
БЛОК ЛЕКЦІЙ «СПЕЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ» 

 

Лекція 8. Психологія дітей із синдромом раннього дитячого 

аутизму. 

Предмет і завдання психології дітей із РДА. Історію вивчення дітей із 

РДА. Причини   й механізми виникнення РДА. Психологічну сутність РДА. 

Класифікацію по ступені важкості.  Особливості розвитку  пізнавальної 

сфери. Особливості особистості й емоційно-вольової сфери. Особливості 

діяльності дітей із РДА. Питання психологічної діагностики й корекції при 

ранньому дитячому аутизмі. 

Термін «аутизм» є загальновживаним скороченим відповідником 

дефініцій «загальні розлади розвитку» (МКХ-10) та «розлади аутистичного 

спектру» (РАС) (DSM-V) та застосовуваного в клінічній практиці терміну 

«первазивні розлади розвитку». 

 РАС – порушення нейророзвитку, основними особливостями яких, 

згідно з «Дослідницькими діагностичними критеріями» МКХ-10 (ВООЗ, 

1992), є: 

1) якісні порушення реципрокної соціальної взаємодії, 

2) якісні порушення спілкування, 

3) обмежені, повторювані, стереотипні поведінка та інтереси. 

Основні прояви аутистичної поведінки зазвичай присутні в ранньому 

дитинстві, але не завжди помітні до виникнення обставин, в яких мають 

проявлятися більш складні форми соціальної поведінки, наприклад, коли 

дитина йде в дитячий садок або до початкової чи середньої школи. З віком, 

при досягненні повноліття або у періоді старіння, спостерігається вікова 

патопластика аутистичних форм поведінки. 

Порушення аутистичного спектру неймовірно різноманітні. Більш 

того, дослідження недуги все ще активно триває, тому і схем класифікацій 

існує багато. Серед педагогів та інших фахівців користується популярністю 

класифікація Микільської, саме її беруть до уваги при складанні 

корекційних схем. 

Аутистичний спектр можна розділити на чотири групи: 

Для першої групи найбільш характерні глибокі і складні порушення. 

Діти з таким діагнозом не здатні обслуговувати себе, у них повністю 

відсутня потреба у взаємодії з оточуючими. Пацієнти невербальні. 

У дітей другої групи можна помітити наявність жорстких обмежень в 

моделях поведінки. Будь-які зміни у схемі (наприклад, невідповідність у 

звичному режимі дня або обстановці) можуть спровокувати напад агресії і 

зрив. Дитина достатньо відкритий, але мова його проста, побудована на 

ехолалії. Діти з цієї групи здатні відтворювати побутові навички. 

Для третьої групи характерна більш складна поведінка: діти можуть 

бути дуже захоплені яким-небудь предметом, видаючи потоки 

енциклопедичних знань при розмові. З іншого боку, побудувати 

двосторонній діалог дитині складно, а знання про навколишній світ 

фрагментарні. 



Діти четвертої групи вже схильні до нестандартного і навіть 

спонтанного поведінки, але в колективі боязкі і сором’язливі, важко йдуть на 

контакт і не проявляють ініціативу при спілкуванні з іншими дітьми. 

Можуть відчувати труднощі з концентрацією уваги. 

Окремо виділяють синдром Аспергера. 

Синдром Аспергера – одна з форм функціонального аутизму. Це 

порушення відрізняється від класичної форми. Наприклад, у дитини 

присутня мінімальна затримка в розвитку мови. Такі діти легко йдуть на 

контакт, можуть підтримати розмову, хоча він більше нагадує монолог. 

Пацієнт може годинами розповідати про цікавлять його речах, і зупинити 

його досить важко. Діти не проти ігри зі своїми однолітками, але, як 

правило, роблять це нетрадиційно. До речі, присутній і фізична незграбність. 

Часто хлопці з синдромом Аспергера мають неабиякий інтелект і хорошу 

пам’ять, особливо якщо мова йде про їх цікавлять речі. 

За роки з 2009 по 2017 рік захворюваність на РАС, згідно з офіційними 

статистичними даними МОЗ України, зросла на 194%: з 0,55 до 1,61 на 

100 000 дитячого населення. Показник первинної захворюваності в Україні 

стабільно збільшувався з 2006 року: у 2007 р. на 28,2%; 2008 р. – 32,0%, 2009 

р. – 27,2%, в 2010 р. – 35,7%, 2011 р. – 21,2%, 2012 р. – 25,3%. Поширеність 

РАС у дитячій популяції за ці роки зросла в 2,84 раза, з 17,0 до 48,2 на 100 

000 населення. 

Незважаючи на значне зростання, абсолютні показники поширеності 

РАС в Україні залишаються істотно нижчими, ніж у США та країнах 

Європи. Це дозволяє прогнозувати швидке зростання поширеності РАС на 

тлі поліпшення діагностики та впровадження у клінічну практику сучасних 

діагностичних процедур. РАС значною мірою пов’язані з низкою 

коморбідних психічних розладів та медичних станів. На основі 

епідеміологічних даних, приблизно у 50% осіб з РАС спостерігалася тяжка 

та глибока розумова відсталість, у 35% виявилася легка/помірна 

інтелектуальна недостатність, а решта 15% розвивалася відповідно до 

вікових норм. 

Поширеність РАС при деяких медичних станах, асоційованих з 

аутизмом, становить: 

1. Інтелектуальна недостатність (27,9-31,0%); 

2. Синдром ламкої Х-хромосоми (24-60%); 

3. Туберозний склероз (26-79%); 

4. Неонатальна енцефалопатія/епілептична енцефалопатія/інфантильні 

спазми 

(4-14%); 

5. Церебральний параліч (15%); 

6. Синдром Дауна (6-15%); 

7. М’язова дистрофія (3-37%); 

8. Нейрофіброматоз (4-8%) 

Для постановки діагнозу аутизм не існує затверджених медичних 

тестів. Також цей діагноз не може бути коректно поставлений при 



одноразовому короткому огляді дитини, навіть комісією фахівців. Аутизм 

діагностується за наявністю або відсутністю певних поведінкових 

характеристик. Для цього ретельно вивчається історія розвитку дитини, 

проводиться аналіз даних анамнезу. Експерт проводить опитування батьків 

та інших людей, які приймають активну участь у житті дитини. 

Рекомендується організація серії спостережень за дитиною в різних 

ситуаціях. 

Діагностика аутизму повинна проводитися командою фахівців, що 

включає в себе психолога, невропатолога, психіатра, психотерапевта, 

педіатра, логопеда-дефектолога, інших експертів, які мають досвід роботи з 

дітьми з особливими потребами. 

Спостереження і огляд дитини з підозрою на аутизм слід проводити в 

умовах, максимально наближених до його звичного життєвого укладу. Похід 

в незнайому установу і контакт з новими людьми часто є чинником стресу 

для особливої дитини і може спотворити діагностичну картину. 

В основі діагностики аутизму з медичної точки зору лежать критерії 

міжнародних класифікацій психічних розладів і захворювань МКХ-10 і 

DSM-4. 

Додатковими допоміжними засобами для визначення виду патології є 

стандартизовані опитування батьків або близьких, а також шкали 

спостереження, що дозволяють більш точно і якісно оцінити певні 

поведінкові симптоми. Діагностичні таблиці і опитувальники дають 

інформацію про сферу потягів, сфері спілкування, сприйнятті, дрібної 

моторики, інтелектуальному розвитку, мови, грі, навичках соціальної 

поведінки. Методи апаратної діагностики аутизму дають інформацію про 

стан і функціонування мозку, вегетатики, серцево-судинної системи: 

електроенцефалографія (ЕЕГ), реоенцефалографія (РЕГ), ехоенцефалографія 

(ЕхоЕГ), магнітно-резонансна томографія (МРТ), ультразвукове дослідження 

(УЗД), кардіоінтервалографії (варіаційна пульсометрія), – дослідження стану 

вегетативної нервової системи, електрокардіограма (ЕКГ), лабораторні 

дослідження оцінюють стан крові, імунітет, виявляють наявність похідних 

ртуті та інших важких металів, причини дисбактеріозу. 

Аутистичні розлади супроводжуються ураженням кишечника, 

регулярними болями при впливі опіатів. Тести на харчову непереносимість і 

алергени допомагають сформувати індивідуальну дієту для дитини. 

Введення дієти – це вже початок лікування. Діагностика дитячого аутизму 

до 2-х років життя є найбільш проблематичною. 

Основні труднощі ранньої діагностики аутизму полягають в 

наступному: 

Найбільш яскраво картина порушення проявляється після 2,5 років. До 

цього віку симптоми виражені слабо, в прихованій формі; 

Часто педіатри та сімейні лікарі недостатньо обізнані в даній сфері, що 

заважає розгледіти в ранніх симптомах аномалії розвитку; 



Батьки, які помічають «незвичність»; своєї дитини, довірившись 

неспеціалісту і не отримавши адекватного підтвердження, перестають бити 

на сполох. 

Аутизм може зустрічатися в поєднанні з іншими розладами, які 

пов’язані з порушенням функції мозку, такими як вірусні інфекції, 

порушення обміну речовин, відставання в розумовому розвитку і епілепсія. 

Важливо розрізняти аутизм і розумові розлади або шизофренію, так як 

плутанина в діагностуванні може привести до невідповідному і 

неефективного лікування. Розвиток і формування структур мозку в ранньому 

віці є найактивнішим. При патології це оптимальний період для втручання і 

початку корекції. Компенсаторні можливості організму дитини великі, і їх 

слід своєчасно і оперативно задіяти. 

Діагностичні критерії раннього дитячого аутизму 

Ознаки загальних порушень розвитку дітей від 1 до 3 років 

Соціальні характеристики: 

– уникає дивитись в очі батькам та іншим людям 

– не розрізняє незнайомих людей і тих, кого бачить щодня, не боїться 

незнайомих людей, не демонструє емоційної прив’язаності до батьків 

– має вузький діапазон емоцій 

– не помічає інших, не звертає на них увагу, не намагається 

потоваришувати 

– рідко заводить чи підтримує гру з однолітками або приєднується до 

групи дітей 

– погано розуміє загальнозрозумілі звукові сигнали та команди 

– не до ладу сміється чи кричить 

– не розуміє емоцій інших 

– незвично реагує на певні предмети, наприклад, може з острахом 

ставитися до побутових речей або певних іграшок 

– ігнорує реальну небезпеку, здається, що не розуміє небезпечності 

висоти, гарячих предметів 

– неадекватно виявляє свої емоції, емоційну і соціальну взаємність 

Особливості спілкування: 

– мало посміхається, має відгороджений вигляд 

– не відповідно віку мовчазний 

– не реагує на своє ім’я, поводиться так, ніби не чує 

– пізно починає говорити, має регрес у мовному розвитку (раніше 

щось говорив, а потім перестав) 

– механічно, часто невідповідно до ситуації, повторює почуті слова 

або фрази 

– часто має труднощі при наслідуванні або використанні жестів і 

правильної міміки для спілкування, не розуміє мімічних виразів та 

відповідних до них емоцій (наприклад, не розуміє близька людина плаче чи 

радіє) 

– не демонструє вказівний жест і не махає рукою на знак прощання 

– опирається або напружується коли беруть на руки 



– періодично робить серійні повторювальні рухи (трусить кистями рук, 

химерно рухає пальцями чи руками, розгойдується, наносить удари по 

тулубу та ін..) 

– надзвичайно чутливий до певних звукових подразників (наприклад, 

пилососа, дрелі та ін..), не реагує на певні звукові подразники, наприклад, 

мовні 

– опирається змінам звичного розпорядку 

Особливості пізнавальної діяльності: 

– пізнає навколишній світ неадекватними способами (лиже, нюхає) 

– уникає дивитися на інших 

– уникає торкатися інших людей, вважає за краще торкатися предметів 

або використовувати руку іншої людини 

– імпульсивна або зі схильністю до нав’язливих дій поведінка 

– не переносить набуті навички на іншу обстановку чи ситуацію(не 

моделює) 

– тлумачить мову буквально, погано розуміє вирази обличчя, жести 

– відволікається через звукові або зорові подразники, не вміє очікувати 

– утруднені організаційні навички, навички планування або вибору 

– діяльність стереотипна, з великою кількістю поведінкових штампів, 

ритуалів, які не завжди адекватні наявній ситуації. 

Важлива в ранньому віці диференціальна діагностика аутизму, з 

порушеннями слуху, мови, розумової відсталості. Тому, чим раніше батьки 

звернуться до спеціаліста, тим ефективнішим буде весь корекційний процес.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Лекція 9. Психологія дітей з гіперкінетичними розладами 

Предмет і завдання психології дітей з дисгармонійним   складом 

особистості. Історію вивчення дітей з дисгармонійним   складом 

особистості. Причини дисгармонійного    особистісного розвитку. 

Особливості перебігу гіперкінетичного розладу у дітей. Типи 

гіперкінетичних розладів. Питання психологічної діагностики й корекції  

гіперкінетичного розладу.  

 

Основними симптомами синдрому дефіциту уваги з гіперактивністю 

(СДУГ) та гіперкінетичних розладів (ГКР) є неадекватні для віку рівні: 

 уваги (складність концентрації); 

 гіперактивності (дезорганізованість, підвищений рівень 

активності); 

 імпульсивної поведінки. 

Для відповідності діагностичним критеріям важливо, щоб симптоми: 

 проявилися у віці до 7 (СДУГ) чи 6 років (ГКР); 

 зберігалися протягом щонайменше 6 міс; 

 мали всеосяжний характер (були присутніми в різних ситуаціях, 

наприклад, удома, в школі, в суспільному житті); 

 зумовлювали значні функціональні порушення; 

 не були зумовлені іншими психічними розладами (наприклад, 

загальними розладами психологічного розвитку, шизофренією, іншими 

психотичними розладами, депресією чи тривожністю). 

Супутні розлади включають низьку успішність у навчанні, 

антисоціальну поведінку, злочинність та підвищений ризик здійснення ДТП 

підлітками. Окрім того, захворювання може серйозно позначатися на 

сімейному житті. 

Обстеження 

 Якщо на основі попередньої оцінки виникає підозра на наявність у 

дитини чи особи молодого віку СДУГ/ГКР, пов’язаного зі значним 

порушенням, рекомендовано направлення на спеціальне обстеження 

психічного здоров’я дитини чи підлітка лікарем-клініцистом або педіатром, 

який є спеціалістом у даній галузі. 

Опитування батьків/опікунів 

 Розповідь батьків про симптоми дитини – важливий компонент 

діагностичного обстеження. 

У історії хвороби необхідно вказати ускладнення під час пологів і в 

перинатальний період. 

 Слід скласти історію розвитку дитини, щоб указати хронологічний 

порядок виникнення труднощів. 

Потрібно провести оцінку сімейного функціонування, що включає 

з’ясування внутрішньосімейних зв’язків, виду комунікаційної взаємодії, 



стилю батьківського керівництва й визначення наявності конфлікту між 

батьками або стресових ситуацій у родині. 

Опитування дитини/особи молодого віку 

Дитина/особа молодого віку повинна бути залученою до лікувального 

процесу із розумінням й усвідомленням своїх утруднень, можливостей 

терапії та власної відповідальності в процесі терапії розладу. 

Лабораторні показники й опитувальники 

У плановому порядку лабораторні обстеження не проводяться. 

Зазвичай опитувальники застосовуються при обстеженні разом із 

інформацією, отримуваною з інших джерел. Вони можуть використовуватися 

у процесі початкового обстеження, а також для оцінювання ефективності 

терапії. 

Обстеження, пов’язане з психологічними аспектами процесу навчання 

D Оцінка шкільних знань дитини є важливою для підтвердження діагнозу та 

встановлення рівня успішності, що є нижчим за її можливості. 

Клінічне обстеження 

Клінічне обстеження дітей і осіб молодого віку з ознаками СДУГ/ГКР 

має включати системне обстеження з деталізацією попередніх проблем із 

здоров’ям, поточної медикаментозної терапії та проведенням фізикального 

обстеження. Слід перевірити зір та слух, за наявності показань – здійснити 

відповідні дослідження. 

Психіатричне обстеження 

Основне обстеження з приводу СДУГ/ГКР може бути проведене 

досвідченими фахівцями з багатьох спеціальностей, але якщо існують 

труднощі у встановленні диференційного діагнозу або мова йде про 

наявність супутніх психіатричних розладів, необхідне обстеження фахівцем 

із психічного здоров’я дитини та підлітка. 

Психологічне обстеження 

Психологічне тестування не є обов’язковою частиною процесу 

діагностування. Воно може бути використане за потреби у окремих випадках. 

Лікування 

Принципи терапії 

Батьки/опікуни дітей зі СДУГ/ГКР (та діти більш старшого віку зі 

СДУГ/ГКР) повинні бути інформовані щодо СДУГ/ГКР та можливої терапії, 

включаючи її потенційні ризики й переваги 

 Для здійснення обміну інформацією між усіма медичними установами, 

які працюють із дітьми та особами молодого віку зі СДУГ/ГКР, необхідною є 

згода батьків/опікунів. 

Необхідна постійна взаємодія між службами охорони здоров’я та 

освіти для сприяння розумінню труднощів, пов’язаних зі СДУГ/ГКР, для 

забезпечення узгодженого підходу до хворого із боку різних установ і для 

контролю ефективності втручань. 

Практикуючі лікарі повинні бути обізнані щодо законодавчих актів, які 

стосуються дітей зі СДУГ/ГКР. 



Батьки/опікуни повинні бути поінформовані щодо потенційних джерел 

фінансової допомоги з приводу непрацездатності. 

Психотерапія 

Діти дошкільного віку 

B Батькам, які мають дітей дошкільного віку із симптомами СДУГ/ГКР, 

рекомендоване проходження тренінгів із оволодіння навичками поведінки. 

Заняття повинні проводитися досвідченими методистами. 

Діти передпідліткового віку 

A У дітей передпідліткового віку з симптомами СДУГ/ГКР та супутніми 

симптомами опозиційно-викличних розладів (ОВР) і/або агресивною 

поведінкою для лікування супутніх проблем рекомендовані програми 

поведінкової терапії. 

B У дітей передпідліткового віку зі СДУГ/ГКР та супутньою 

генералізованою тривожністю для лікування супутніх проблем 

рекомендовані програми поведінкової корекції. 

Підлітки 

Дослідження належної якості для підлітків не проводилися, тож для цієї 

вікової групи неможливо дати відповідні рекомендації. 

Фармакотерапія 

Фармакотерапія СДУГ/ГКР проводиться за схемою, наведеною на рисунку. 

Ініціація фармакотерапії в дітей із СДУГ/ГКР повинна здійснюватися 

виключно спеціалістом, дитячим або підлітковим психіатром чи педіатром, 

який пройшов підготовку з використання та контролю медикаментозної 

терапії психотропними препаратами. 

Перш ніж призначати фармакотерапію, слід провести початкове 

фізикальне обстеження, яке включає як мінімум вимірювання пульсу, 

артеріального тиску (АТ), визначення маси тіла й зросту із застосуванням 

відповідних кривих розподілу за всіма параметрами. У окремих випадках 

слід провести ЕКГ 

 Лікарі повинні надавати інформацію про потенційну користь та ризик 

побічних ефектів медикаментозної терапії. 

Тривалі переваги й необхідність медикаментозного лікування слід 

оцінювати щонайменше раз на рік. 

Для основної та вторинної медичної допомоги повинен бути прийнятий 

сумісний протокол. 
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Лекція 10. Психологія дітей з порушеннями поведінки 

 

Предмет і завдання психології дітей з дисгармонійним   складом 

особистості. Історію вивчення дітей з поведінковими порушеннями. 

Причини виникнення поведінкових порушень. Типологію поведінкових 

порушень.  Питання психологічної діагностики й корекції  поведінкових 

порушень у дітей.  

 

Сучасне розуміння поведінки (І. Бех, О. Змановська, Ю. Клейберг, В. 

Оржеховська, В. Шапар) визначає її як взаємодію з довкіллям, 

опосередковану зовнішньою (руховою) та внутрішньою (психічною) 

активністю індивіда. Поведінка людини має природні передумови, проте у 

своїй основі – це соціально обумовлена, опосередкована мовою та іншими 

знаково-смисловими системами діяльність, типова форма якої – праця, а 

атрибут – спілкування. Визначення поняття «норма поведінки особистості» є 

відносним. Між нормальним типом поведінки і патологічним (хворобливим) 

існує безліч перехідних форм. Відхилення у поведінці, у стосунках із 

оточуючими можуть бути викликані надмірністю проявів особливостей 

психіки або певною стороною особистості дитини як її характерологічним 

проявом.  

Аналізуючи дитячу поведінку, на думку М. Раттера, слід порівнювати її 

прояви не тільки з тими рисами, які характерні для дітей взагалі, але і з тими, 

які є звичайними для конкретної дитини. Безумовно, різноманітні форми 

поведінки можуть бути дуже складними, але, якщо у поведінці дитини 

виникають зміни, які складно пояснити законами нормального дозрівання і 

розвитку, до цих змін потрібно ставитися уважно [4, 34-35]. Наприклад, 

агресивність і тривожність не завжди слід розглядати у негативному плані. 

Агресивність може допомогти людині досягти результату, організувати 

діяльність. У той же час агресивність оцінюється як негативна, відхилена 

поведінка. Тривожність також може стати тривогою, погрішити життя. 

Водночас тривожність і допомагає людині, покращує її реакції, підвищує 

спостережливість, сприяє формуванню потрібних знань і умінь. Деякі 

особистісні риси можуть своєрідно впливати на поведінку і відповідно 

сприйматися оточуючими.  

Поєднання імпульсивності/рефлективності, пластичності/ригідності, 

високої/низької та відкритої/закритої емотивності, низького/високого 

нейротизму, екстравертованості/інтравертованості, 

екстрапунтивності/інтрапунтивності є унікальним для кожної людини, 

зумовлює її поведінку, спілкування з іншими людьми, ставлення до самої 

себе. На фоні поєднання цих якостей формується структура особистості. 



Імпульсивні діти починають діяти, не дослухавши інструкцію, не 

зорієнтувавшись в обставинах.  

Протилежною імпульсивності якістю вважають рефлективність, що 

проявляється у тому, що дитині потрібен час для того, щоб зорієнтуватися у 

ситуації, і тільки потім вона починає діяти. Пластичність пов’язують зі 

швидкістю переключення з однієї діяльності на іншу, переходом від одного 

настрою на інший. Протилежну якість, ригідність, визначають як 

неможливість такого швидкого  переключення, фіксацією на певному настрої 

або дії. Емотивність характеризує емоції людини і проявляється у порозі 

емоційних реакцій (високих або низьких) і формі їх вираження (відкритій або 

закритій). Деякі люди швидко відгукуються на емоційні прояви інших, їх 

легко розсмішити або спонукати до плачу. У когось емоції «написано на 

обличчі», їх видно всім (відкрита форма), а про те, що відбувається на душі в 

інших, ніхто навіть не здогадується. Нейротизм властивий емоційній сфері і 

проявляється в емоційній нестійкості людини. Діти з низьким рівнем 

нейротизму стійкі у своїх симпатіях і антипатіях, їхні емоції більш постійні у 

порівнянні з емоціями дітей із високим рівнем нейротизму, яким притаманні 

їх постійні зміни. Індивідуальними особливостями є екстравертованість 

(відкритість) та інтравертованість (закритість).  

З оцінкою складних ситуацій пов’язують екстрапунтивність (або 

інтрапунтивність). Екстрапунтивні особистості у випадках труднощів 

покладаються на випадок, зовнішні обставини, звинувачуючи їх у випадку 

невдач. Інтрапунтивні люди беруть відповідальність на себе [1]. Заслуговує 

на увагу глибокий аналіз зарубіжних досліджень афективних реакцій дітей, 

емоційних конфліктів, психічного травматизму, пов’язаного з емоційними 

потрясіннями, афективним шоком, здійснений колективом вчених під 

керівництвом О. Запорожця та Д. Ельконіна.  

Вивчаючи праці Р. Заззо, Ф. Мальрійо, Т. Рібо, Дж. Фентона та інших 

помічено, що дитячі страхи бувають інстинктивними, вродженими; вони 

залежать від індивідуального досвіду дитини і її виховання; можуть бути 

пов’язані із травмою, отриманою дитиною під час народження. Виділяють 

дитячі реакції на страхи, обумовлені досвідом, та інстинктивні страхи. 

Спостереження за дітьми у ранньому та дошкільному віці показують, що 

найчастіше вони бояться грози, темноти, собак, котів, чогось нового і 

дивного. Так, дітей можуть налякати під час новорічних свят люди в 

маскарадних костюмах, масках; у зоопарку діти бояться незвичних і дивних 

на вигляд тварин. Інколи дорослі самі навіюють дітям певні страхи (існує 

думка, що саме так діти починають боятися мишей, жаб, грози) [3, 59-65].  

«Серйозною проблемою у практиці дошкільного виховання є 

подолання дитячих капризів і афективних станів, що їх супроводжують. 

Виникненню капризів сприяють втома дитини, загальне нездоров’я, 

перезбудження. Капризи з афективними реакціями, з одного боку, можуть 

виникнути під час зміни стереотипів, переривання діяльності або різкому 

переключенні дитини з однієї діяльності на іншу. З іншого боку, причиною 

капризів є неправильне виховання [3, 64-65]». У дошкільному віці може 



проявлятися заздрість – почуття роздратування, досади, викликане 

перевагою, вищістю, добробутом  іншого. Заздрісній дитині важко 

співпереживати, радіти успіхам.  

Вона, щоб зашкодити іншим, може навіть виконувати своєрідні 

символічні дії [2, 371]. Чинниками ризику порушень поведінки у 

дошкільному віці можуть стати: – яскрава психомоторна розгальмованість, 

труднощі вироблення притаманних вікові гальмівних реакцій і заборон; – 

складність в організації поведінки (навіть в ігрових ситуаціях); – схильність 

дитини до «космічної» брехні – прикрашання ситуацій, у яких вона 

знаходиться, а також до примітивних вигадок. Вона використовує їх як засіб 

виходу зі складної ситуації або конфлікту.  

Дитина, схильна до навіювання їй неправильних форм поведінки, 

імітує відхилення у поведінці однолітків, дорослих; – інфантильні емоційні 

прояви з руховими розрядками, гучним настійливим плачем та криком; – 

імпульсивність поведінки, схильність до емоційного зараження, запальність, 

що обумовлює сварки і бійки навіть з незначних причин; – пряме 

непідкорення і негативізм з озлобленістю, агресією у відповідь на покарання, 

зауваження, заборони, втечі як реакції протесту; – недостатня виховна робота 

у дитячому садку, коли у дітей немає цікавої діяльності, спонукає до 

виникнення афективних спалахів, сварок, бійок, капризів; – негативно 

впливають надмірне потурання або суворість, непослідовність у вимогах. 

Серед психологічних синдромів дошкільників виділяють соціальну 

дезорієнтацію, негативне самопред’явлення, сімейну ізоляцію, уникнення 

діяльності, вербалізм, хронічну неуспішність дошкільників [5].  

Соціальна дезорієнтація проявляється у труднощах, що виникають під 

час оволодіння нормами і правилами поведінки. У результаті цього 

з’являються: некерованість, агресивні дії щодо живих і неживих об’єктів, 

нерозуміння заборон, імпульсивність, гіперактивність (рухова 

розгальмованість). Розвиток синдрому іноді провокують самі дорослі. Вони 

висувають незрозумілі, неадекватні або протилежні за змістом вимоги до 

поведінки дітей, не ураховують, що дитина не завжди може зрозуміти, що 

робити можна, а що – ні. Корекція соціальної дезорієнтації передбачає чітке 

продумування й оптимальне формулювання дорослими вимог до дитини, 

адекватну вікові дитини кількість заборон, зрозуміле пояснювання дитині, 

що саме вона зробила неправильно, обмеження зауважень у часі й просторі, 

уміле використання під час привчання до позитивної поведінки провідної 

діяльності вікового періоду.   

Негативне самопред’явлення у дошкільників і молодших школярів 

пов’язане із особливо яскравою потребою в увазі. Його ознаками є грубість, 

конфлікти, сварки. Порушення загальноприйнятих норм поведінки є 

свідомим. Воно стає основною формою діяльності дитини. Прогноз, за умов 

чіткого розподілу, регулювання уваги до дитини, є позитивним.  

Корекційну роботу проводять із батьками, наголошуючи, що необхідно 

звертати увагу на дитину не тільки тоді, коли вона демонстративно цього 

вимагає, але й коли вона є спокійною. Батькам радять урівноважено 



реагувати на її поведінку; підкріплювати позитивні дитячі прояви; знаходити 

для дитини ту сферу діяльності, у якій вона є успішною; не залишати її без 

уваги. Сутність сімейної ізоляції полягає в затримці дитини у системі 

родинних відносин, притаманних дітям більш раннього віку, невмінні 

адаптуватися у колективі дошкільників. 

 Єдиним соціальним інститутом, де дитині комфортно, є родина. 

Передумовами появи сімейної ізоляції можуть бути: підвищена 

сенситивність (чутливість), астенія після захворювань або конституційна 

ослабленість нервової системи, дитячий аутизм. Корекційна діяльність 

передбачає роботу із батьками дитини, їхню педагогічну просвіту, 

цілеспрямовану організацію поступового навчання дитини комунікації: 

спочатку її привчають спілкуватися і контактувати з одним-двома 

однолітками, а пізніше зацікавлюють діяльністю у групі дітей. Уникнення 

діяльності з’являється у тих дітей, котрі не можуть реалізувати притаманну 

їм демонстративну поведінку.  

Унаслідок родинного неблагополуччя, зайнятості батьків, що не 

помічають високої потреби дитини у прийнятті, вона не отримує достатньої 

уваги. У неї поєднуються демонстративність із тривожністю, виникає 

внутрішній конфлікт, що вирішується шляхом гіпертрофованого розвитку 

захисного фантазування. Звичайне життя цих дітей є недостатньо насиченим 

яскравими ураженнями, а мрії допомагають здійснити далеку подорож, 

уявити себе серед дивних рослин, тварин, на іншій планеті, континенті. 

Шляхами корекції розвитку дітей цієї групи вважають спрямування активної 

уяви на розв’язання реальних творчих завдань, забезпечення дитині у 

реальній продуктивній творчій діяльності емоційного підкріплення, уваги, 

відчуття успіху.  

Вербалізм виникає як перевага вербального розвитку (мовлення і 

словесної пам’яті) над розвитком інших пізнавальних процесів (сприймання, 

наочно-дійового і наочно-образного мислення, уяви, довільної уваги). Він 

може з’явитися у ранньому або молодшому дошкільному віці. Основними 

передумовами вербалізму є розумова відсталість, затримка психічного 

розвитку, дитячий аутизм. Іноді  вербалізм зустрічається у дітей зі 

збереженим інтелектом. Також він може виникати внаслідок специфічних 

установок у родині, під час яких батьки та інші родичі докладають значних 

зусиль для оволодіння дитиною мовленням, вважаючи його чи не єдиним 

показником психічного розвитку. Корекційна робота під час вербалізму 

передбачає стимулювання тих видів діяльності, які було пропущено у 

сензитивний для їх розвитку період часу. Наприклад, малювання або 

ліплення зайчика під час корекції цього синдрому має передувати розмові 

про нього. Також дитину поступово привчають до спілкування та взаємодії із 

однолітками. Ризик виникнення хронічної неуспішності дошкільників 

з’являється тоді, коли дитина не виправдовує очікувань дорослих. Особливо 

яскраво цей синдром проявляється у підготовчій групі дитячого садка під час 

здійснення переходу до систематичних занять. Унаслідок цього у дитини 

підвищується тривожність, знижується самооцінка, що веде до дезорганізації 



дій і падіння впевненості у собі, низької результативності. Цю негативну 

думку підтримують дорослі. Вони постійно роблять зауваження, виявляють 

своє незадоволення. Передумовами хронічної неуспішності є неправильні або 

неефективні методи виховання, підвищені очікування, негативні соціальні 

умови виховання у родині, сімейні конфлікти. Корекційний вплив на дитину 

із хронічною неуспішністю передбачає створення ситуацій успіху шляхом 

виконання батьками грамотних дій. Вони мають ретельно продумувати вибір 

дошкільного закладу, дбати про власне позитивне ставлення до дитини, 

знаходити таку діяльність, під час виконання якої малюк відчував би себе 

вільно, розкуто, радісно.  

Покарання і зауваження під час хронічної неуспішності позитивного 

результату не дають. Синдром дефіциту уваги із гіперактивністю (СДУГ) (ще 

використовується термін ГРДУ – гіперактивний розлад та дефіцит уваги) є 

однією з найбільш розповсюджених форм порушень поведінки і труднощів 

навчання у дошкільному віці. Під час цього синдрому вікові особливості не 

відповідають нормі і свідчать про недостатні адаптаційні можливості. У дітей 

порушено увагу, вони гіперактивні та імпульсивні, недостатньо адаптовані у 

різних ситуаціях (вдома і у школі).  

При цьому інтелектуальний розвиток може відповідати нормальним 

віковим показникам. Ознаками СДУГ є неспокійні рухи, безцільна рухова 

активність: дитина бігає, намагається кудись залізти, не може тихо, спокійно 

гратися; занадто багато говорить.  

Дефіцит уваги, рухового контролю та імпульсивність є основними 

симптомами розладу, що перешкоджають процесу соціалізації дітей,  - 

призводять до появи труднощів під час навчання, адаптації в майбутньому. 

Діагноз «синдром дефіциту уваги із гіперактивністю» вважають 

обґрунтованим лише у тих випадках, коли симптоми, що спостерігаються у 

дитини, характеризуються значним ступенем прояву, розвиваються у віці до 

7 років, є стабільними, тобто зберігаються, як мінімум, шість місяців, і 

поєднуються один із одним.  

Корекційна робота із гіперактивною дитиною передбачає дотримання 

дорослими такої моделі поведінки, що дозволить урівноважити дитячі емоції, 

сприятиме створенню ситуації успіху; уважне ставлення до дитини, 

прагнення передбачати і контролювати її негативні прояви, ураховувати 

індивідуальні особливості, дотримуватися чіткого розпорядку дня, оберігати 

від утоми, сприяти фізичній активності, іграм на свіжому повітрі; поділ 

завдань, що має виконати дитина, на невеличкі «порції»; уникнення 

категоричних заборон, підкреслення дитячих успіхів; обмеження дитячих 

ігор одним партнером, уникнення великого скупчення людей. 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Лекція 11. Психологія дітей з дисгармонічним  складом 

особистості. 

 

Предмет і завдання психології дітей з дисгармонійним   складом 

особистості. Історію вивчення дітей з дисгармонійним   складом 

особистості. Причини дисгармонійного    особистісного розвитку. 

Типологію патологічних характерів. Особливості поведінки  дітей з 

дисгармонійним  розвитком особистості. Питання психологічної 

діагностики й корекції  дисгармонійного розвитку.  

 

Дисгармонійний психічний розвиток – це тип 

дизонтогенезу, основою якого є вроджена чи рано набута диспропорційність 

розвитку психіки дитини, переважно в емоційно-вольовій сфері при 

первинно збереженому інтелекті. 

Предметом області спеціальної психології осіб із дисгармонійним 

складом особистості є вивчення своєрідності психічного розвитку дітей і 

підлітків із дисгармонійним складом особистості і визначення шляхів 

психолого-педагогічної допомоги їм [1, с. 359]. 

Основними завданнями е: 

 • розробка методів, спрямованих на раннє виявлення ознак 

патохарактерологічного розвитку дитини; 

 • опис "слабких" і "сильних" сторін психосоціального розвитку 

дітей і підлітків при різних варіантах патохарактерологічного розвитку; 

 • розробка системи психолого-педагогічних методів корекції і 

профілактики патохарактерологічного розвитку в дитячому віці [1, с. 359]. 

Вивчення питань дисгармонійного розвитку особистості було 

розпочато і триває як один з напрямів так званої "малої психіатрії". 

Психіатрія мапа, або погранична – розділ психіатрії, що вивчає 

пограничні нервово-психічні розлади, неврози, неврозоподібні стани, 

психопатії та реактивні стани непсихотичного рівня. 

У 1835 р. Джеймсом Причардом були описані випадки "морального 

недоумства". Пізніше такі стани були позначені терміном "психопатія". 

Французький психіатр Бенедикт Морель у 1857 р. одним з перших 

описав психопатичну особу та визначив її схильність до неправильної 

соціальної поведінки при збереженні розумових здібностей. 

У 1877 р. Моделі ввів поняття "Патологічний розвиток" стосовно ряду 

станів психіки, які, на його думку, не будучи власне психічними розладами, є 

пограничними станами. 

Початок вчення про психопатії відноситься до 80-90-тих pp. XIX ст. і 

пов'язане з іменами X. Кандинського, В. Бехтерева, Е. Коха, С. Корсакова, Е. 

Крепеліна. 



У 1921 р. Е. Кречмер запропонував критерії схожості клініко- 

психологічної картини ряду психопатій з особливостями особи при 

шизофренії, епілепсії і маніакально-депресивному психозі і на цій підставі 

виділяв шизоїдні, циклоїдні, а згодом і епілептоїдні психопатії. 

Подальший розвиток вчення про психопатії йшов, з одного боку, у 

напрямі уточнення і диференціації клінічних типологій (П. Ганнушкін, О. 

Кербіков, Г. Сухарева, В. Ковальов), а з іншого боку, був спрямований на 

розробку вчення про осіб, які мають пограничний (акцентуйований) характер 

(К. Леонгард, А. Лічко). 

Останній напрям дав поштовх дослідженням по створенню системи 

психолого-педагогічних методів профілактики, виявлення і корекції цих 

станів (Е. Александровська, С. Бєлічєва, І. Гільяшева, І. Коробєйніков та ін.). 

Клініко-психологічна характеристика дисгармонії психічного розвитку 

в дитячому та підлітковому віці 

Показовими моделями дисгармонійного психічного розвитку є 

психопатії, акцентуйовані типи характеру та патологічні формування 

особистості. 

Психопатії 

Вирішальне значення в походженні психопатій надається природженій 

біологічній схильності до її розвитку. Проте вже П. Ганнушкін у 1933 р. 

писав, що "вчення про психопатії має не лише вузькомедичне, але й 

соціальне значення". 

У міжнародній класифікації хвороб (МКБ-10) виділена 

спеціальна рубрика (F90-F98) під назвою "Поведінкові та емоційні 

розлади, що починаються звичайно у дитячому віці" [1]. До них 

відносяться: 

F90 – Гіперкінетичні розлади, які проявляються у дитини з раннього 

віку і характеризуються надмірно активною поведінкою, але з недостатньою 

наполегливістю. 

F91 – Розлади поведінки, що характеризуються стійким типом 

дисоціальної, агресивної або зухвалої поведінки. 

F92 – Змішані розлади поведінки та емоцій, які проявляються в 

поєднанні стійкої агресивної, дисоціальної або зухвалої поведінки з явними 

або помітними симптомами депресії, тривоги або інших емоційних 

порушень. 

F93 – Емоційні розлади, специфічні для дитячого віку, які 

проявляються в невротичних розладах, що виникли в дитячому або 

підлітковому віці. 

F94 – Розлади соціального функціонування з початком, специфічним 

для дитячого та підліткового віку. Це найбільш гетерогенна група розладів, 

для яких загальними є порушення в соціальному функціонуванні, які 

починаються в період розвитку дитини. 

F95 – Тикозні розлади, де переважаючим проявами є який-небудь 

різновид тика. 



F98 – Інші поведінкові та емоційні розлади, що починаються звичайно 

в дитячому та підлітковому віці. До них відносяться неорганічний енурез, 

неорганічний енкопрез, розлади харчування, стереотипні рухові розлади та 

ін. 

Як правило, діагноз психопатії не ставиться в дитячому віці, і 

традиційно ці стани називаються психопатичними синдромами, котрі 

призводять до виражених порушень поведінки. 

Виділяють три основні ознаки психопатії: 

 • тотальність патологічних рис, тобто їх однакова присутність в 

усіх сферах життєдіяльності людини; 

 • відносна стабільність в часі: мала схильність змінам упродовж 

життя людини; 

 • соціальна дезадаптація людини [3, с. 27]. 

Механізми психічного дизонтогенезу, що лежать в основі порушень 

формування особистості при психопатичних синдромах, неоднозначні. 

Систематика психопатій представляє значні труднощі. Це пов'язано з 

низкою факторів, до яких відносяться: 

Різноманіття психопатичних варіантів розвитку особистості. 

Проміжне положення психопатичних варіантів розвитку особистості 

між нормою і психічними захворюваннями. 

Крім того, велике значення мають і соціальні чинники, що визначають 

особистісну структуру і не укладаються в клінічну термінологію. 

Етіологія психопатій обширна, вона може бути пов'язана або з 

генетичними, спадковими факторами, або з ендогенними шкідливостями, 

діючими на ранніх етапах онтогенезу. Можливе формування психопатій під 

впливом довготривалих і деформуючих розвиток особистості дитини 

факторів середовища, наприклад, рання психічна депривація, гострі і 

пролонговані психогенії тощо. 

У вітчизняній психіатрії класифікація психопатій побудована за 

етіологічним принципом. Г. Сухарева виділяє три групи психопатій: 

конституціональні, органічні та змішані [3, с. 30]. 

1. Конституціональні (ядерні) психопатії, як правило, мають 

конституціональну (спадкову) схильність у вигляді несприятливого 

поєднання окремих властивостей нервової системи. Такі психопатії, що 

називаються істинними, проявляються вже в ранньому дитинстві у вигляді 

"важкого" темпераменту та інших емоційно-вольових порушень. Рівень 

розумового розвитку при цьому первинно не страждає. Залежно від 

домінуючої диспозиції особи формуються різні форми психопатій: 

Дисгармонійний розвиток дітей з психопатичним синдромом по 

шизоїдному типу проявляється у поєднанні підвищеної чутливості з 

відсутністю безпосередності, життєрадісності, зовнішньої сухості по 

відношенню до своїх рідних і близьких. Ядерною властивістю їх особистості 

є аутизм. Однак, їх аутистичні установки не проявляються в повному відриві 

від оточуючих, як при шизофренії, властивим є заміщене спілкування. 

Наприклад, замість спілкування з дітьми вони надають перевагу спілкуванню 



з дорослими, а замість гри спостерігається рання фіксація на інтелектуальних 

інтересах. їм властива своєрідна асинхронія психічного розвитку вже з 

раннього дитинства. Розвиток мовлення випереджає розвиток моторики, у 

зв'язку з чим у дітей утруднені навички самообслуговування. 

Психопатичний розвиток у дітей за епілептоїдним 

типом проявляється в стійких характерологічних особливостях у вигляді 

емоційної в'язкості, напруженості емоцій і потягів, у схильності до 

невмотивованих коливань настрою, в полярності емоцій. 

Циклоїдний тип психопатичного розвитку відрізняється вираженою 

схильністю до невмотивованих коливань настрою від зниженого 

субдепресивного до підвищеного маніакального. У дитячому віці це 

проявляється в перевазі підвищеного фону настрою, у чрезмірній 

товариськості, які змінюються пригніченістю, апатією. 

Психопатичний розвиток за психостенічним типом у дитячому віці 

проявляється в підвищеній недовірливості, у нав'язливих страхах та 

тривожності. У більш старшому віці спостерігаються нав'язливі сумніви, 

побоювання, іпохондричність. 

Істеричний психопатичний розвиток найбільш часто зустрічається в 

дитячому віці, ніж інші форми. Він проявляється у вираженому егоцентризмі, 

в підвищеній сугестивності та демонстративній поведінці. В основі даного 

варіанту психопатичного розвитку лежить психічна незрілість. Вона 

проявляється у прагненні визнання, у нездатності дитини і підлітка до 

вольового зусилля, що складає сутність психічної дисгармонії. 

Психопатичний розвиток за нестійким типом може спостерігатися 

у дітей з психофізичним інфантилізмом. їх вирізняє незрілість інтересів, 

поверховість, нестійкість прив'язаностей, імпульсивність. У таких дітей 

відзначаються утруднення в тривалій цілеспрямованій діяльності, для них 

характерна безвідповідальність, нестійкість моральних принципів, соціально-

негативні форми поведінки. Цей варіант психопатичного розвитку може бути 

як конституційного генезу, так і органічного. 

2. Крайові, або придбані психопатії виникають під впливом 

несприятливих чинників психологічного і соціального характеру, таких, як 

неправильне виховання, жорстокість батьків, сильні емоційні потрясіння. Ряд 

авторів (Е. Блейлер, М. Гуревич, В. Гіляровський, О. Кербіков) доводили 

можливість психогенних змін характеру, які приймають характер психопатій. 

У сучасній літературі в якості такого психологічного стану, що обумовлює 

різке зниження і спотворення адаптивних можливостей дитячого організму 

на усіх рівнях його функціонування, описується дистресс або 

посттравматичний стресовий розлад. 

3. Органічні психопатії розвиваються як наслідок дії на організм 

дитини у віці до трьох років різних шкідливих факторів (важкий токсикоз 

вагітності, родові травми, мозкові інфекції, тривалі виснажуючи соматичні 

захворювання тощо). Від загального числа психопатій складають до 30%. 

Мають сприятливий грунт для виникнення при інших дизонтогеній, 

пов'язаних з ураженнями головного мозку (при розумовій відсталості, 



затримці психічного розвитку церебрально-органічного генезу, дитячому 

церебральному паралічі). Г. Сухарева виділяє дві основні групи органічних 

психопатій: збуджувані (експлозивні) і безгальмівні. При першому 

(збудливому) типі спостерігаються невмотивовані коливання настрою у 

вигляді дисфорії. У відповідь на зауваження у дітей та підлітків виникають 

бурхливі реакції протесту, втікання з дому, школи. Для органічних 

психопатів без- гальмівного типу характерний підвищений фон настрою, 

ейфорія, некритичність. Все це є сприятливим фоном для формування 

патології потягів, до імпульсивних сексуальних ексцесів, до жебракування. 

Проте, не заперечуючи усе викладене вище, слід пам'ятати, що 

патологічний характер, як правило, є результатом декількох несприятливих 

чинників: біологічних (у вигляді конституції або органічної патології), і 

зовнішніх (у вигляді несприятливих умов виховання). 

Динаміка формування психопатичних синдромів проходить три 

етапи. 

На першому етапі з'являються окремі патологічні реакції у дитини, 

що носять нестійкий характер. Наприклад, реакція негативізму, протесту в 

підлітковому віці. 

На наступному етапі з'являються більш тривалі патологічні стани: 

висока афективність, схильність до жебрацтва. 

На третьому етапі спостерігається формування психопатії як стійкої 

девіації поведінки. Наприклад, клептоманія, патологія сексуальних потягів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Лекція 12. Психологія дітей зі складними порушеннями розвитку. 

 

Предмет і завдання психології дітей зі складними порушеннями 

розвитку. Історію вивчення дітей зі складними порушеннями розвитку.  

Причини   складних порушень розвитку. Підходи до класифікації дітей зі 

складними порушеннями розвитку.  Особливості розвитку  пізнавальної 

сфери дітей зі складними порушеннями розвитку. Особливості особистості 

й емоційно-вольової сфери. Особливості діяльності дітей зі складними 

порушеннями розвитку. Питання психологічної діагностики й корекції при 

складних порушеннях розвитку в дітей. 

 

Психологія дітей із складними порушеннями розвитку – це 

порівняно нова галузь спеціальної психології, яка вивчає особливості 

психічного розвитку людини, що має два або більше порушень. 

Предметом цієї області спеціальної психології є вивчення своєрідності 

психічного розвитку дітей зі складними порушеннями та визначення шляхів 

психолого-педагогічної допомоги цим дітям та їх сім'ям. 

Завдання психології дітей зі складними порушеннями розвитку 

полягають: 

в описі загальних і специфічних закономірностей їхнього розвитку; 

у розробці методів їх діагностичного вивчення; 

у психологічному обгрунтуванні змісту і методів їх навчання і 

виховання; 

у вивченні особливостей соціально-психологічної адаптації цієї групи 

дітей в суспільстві [1, с. 374]. 

Будь-яка група дітей з порушеннями розвитку неоднорідна за складом. 

Усередині кожного виду порушення розвитку прийнято виділяти підгрупи 

дітей залежно від вираженості порушення і його характеристики. Частина 

дітей має ускладнений, частина – складний вид порушень. 

Складними порушеннями прийнято називати наявність двох або 

більше виражених первинних порушень у однієї дитини. Недоліки розвитку, 

що входять до складу складного дефекту, пов'язані з ушкодженням різних 

систем організму. Це можуть бути виражені порушення зору і ДЦП; глухота і 

ДЦП; різні види одночасного порушення зору і слуху, які прийнято 

відносити до сліпоглухоти; сліпота і системне порушення мовлення. Ці 

досить виражені складні порушення розвитку повинні діагностуватися у 

дітей якомога раніше. 

Одночасна поразка декількох функцій усередині однієї системи 

організму як результат дії певного несприятливого чинника можна 

назватиускладненим дефектом. Наприклад, результатом родової травми 

може стати виражена органічна поразка ЦНС, що увібрала в себе рухові 



розлади, порушення поведінки і розвитку мовлення. Ці симптоми, залежно 

від тяжкості їх проявів, можуть стати характерними для ускладненої форми 

ЗПР і олігофренії. 

Історичний екскурс 

Перша сліпоглуха дитина була прийнята в 1894 р. в організований Є. 

Грачовою Петербурзький притулок для глибоко розумово відсталих дітей. У 

той же притулок, що дістав назву "Братерство в ім'я Цариці Небесної", в 1905 

р. була поміщена для виховання інша сліпоглухоніма дитина. В той період в 

благодійній установі консультував відомий лікар і викладач М. Богданов- 

Березовський, який звернув увагу на положення сліпоглухих дітей в Росії і 

зробив ряд публікацій на цю тематику в науковій і популярній пресі. 

В Росії у 80-х pp. XIX ст., завдяки публікації перекладів 

"Американських заміток" Ч. Діккенса і деяких інших повідомлень, стала 

відома історія американської сліпоглухої Лаури Бриджмен, яка виховувалася 

в Інституті для сліпих Перкинса у Бостоні. Пізніше на весь світ прогриміла 

історія навчання іншої сліпоглухої, Олени Келлер, вихованки Ганни 

Сулліван з того ж інституту Перкинса. З 1884 по 1913 р. в Росії вийшло 11 

публікацій, що стосуються історії життя і творчості О. Келлер. Стали відомі 

факти успішного навчання сліпоглухих у Бельгії, Франції, Норвегії, 

Шотландії і Швеції. 

Успіхи в навчанні сліпоглухих в різних країнах світу пробудили в 

певних кругах російського суспільства інтерес до проблем сліпоглухих дітей. 

У 1909 р. в Росії було створено Суспільство піклування про сліпоглухих, і 

при Петербурзькому дитячому садочку для глухонімих почалося навчання 

трьох дітей. Влітку того ж року педагоги і вихователі згаданої установи 

познайомилися з досвідом навчання сліпоглухих у Швеції і Німеччині і 

почали працювати в притулку для сліпоглухих дітей, що відкрився в 1910 р. 

на засоби Суспільства. 

Це була перша учбово-виховна установа для сліпоглухонімих дітей в 

Росії. Саме там розпочалася робота з даною категорією дітей таких педагогів, 

як М. Захарова і Ю. Якимова, які продовжили свою діяльність і після 

революції 1917 р., коли сліпоглухі вихованці увійшли до складу групи глухих 

при Петроградському отофонетичному інституті (що пізніше став 

Ленінградським інститутом слуху і мови). 

Наукові спостереження, зроблені на основі навчання цих дітей, 

відображені в роботах відомого психолога А. Ярмоленко. З 1923 по 1937 р. 

ефективно працювала також організована І. Соколянським школа для 

сліпоглухих дітей в Харкові. Найвідомішою вихованкою цієї школи стала 

знаменита сліпоглуха письменниця О. Скороходова. Згодом цей досвід був 

продовжений І. Соколянським і О. Мещеряковим в Москві в Інституті 

дефектології АПН СРСР (нині Інститут корекційної педагогіки РАО), де з 

1947 р. велися наукові дослідження і здійснювалася практична робота зі 

сліпоглухими дітьми. Під керівництвом відомих психологів А. Леонтьева і 

О. Мещерякова було організовано навчання чотирьох сліпоглухих 

студентів на психологічному факультеті МГУ ім. М. В. Ломоносова в 1971 -



1977 pp. Двоє з них – О. Суворов і С. Сироткін мають вчені ступені і є 

авторами декількох наукових і науково-популярних книг. Широко відома 

нині школа – Дитячий будинок для сліпоглухих в Сергієвому Посаді 

Московської області, що з 1963 р. успішно працює в системі Міністерства 

праці і соціального захисту населення Російської Федерації [1, с. 376]. 

Вітчизняний досвід навчання сліпоглухих користується великою 

популярністю і визнанням в інших країнах. З 1969 р. існує міжнародна 

організація, що координує розвиток досліджень і служб для сліпоглухих у 

світі, в заходах якої беруть участь російські та українські фахівці. 

За даними цієї організації, число сліпоглухих людей у світі складає біля 

одного мільйона чоловік. До них нині прийнято відносити усіх людей, що 

мають порушення зору і слуху: це діти з природженою або рано придбаною 

сліпо-глухотою; діти з природженими порушеннями зору, які втрачають з 

віком і слух; глухі або люди, які недочувають з народження, порушення зору 

у яких з'являються з віком; люди, що втратили слух і зір в зрілому або 

літньому віці. 

Сучасне визначення сліпоглухоти є різним в різних країнах. Воно 

багато в чому залежить від того, як зміст цього поняття трактується в 

нормативних документах, прийнятих в тій або іншій державі. Наприклад, 

віднесення дитини до категорії сліпоглухих в США або Скандинавських 

країнах гарантує їй місце для безкоштовного навчання в спеціальній школі і 

особливе соціальне обслуговування (переклад, супровід, транспорт і так 

далі). У цих країнах категорія "сліпо-глухий" включена в державний регістр 

інвалідів. Сліпо-глухота там визначається як комбінація порушень зору і 

слуху, яка створює особливі труднощі спілкування і вимагає забезпечення 

спеціальних освітніх потреб цих дітей. 

У нашій країні до теперішнього часу не існує офіційного визначення 

сліпоглухоти і інших видів складного порушення як особливого виду 

інвалідності. Інвалідність досі визначається по одному, найбільш 

вираженому порушенню. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Лекція 13. Програми ранньої діагностики відхилень в розвитку та 

програми раннього втручання 

 Первинне виявлення дітей з відхиленнями в розвитку з використанням 

педагогічного спостереження. Загальні питання психолого-педагогічної 

діагностики аномального розвитку.  

 

Відповідно до визначення Європейської Асоціації Раннього Втручання 

(Eurlyaid), раннє втручання (від англ. Early Intervention) – це заходи, 

орієнтовані на розвиток дитини раннього віку, а також на супровід батьків 

цієї дитини. Раннє втручання спрямовується як на дитину, так і на її 

батьків, членів родини та соціальне оточення в цілому. 

Раннє втручання розглядається як міждисциплінарна сімейно-

центрована система комплексної допомоги дітям раннього віку з 

порушеннями розвитку й дітям груп біологічного та соціального ризику, 

спрямована на покращення розвитку дитини та підвищення якості життя 

родин [12]. 

Раннє втручання вважається однією з найбільш важливих послуг для 

дітей раннього та дошкільного віку з інвалідністю, дітей із ризиком набуття 

інвалідності або проблемами здоров’я, спрямованою не тільки на 

реабілітацію, а й на попередження порушень  розвитку. Раннє втручання 

включає розгалужену систему узгоджених послуг (медичних, медико-

реабілітаційних, психологічних, психотерапевтичних, логопедичних, 

соціальних, освітніх), які сприяють розвитку дитини відповідно до її віку й 

забезпечують підтримку родини в період від народження дитини до 6 років. 

Інтервенцію важливо розпочати якомога раніше, бажано ще до досягнення 

дитиною віку трьох років. 

Програми раннього втручання у світі мають відповідні базові 

характеристики: насамперед, це програми первинної інтервенції, спрямовані 

на надання допомоги в ранньому віці (більшість програм охоплює вікову 

категорію дітей не тільки від народження до трьох-чотирьох років, а й дітей 

до шести років); окрім того, усі програми є профілактично-зорієнтованими, 

спрямованими на попередження й ранню реабілітацію порушень розвитку 

дитини, покращення життєдіяльності сім’ї, яка її виховує. 

Основними принципами діяльності програм раннього втручання 

фахівці вважають такі, як концепція абілітації [1], сімейно-центрований 

підхід [10], освітній принцип реабілітації [2], комплексність, принцип 

безперервності, принцип міждисциплінарної взаємодії [1]. 

У статті 26 «Абілітація та реабілітація» Конвенції про права осіб з 

інвалідністю [5] метою абілітаційних і реабілітаційних послуг та програм 

визначено надання особам з інвалідністю можливості досягнення і 

збереження максимальної незалежності, повних фізичних, розумових, 

соціальних та професійних здібностей і повного включення й залучення до 

всіх аспектів життя. Зазначено також, що абілітаційні та реабілітаційні 



послуги і програми мають починатися якомога раніше, ґрунтуватися на 

багатопрофільній оцінці потреб і сильних сторін індивіда. 

Термін «абілітація» походить від латинського «habilis», який означає 

«бути спроможним». У Законі України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю 

в Україні» [8] зазначено, що абілітація – це система заходів, спрямованих на 

опанування особою знань і навичок, необхідних для її незалежного 

проживання в соціальному середовищі: усвідомлення своїх можливостей та 

обмежень, соціальних ролей, розуміння прав та обов’язків, уміння 

здійснювати самообслуговування. Реабілітація осіб з 

інвалідністю  визначається в документі як система медичних, психологічних, 

педагогічних, фізичних, професійних, трудових, фізкультурно-спортивних, 

соціально-побутових заходів, спрямованих на надання особам допомоги у 

відновленні та компенсації порушених або втрачених функцій організму для 

досягнення й підтримання соціальної та матеріальної незалежності, трудової 

адаптації та інтеграції в суспільство, а також забезпечення осіб з інвалідністю 

технічними  та  іншими  засобами реабілітації і виробами медичного 

призначення. 

Процес абілітації спрямований на розвиток несформованих функцій і 

навичок; реабілітація ж, своєю чергою, забезпечує відновлення втрачених 

через травму чи захворювання функцій. Отже, поняття абілітації є ширшим, 

оскільки зосереджує увагу не тільки на функціональному обмеженні як 

відхиленні від нормального розвитку, охоплює не тільки процес лікування 

або модифікації фізичних чи розумових розладів, а включає й навчання 

дитини досягати важливих функціональних цілей альтернативними 

способами, якщо звичайні неможливі, адаптувати навколишнє середовище 

задля компенсації відсутніх функцій [1]. 

Найбільш загально абілітацію розглядають як процес 

багатостороннього лікування, у якому одночасно враховано різноманітні 

аспекти допомоги з метою надання дитині з порушеннями психофізичного 

розвитку можливості вести життя, максимально наближене до нормального, 

яке вона б мала за умови відсутності наявного функціонального обмеження. 

Важливою складовою соціально-педагогічного підходу в абілітації 

дитини є включення в активну діяльність із нею всіх членів сім’ї, насамперед 

батьків або осіб, які їх замінюють. Надзвичайної ваги набуває участь сім’ї на 

початковому етапі абілітації дитини в найбільш ранньому віці. У цей період 

життя дитини саме батьки зможуть приділити їй найбільше уваги, значною 

мірою задовольняти природні потреби дитини з порушеннями 

психофізичного розвитку в середовищі життєдіяльності. Таким чином 

можуть бути створені найбільш сприятливі умови для максимальної 

реалізації індивідуального потенціалу дитини у процесі корекції її розвитку. 

Для цього необхідна спеціальна соціально-педагогічна та психологічна 

підготовка батьків. 

Нині в Україні існує чимало закладів охорони здоров’я, освіти та 

соціального захисту різних форм власності, які надають послуги для дітей із 

порушеннями психофізичного розвитку. Водночас зазначаємо, що такі 



послуги мають фрагментарний характер порівняно з потребами дітей, їхніх 

батьків і вимогами системи раннього втручання, а також не повною мірою 

спрямовані на комплексне вирішення проблем відхилень у розвитку дітей 

раннього віку та профілактику різних захворювань й інвалідності. 

Із метою створення повноцінної системи раннього втручання для 

допомоги дітям із порушеннями розвитку в Україні підписано 

Меморандум взаєморозуміння між різними інституціями, що будуть 

залучені до її побудови: Міністерством соціальної політики, Міністерством 

освіти і науки, Міністерством фінансів, Міністерством юстиції, 

Міністерством закордонних справ, Дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ, 

Всеукраїнським ГО «Національна Асамблея людей з інвалідністю України», 

Благодійним фондом «Інститут раннього втручання» для дітей із 

порушеннями розвитку та дітей-інвалідів, Всеукраїнською фундацією 

«Захист прав дітей», Фундацією Soft Tulip (Нідерланди), Європейською 

асоціацією раннього втручання EURLYAID. 

У Меморандумі передбачено не лише об’єднання зусиль усіх 

інституцій, які підписали документ, а й створення єдиної національної 

платформи раннього втручання, яка координуватиме роботу різних органів 

влади, міжнародних і національних організацій для формування єдиних 

підходів до створення та функціонування системи раннього втручання в 

Україні. Національна платформа має також забезпечити інформування 

громадян України про діяльність із раннього втручання. Зокрема, це має 

допомогти батькам дитини з проблемами розвитку отримувати актуальну 

інформацію про те, як забезпечити повноцінний розвиток дитини та які 

засоби вони можуть для цього використовувати. 

Кабінет Міністрів України Розпорядженням від 14 грудня 2016 року 

№ 948-р «Деякі питання реалізації пілотного проекту «Створення системи 

надання послуг раннього втручання» підтримав ініціативу Міністерства 

охорони здоров’я та затвердив план заходів із виконання у 2017-2020 роках 

пілотного проекту щодо практики надання послуг раннього втручання для 

дітей [3]. 

Створення системи раннього втручання визнається однією з актуальних 

складових реформування системи охорони здоров’я. Це дозволить 

покращити доступ до комплексних, тривалих у часі послуг дітям раннього 

віку з порушеннями психофізичного розвитку, уникнення їх виникнення та 

супровід родин, які виховують таких дітей; сприятиме зміцненню сімей, які 

виховують дітей з особливими потребами, запобіганню реінтеграції дітей, 

проведенню планомірних превентивних заходів для попередження дитячої 

інвалідності. У довгостроковій перспективі така діяльність дозволить 

соціально максимально включити дитину з особливими потребами та її 

родину до суспільного життя, знизити витрати на спеціальну освіту й догляд. 

Проект Twinning «Підтримка органів влади України в розробці 

законодавчих та адміністративних засад для запровадження системи 

раннього втручання та реабілітації дітей з інвалідністю і дітей, які мають 

ризик отримати інвалідність» (2017-2019 рр.) спрямовано на розроблення й 



упровадження законодавчих та адміністративних засад раннього втручання в 

нашій державі. Ця програма є надзвичайно важливою, оскільки раннє 

втручання є інноваційним напрямом для України в аспекті покращення життя 

дітей із порушеннями психофізичного розвитку та їхніх родин. Досвід 

європейських країн (зокрема, Нідерландів та Франції), показав, що раннє 

втручання допомагає суттєво знизити відсоток інвалідності серед дітей. 

Від 2016 року Міжнародна громадська організація HealthProm 

(Лондон), Національна Асамблея людей з інвалідністю України та 

Благодійний фонд «Інститут раннього втручання» (Харків) упроваджують у 

регіонах України  Програму «Батьки за раннє втручання в 

Україні». Програма спрямована на підтримку недержавних громадських 

організацій, якими керують батьки або які були створені батьками дітей з 

інвалідністю, активних батьків дітей із порушеннями розвитку та/або 

інвалідністю для їх участі у процесах розроблення й упровадження системи 

раннього втручання в Україні. 

У межах Програми «Батьки за раннє втручання в Україні» за 

фінансування ЕС реалізується проект «Збільшення здібностей громадських 

організацій, керованих батьками, підтримувати забезпечення реформ, 

спрямованих на права і потреби дітей з інвалідністю раннього віку в 

Україні». 

Протягом 2017 року за підтримки ЮНІСЕФ і фінансування уряду 

Німеччини в Україні було впроваджено проект «Підтримка батьків дітей з 

інвалідністю задля їх ефективного партнерства в розробці раннього 

втручання в Східній Україні». 

Реалізація принципу сімейно-центрованого підходу в ранньому 

втручанні передбачає заходи, спрямовані на родину дитини з порушеннями 

психофізичного розвитку, на формування та удосконалення системи її 

соціальних зв’язків. Серед таких заходів варто виокремити консультації для 

батьків із питань особливостей розвитку дитини, психологічне 

консультування або психотерапію, проведення спільних занять фахівців із 

дитиною та її батьками для збільшення активності батьків у корекційному 

процесі, патронажне відвідування сімей, де виховується дитина з 

порушеннями психофізичного розвитку, організація роботи груп 

самодопомоги, допомога в налагодженні зв’язків сімей із батьківськими 

громадськими організаціями [11]. 

Орієнтація держави на освіту дітей із порушеннями розвитку в сім’ї 

забезпечує впровадження нових моделей співпраці між професіоналами та 

сім’ями у структурах, що забезпечують ранню реабілітацію. Одним із таких 

напрямів є впровадження комплексної програми в освіті, яка базується на 

визначенні терапевтичної мети відповідно до принципу SMART: Specific – 

індивідуальні, специфічні, Measurable – можна виміряти, Achievable – може 

бути досягнута, Realistic – реалістично, Timed – можна виміряти й визначати 

в часі [4; 6]. 

Динамічність процесу реалізації програми раннього втручання у 

співпраці «сімейне суспільство і навколишнє середовище» забезпечується 



насамперед на основі надання комплексної допомоги дитині раннього віку та 

її родині командою фахівців різних галузей знань (трансдисциплінарний 

підхід). До складу такої команди входять соціальні педагоги, учителі-

реабілітологи, учителі-дефектологи (за нозологіями), логопеди, психологи, 

дитячі неврологи й педіатри, фахівці фізичної реабілітації, соціальні 

працівники та інші фахівці (за потреби); їхня діяльність спрямована на 

прийняття рішень для вирішення проблеми дитини. 

В основу діяльності з раннього втручання має бути покладений 

відповідний алгоритм, а саме: звернення батьків, пояснення проблеми та їхня 

згода на раннє втручання; визначення рівня мотивації до роботи; комплексне 

оцінювання особливостей розвитку та здібностей дитини; визначення 

основної проблеми та трирівневий аналіз причин (активність та участь 

дитини, структура і функціональність, фактори навколишнього середовища), 

що є основою для визначення мети раннього втручання та формування 

відповідної програми; роз’яснення батькам перспективи розвитку їхньої 

дитини і можливостей її адаптації в середовищі життєдіяльності; розкриття 

місця й ролі батьків у реалізації програми раннього втручання, в 

індивідуальному розвитку дитини, її вихованні. 

Як висновок зазначаємо, що у статті не розкрито всіх аспектів 

означеної проблеми. Проте робота зі створення в Україні системи раннього 

втручання є безперечно необхідною і важливою, такою, що дозволить 

об’єднати різні заклади реабілітації осіб з інвалідністю для забезпечення 

їхньої діяльності з ефективного оцінювання розвитку дитини, надання 

розгалуженої комплексної системи відповідних послуг дітям із раннього віку 

та їхнім родинам. 

Батьки та всі члени родини повинні стати активними учасниками 

процесу абілітації/реабілітації дитини від раннього віку. Завдяки професійній 

співпраці з фахівцями батьки зможуть розвинути соціально активну позицію, 

що сприятиме покращенню ситуацію розвитку дитини з особливими 

потребами та підвищить якість сімейного життя в цілому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лекція 14. Методи корекції та супроводу дітей з порушеннями 

психофізичного розвитку з врахуванням функціонального підходу 

Головна мета інклюзивної школи - дати всім учням можливість 

повноцінного соціального життя, активної участі в житті колективу, 

забезпечуючи взаємодію учасників групи, турботу одне про одного як членів 

співтовариства. 

 

Завдання інклюзивної освіти полягає в організації навчально-виховного 

процесу, який би задовольняв освітні потреби всіх дітей; розробці системи 

надання спеціальних освітніх і фахових послуг для дітей з особливими 

освітніми потребами; створенні позитивного клімату в шкільному 

середовищі. У нашому навчальному закладі навчаються четверо дітей з 

особливостями психофізичного розвитку. 

Одна дитина знаходиться на індивідуальній формі навчання із 

заняттями на дому. Так як дитина з вадами слуху та мовлення заняття 

проводить вчитель-дефектолог з Острозької спецшколи для глухих дітей. Для 

трьох дітей з особливостями психофізичного розвитку, які неспроможні на 

рівні зі здоровими однолітками оволодіти освітнім стандартом, виділено 

індивідуальні години, складений відповідний розклад (з урахуванням 

індивідуальних особливостей їх навчально-пізнавальної діяльності). Заняття 

проводять небайдужі і творчі учителі із високим рівнем психологічної 

компетентності, адже покликання педагога (вони це розуміють) полягає у 

створенні умов для розвитку кожної дитини. Коли не має індивідуальних 

занять вони вливаються до загальноосвітніх класів. Отже ці учні є частково 

інтегровані. 

Індивідуальний навчальний план-один із найважливіших інструментів 

у роботі з цими дітьми. Це документ, що містить детальну інформацію про 

дитину і послуги які вона має отримувати. Його розробляє команда педагогів, 

котрі працюють із дитиною, батьки та керівники школи, підписує директор 

та батьки. Відповідальність за реалізацію ІНП покладено на всіх членів 

команди а відстежує виконання завдань, окреслених в плані, заступник 

директора. План складаємо на рік, при необхідності план корегуємо посеред 

року. Для успішної інтеграції дітей з обмеженими можливостями здоров'я в 

систему загальноосвітньої школи проведена значна робота з членами 

колективу школи, батьками, учнями. 

З педколективом постійно проводяться бесіди та обговорюються 

питання стосовно інтегрованого та інклюзивного навчання на нарадах, 

круглих столах, психолого-педагогічних семінарах, консиліумах, тренінгах. 

Обговорені такі питання: «Принципи ефективної роботи з дітьми з 

особливими освітніми потребами», «Компоненти індивідуального 

навчального плану», «Риси та вміння, важливі для ефективної роботи з 

дитиною з особливими освітніми потребами», «Інклюзивна освіта: проблеми 

та перспективи», тренінг «З чого почати?» (проведення комплексної оцінки 

сильних і слабких сторін дитини) круглий стіл «Соціально-психологічний 



супровід дітей з особливими освітніми потребами», психолого-педагогічний 

консиліум« Як допомогти дітям з особливими освітніми потребами у 

загальноосвітній школі». 

У школі створена своєрідна мережа підтримки. Всі працівники та 

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

потребами, допомагають один одному, обмінюються знаннями, намагаються 

максимально використовувати місцеві ресурси для досягнення головної мети 

– реалізації дитиною її потенційних можливостей. 

Невід’ємною частиною системи роботи з дітьми з особливими 

освітніми потребами є  батьки, яких можна вважати першими і головними 

вчителями для дитини. Тому ми будуємо свою роботу спираючись на 

інтереси дітей та їхніх родин. Турботи сімей враховуємо повною мірою. 

Родини дітей із вадами відповідальні, звичайно, за своїх дітей протягом 

усього їхнього життя. А одне з найважливіших завдань нас, вчителів - 

допомогти батькам повірити у себе, у свої сили, щоб вони могли подолати усі 

проблеми. До кожної родини застосовуємо індивідуальний підхід. Під час 

розмов із батьками можна дізнатися багато нового про дітей. Запорукою 

ефективних стосунків є повага, не критичне ставлення, співчуття. 

Спілкування організовуємо через зустрічі у школі, візити додому, телефон, 

записки, батьківські збори. При цьому ми обмінюємось інформацією і 

розглядаємо можливі варіанти навчання дітей. Родини мають бути впевнені, 

що інформація, яку вони надають усно чи письмово членам педагогічного 

колективу не розголошується. Будь яке прийняття рішення щодо дитини 

насамперед обговорюємо з батьками. Ставимось з повагою до всіх членів 

родини і обов'язково дякуємо за візити, співпрацю. 

Особливі вимоги ставляться і до вчителів. Вони розуміють, що 

тактовність - найважливіша умова в роботі. Педагоги розвивають у дітей 

критичне мислення, підштовхують до прийняття самостійних рішень і 

активного навчання, сприяють дружбі та співпраці між дітьми, 

використовують творчі й оригінальна методи заохочення до мислення та 

навчання, сприяють широкому використанню набутих умінь. Діти повинні 

мати змогу використовувати свої знання та вміння у різних обставинах 

(ігрові форми роботи, проблемні ситуації, ситуації вибору). Вчать дітей з 

вадами ефективно діяти у стандартних ситуаціях у школі та поза нею. буває 

таке, що учні не хочуть гратися з однолітками, можуть боятися, діють дуже 

повільно чи сором'язливо. У них спостерігається дефіцит соціальних умінь 

контактувати з товаришами. А тому вчителі пропонують для цих дітей 

безпечне місце, звідки вони могли б спостерігати за діяльністю інших, 

сприяють залучення дітей до груп або просто щоб виконували завдання 

удвох. Використовують позитивне підкріплення: усмішку, кивок голови чи 

плескання по спині, похвалу за правильні дії, не примушують до колективної 

роботи, приділяють індивідуальну увагу, щоб у них з'явилося почуття довіри, 

необхідне для колективної роботи, звертають увагу на зусилля а не результат, 

обмежують рівень шуму у класі, відокремлюють гіперактивних дітей. Для 

інших учнів класу дають чіткі вказівки: учні мають чітко розуміти, чого від 



них хочуть у класі вивішений розпорядок дня, на агресивну поведінку 

вчителі реагують миттєво і організовують паузи щоб заспокоїти дітей. Учні 

класу в яких є діти з вадами уже навчились контролювати свої дії. 

Перебування дітей з особливими потребами у класі зі здоровими 

однолітками дає змогу дитині з вадами розвивати відповідні комунікативні та 

соціальні навички. Звична соціальна взаємодія сприяє встановленню 

дружніх, позитивних стосунків. Спостерігається покращення концентрації 

уваги, пам'яті, посилення мотивації до навчання. Набувається успішний 

досвід оволодіння вміннями, необхідними для активного самостійного життя. 

Спільне передування корисне і для дітей без вад. Вони починають 

розуміти, з якими труднощами стикаються інваліди, стають чутливими до 

потреб інших, толерантніше сприймають людські відмінності. 

Коли дитина починає відвідувати звичайний клас, батьки бачать, що 

їхній син не такий ізольований від навколишнього світу, і відчувають 

полегшення. Родина отримує підтримку інших батьків, налагоджуються 

дружні стосунки. Стурбованість майбутнім своєї дитини стає не такою 

болючою. 

Важливе місце в системі роботи з «особливими» дітьми займає 

психологічний супровід в умовах інтегрованого (інклюзивного) навчання, 

який необхідно розглядати, як діяльність практичного психолога, спрямовану 

на створення комплексної системи медико-психологічних, психолого-

педагогічних та психотерапевтичних умов, які б сприяли їхній адаптації, 

реабілітації та особистісному зростанню в соціумі (школа, сім'я, група 

однолітків тощо). 

Психологічний супровід дітей з особливими потребами — це завжди 

пролонгований, динамічний процес, цілісна діяльність психолога, яка 

передбачає п'ять взаємопов'язаних компонентів: 

1) систематичний моніторинг медико-психологічного і психолого-

педагогічного статусу дитини в динаміці її психічного розвитку; 

2) створення соціально-психологічних умов для ефективного 

психічного розвитку дітей у соціумі; 

3) систематичну психологічну допомогу дітям із порушеннями в 

розвитку у вигляді консультування, психокорекції, психологічної підтримки; 

4) систематичну психологічну допомогу батькам дітей із проблемами в 

розвитку; 

5) організацію життєдіяльності дітей з особливими потребами в соціумі 

з урахуванням їхніх психічних та фізичних можливостей. 

Відстеження психологічного статусу — досить складний процес, який 

потребує тісної співпраці всіх фахівців, які беруть участь у життєдіяльності 

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

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

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

лікар-невропатолог. Слід визначити основні етапи процесу психологічного 

супроводу інтегрованого (інклюзивного) навчання. 

Підготовчий етап передбачає такі завдання: 



o установлення контакту з усіма учасниками супроводу дитини; 

o визначення обсягу роботи та послідовності етапів процесу 

психологічного супроводу; 

o підготовку необхідної документації; 

o складання графіка роботи. 

Психолог під час спілкування з іншими фахівцями має пояснити їм 

мету психологічного супроводу, розповісти про актуальний та потенційний 

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

форму порушення, отримує інформацію про лікування, навчання дитини, 

пропонує колегам висловити свої думки про дитину. Отримання такої 

додаткової інформації необхідне не тільки психологу. На підготовчому етапі 

лікарі та педагоги, контактуючи із психологом, також отримують від нього 

корисну інформацію, яка допомагає їм скласти більш об'єктивне уявлення 

про діагноз і характер клінічних проявів того чи іншого порушення. 

Орієнтовний етап передбачає такі завдання: 

• установлення контакту з батьками та родичами дитини; 

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

класним керівником; 

• ознайомлення фахівців із результатами психологічного обстеження; 

• обговорення з педагогами та іншими фахівцями особливостей 

психічного розвитку дитини. 

Етап планування передбачає: 

• створення індивідуальної програми супроводу дитини з особливими 

потребами; 

• затвердження цієї програми всіма фахівцями, які працюють із 

дитиною.   

Складання програми психологічного супроводу можливе тільки після 

ретельного психолого-медико-педагогічного обстеження кожної дитини. 

Етап реалізації індивідуальної програми передбачає такі завдання: 

• надання батькам та педагогам необхідної допомоги щодо створення 

умов, необхідних дитині з особливими потребами для повноцінного, 

здорового способу життя та успішного оволодіння навчальними програмами 

з урахуванням її психічних та фізичних можливостей; 

• надання необхідної психологічної допомоги батькам дитини, її 

родичам, друзям з метою гармонізації міжособистісних взаємин з нею, 

оптимізації виховного процесу; 

• здійснення просвітницької та консультативної роботи з педагогами, 

педагогами-дефектологами, логопедами та іншими фахівцями, які працюють 

із дитиною. 

Заключний етап передбачає колективне обговорення з фахівцями 

ефективності виконаної роботи з рекомендаціями щодо подальшої діяльності 

дитини з особливими потребами. 

Пріоритетними завданнями практичного психолога, який здійснює 

психологічний супровід інтегрованого (інклюзивного) навчання дітей з 

особливими потребами, є: 



• запобігання появі у хворої дитини психопатологічних рис під 

впливом особливих умов її розвитку; 

• запобігання затримці у здобутті знань, розвитку особистості, 

інфантилізму; 

• заспокоєння дитини, зміцнення її вольових рис; 

• стимулювання позитивного ставлення до дефекту, віри в можливість 

його компенсації; 

• просвітницька робота з іншими дітьми та педагогами школи, 

спрямована на роз'яснення особливостей контингенту дітей з вадами в 

розвитку і необхідності адекватного ставлення до них; 

• оптимізація спілкування дитини з однолітками, батьками, педагогами; 

• допомога дитині в опануванні системи відносин зі світом і самим 

собою; 

• розроблення і впровадження відповідних форм і методів роботи як 

умови успішного навчання дітей з особливими потребами. 

Ці завдання реалізуються через такі основні напрями роботи 

практичного психолога, який здійснює супровід інтегрованого 

(інклюзивного) навчання: 

• психологічна діагностика; 

• психологічна корекція; 

• психологічне консультування; 

• психологічна реабілітація; 

• психологічна підтримка. 

Головною метою психодіагностики є психологічне обстеження 

пізнавальної та особистісної сфери дитини для виявлення структури дефекту, 

встановлення збережених компонентів психічної діяльності, на які можна 

розраховувати в роботі з дитиною. Психодіагностика може бути спрямована і 

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

із дитиною. 

Основні методи обстеження такі: 

• вивчення документації з метою накопичення анамнестичних даних та 

отримання уявлення про причини порушення в розвитку; 

• метод бесіди, за допомогою якого з'ясовують особливості психічних 

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

із самою дитиною; 

• аналіз результатів діяльності дитини: дитячих малюнків, письмових 

та навчальних робіт, різних виробів тощо; 

• метод спостереження, який дає змогу зробити висновок про різні 

прояви психіки дитини в умовах її безпосередньої діяльності за мінімального 

втручання з боку спостережника; 

• метод експерименту, який передбачає накопичення фактичного 

матеріалу в спеціально змодельованих умовах, які б забезпечували активний 

прояв досліджуваних явищ; 

• метод тестування, який використовують для оцінювання рівня 

розвитку здібностей, можливостей, розумового розвитку дитини (з цією 



метою можна застосовувати методики для дослідження пізнавальних 

процесів, інтелектуальної, особистісної сфери, методи профдіагностики). 

Психологічна корекція спрямована на розвиток певних психічних 

функцій дитини — пам'яті, уваги, мислення, які забезпечують навчальну 

діяльність, а також на систему взаємин дитини з батьками, друзями, 

однолітками. 

Психологічне консультування або просвітницько-консультативна 

діяльність проводиться переважно з педагогами школи та батьками дітей з 

особливими потребами, але його можна провести і з самою дитиною. 

Консультативна робота з дітьми з особливими потребами спрямована на те, 

щоб за допомогою спеціально організованого процесу спілкування 

актуалізувати в дитині додаткові психологічні сили і здібності, які можуть 

забезпечити вихід зі складної життєвої ситуації. За такого типу допомоги 

увага зосереджується не стільки на вадах розвитку, скільки на ресурсах 

особистості дитини, її можливостях. 

Основні форми консультативно-просвітницької роботи: 

• лекції (виступи) для педагогів та батьків; 

• семінари (психолого-педагогічні, семінари-практикуми); 

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

з особливими потребами; 

• розроблення рекомендацій учителям щодо здійснення особистісно-

орієнтованого підходу в навчанні та вихованні дітей; 

• бесіди з дітьми; 

• індивідуальні та групові консультації з батьками та вчителями. 

Психологічну реабілітацію слід розуміти як відновлення частково втрачених 

або ослаблених особливостей і функцій організму чи особистості дитини з 

метою повноцінного розвитку її індивідуальних можливостей. Психологічна 

реабілітація дитини з особливими потребами спрямована на розвиток її 

здатності до самостійного просування в житті, уміння жити в нових 

соціальних умовах, долаючи або компенсуючи особистісні обмеження. 

Стосовно школи реабілітаційна діяльність передбачає внесення пропозицій 

щодо змін в організації навчально-виховного процесу з метою визначення 

оптимального навантаження для дітей з особливими потребами, щоб 

уникнути неврозів, збільшити адаптаційний потенціал дитини. 

Психологічна підтримка є важливим видом психологічної допомоги 

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

• психологічна підтримка батьків та інших родичів дитини; 

• психологічна підтримка вчителів, які працюють з такими дітьми; 

• психологічна підтримка самих дітей. 

Психологічну підтримку батьків слід розглядати як систему заходів, 

спрямованих на: 

• зменшення в них емоційного дискомфорту у зв'язку із захворюванням 

дитини; 

• підтримка впевненості батьків у можливостях їхньої дитини; 

• формування в них адекватного ставлення до проблем дитини; 



• підтримка адекватних батьківсько-дитячих стосунків та стилів 

сімейного виховання. 

Процес реалізації психологічної підтримки батьків тривалий і потребує 

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

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

соціального працівника та інших. 

Серед заходів, які забезпечують психологічну підтримку, досить 

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

Спілкування батьків, які мають майже однакові проблеми, передбачає 

взаємопідтримку та обмін інформацією, що є важливим чинником 

пом'якшення наслідків психотравматичного стресу. 

Ефективність підтримки багато в чому залежить від активного 

залучення батьків у процес психологічної допомоги дитині (особливо 

батька). Саме чоловіки здатні більш конструктивно вирішувати проблеми 

дитини, і тому активне їх залучення до її проблем позитивно впливає не 

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

Може стати у пригоді і використання таких групових форм роботи 

психолога як батьківські семінари та тренінгові заняття. Основною метою 

таких форм роботи є розширення знань батьків про психологічні особливості 

дітей з проблемами в розвитку, психології виховання та сімейних стосунків. 

Під час таких зустрічей не тільки підвищується поінформованість батьків про 

дитину, а й, що важливіше, відбуваються зміни в ставленні батьків до 

проблем дитини та завдань її виховання. 

Психологічна підтримка батьків здійснюється не тільки у формі 

групового спілкування, а й під час індивідуальних бесід, присвячених 

проблемам дитини, сімейним проблемам. Важливу роль в забезпеченні 

ефективної психологічної підтримки батьків дитини з особливими потребами 

відіграє створення різноманітних форм групової взаємодії батьків та інших 

членів сім'ї. Необхідно, щоб сам процес був неперервним, комплексним та 

мав творчий характер. 

Психологічна підтримка вчителів, які працюють з такими дітьми, 

спрямована на формування в них психологічної готовності до роботи із цими 

дітьми та на профілактику емоційного вигоряння. Під час такої роботи 

педагоги мають опанувати психотехнічні методи релаксації та зняття 

психоемоційного напруження. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 15. Методи профілактики й корекції вторинних відхилень у 

психічному розвитку дітей зі спеціальними освітніми потребами 

Тема розглядає: Загальні методологічні питання профілактики й 

корекції різних порушень розвитку. Психолого-педагогічні методи 

профілактики й корекції вторинних відхилень. Методи корекції й 

профілактики особистісного недорозвинення в дошкільному віці. 

Психологічна діагностика порушень розвитку у дітей – складова 

частина комплексного клініко-психолого-педагогічного і соціального 

обстеження. 

Основна мета психодиагностичного обстеження дитини з 

порушеннями розвитку – виявлення структури порушення психічної 

діяльності для визначення оптимальних шляхів корекційної допомоги. 

Конкретне завдання визначається віком дитини, наявністю або 

відсутністю порушень зору, слуху, опорно-рухового апарату,соціальною 

ситуацією, етапом діагностики (скринінг, диференціальна діагностика, 

поглиблене психологічне вивчення дитини для розробки індивідуальної 

корекційної програми, оцінка ефективності корекційних заходів). 

Психологічна діагностика грунтується на принципах, сформульованих 

провідними фахівцями в області спеціальної психології і психодіагностики 

порушеного розвитку (В. Лубовський, Т. Розанова, С. Забрамна, О. Усанова 

та ін.) [4, с. 16]: 

1. Психодіагностичне обстеження дитини з проблемами в розвитку має 

бути системним, включати вивчення усіх сторін психіки (пізнавальну 

діяльність, мову, емоційно-вольову сферу, особистісний розвиток). 

2. Психодіагностичне обстеження організовується з урахуванням віку і 

передбачуваного рівня психічного розвитку дитини. Саме ці показники 

визначають організаційні форми діагностичної процедури, вибір методик і 

інтерпретацію результатів. 

3. Діагностичні завдання мають бути доступними для дитини. В ході 

обстеження дитині необхідно запропонувати завдання, яке вона зможе 

успішно виконати, а при аналізі результатів враховується, із завданнями для 

якої вікової групи впоралася дитина. 

4. При обстеженні важливо виявити не лише актуальні, але й 

потенційні можливості дитини у вигляді "зони найближчого розвитку" (Л. 

Виготський). Це досягається виконанням завдань різної складності і надання 

дитині дозованої допомоги в ході їх виконання. 

5. Підбір діагностичних завдань для кожного вікового етапу повинен 

здійснюватися на науковій основі, тобто при обстеженні слід 

використовувати ті завдання, які можуть виявити, які сторони психічної 

діяльності потрібні для виконання цього завдання і як вони порушені у 

обстежуваної дитини. 

6. При обробці й інтерпретації результатів має бути дана їх якісна і 

кількісна характеристика, при цьому система якісно-кількісних показників 

має бути однозначною для усіх обстежуваних дітей. 



7. Методичний апарат має бути адекватний цілям і гіпотезі 

дослідження; так, наприклад, при здійсненні скринінгового дослідження 

діагностичний інструментарій повинен дозволяти експериментаторові в ході 

одноразового дослідження зробити висновок про відповідність психічного 

розвитку дитини віковій нормі або про відставання від неї. 

8. При підборі завдань необхідно враховувати вплив афективної сфери 

дитини на результати її діяльності, щоб виключити необ'ективність в 

трактуванні результатів; 

9. Кількість методик має бути такою, щоб обстеження дитини не 

привело до психічного виснаження; необхідно дозувати навантаження на 

дитину з урахуванням її індивідуальних можливостей. Зміст завдань не 

повинен викликати у дитини негативних реакцій, а, навпроти, має сприяти 

встановленню контакту з нею, що дозволить провести обстеження ретельно і 

отримати достовірні результати. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАВДАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Підготуйте реферат на одну з тем (обирайте самостійно за власним 

бажанням).  

Завдання до самостійної роботи 

1. Визначте зону найближчого розвитку на прикладі дитини з 

нормальним розвитком і дитини з порушеним розвитком.  

2. Обговорення умов, що забезпечують нормальний психічний 

розвиток дитини.  

3. Знайомство з методикою Ілляшенко.  

4. Знайомство з принципами дактильної мови з використанням 

методичного матеріалу.  

5. Обговорення проблем інтеграції до соціуму дітей з порушеннями 

слуху.  

6. Сформулюйте основні напрями роботи із розвитку особистості, 

вдосконалення міжособистісних стосунків дітей і підлітків з 

порушеним слухом.  

7. Обговорення ролі діяльності в психічному розвитку сліпих і 

слабозорих і в компенсації відхилень, пов'язаних з порушеннями 

зору.  

8. Розгляд специфічних особливостей формування образів зовнішнього 

світу у сліпих і слабозорих людей різного віку.  

9. Опишіть особливості діяльності розумово відсталих людей в аспекті 

соціальної і трудової адаптації.  

10. Визначте труднощі соціалізації дітей з розумовою відсталістю/ 

11. Опишіть рівень когнітивного розвитку школярів із ЗПР порівняно з 

розумово відсталими і нормально розвинутими однолітками. 

12. Опишіть структуру формуючого експерименту і його значення для 

вирішення питань диференціальної діагностики.  

13. Визначення принципів диференціальної діагностики при 

розмежуванні важких мовних порушень від схожих по зовнішніх 

проявах станів (відсутність мови при порушеннях слухової функції, 

аутизмі, розумовій відсталості).  

14. Для чого необхідно розрізняти аутизм і алалію?  

15. Опишіть особливості розвитку особистості та емоційно-вольової 

сфери у дітей з ДЦП.  

16. Обговорення умов, що забезпечують нормальний психічний 

розвиток дитини.  

17. Обговорення принципів запобігання порушення соціального 

функціонування в дитячому і підлітковому віці.  

 

Вимоги до оформлення 

 

Робота подається у друкованому або рукописному варіанти на 

скріплених листах формату А4 (або в папці). Для друкованого варіанту 



встановлені такі параметри сторінки: верхнє, нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве 

– 1,5 см. Шрифт –  Times New Roman, 14 розмір, полуторний інтервал. 

Робота подається за день до заліку. 

 
Мета і завдання написання реферату 

Реферат є формою закріплення і контролю знань та навичок, набутих 

слухачами в процесі їх теоретичного навчання та самостійної роботи. 

Метою написання реферату є підтвердження рівня опанування 

слухачами основних положень з обраної тематики, демонстрація знання 

відповідної літератури, вміння аналізувати матеріал, робити узагальнення та 

самостійні висновки. Реферат повинен передбачати розкриття конкретного 

напряму діяльності, мати прикладний характер та практичну спрямованість 

(відповідно до теми реферату). 

 

Завданнями написання реферату є: 

 вивчення стану розробки обраної проблематики в літературі та 

публікаціях; 

 розгляд у контексті обраної теми практики й підходів до розв’язання 

конкретних проблем; 

 вивчення відповідних інформаційних та статистичних даних, що 

стосується теми реферату та їх аналітична обробка; 

 логічний, аргументований виклад матеріалу, узагальнення; 

 розробка та обґрунтування пропозицій щодо поліпшення роботи в 

тій чи іншій сфері діяльності, визначеній темою реферату. 

Тема обирається слухачем самостійно, виходячи із запропонованого 

переліку та у відповідності до номеру у загальному списку групи.  

При необхідності слухачі можуть отримати консультативну-методичну 

допомогу викладачів щодо остаточного формування теми реферату, його 

плану. Залучення джерел та літератури тощо.  

 

Структура 

Стиль викладення матеріалу має бути науково-діловим. 

Матеріал розподіляється рівномірно у відповідності до плану реферату: 

– вступ (мають бути обґрунтовані актуальність та практичне значення 

обраної теми реферату, визначені мета та завдання роботи); 

– основна частина (розкривається тема реферату шляхом висвітлення 

основних питань. При цьому необхідно зосередити увагу на аналізі 

поставлених питань в літературі з висновками щодо їх теоретичної та 

практичної значущості); 



– висновки (необхідно сформулювати: а) науково-теоретичні та 

практичні підсумки проведеного аналізу за проблематиком реферату; б) 

теоретичні та практичні рекомендації, що випливають з проведеного аналізу. 

Вони мають логічно пов'язуватися із змістом викладеного матеріалу); 

– список літератури (містить використані джерела та публікації). 

 

Вимоги до оформлення реферату 

Планування та стиль. 

Обсяг реферативної роботи має складати – 20-25 сторінок (титульна 

сторінка, основний текст, список використаних джерел).  

Всі сторінки зазначених елементів підлягають суцільній нумерації 

(лкрім титульного листа).  

Робота має бути надрукована з дотриманням стилістичних і 

граматичних норм. У тексті обов'язково повинні бути посилання на 

літературу та інші джерела, що використовувалися при підготовці реферату. 

Текст реферативної роботи викладається державною мовою на 

стандартних аркушах формату А-4(210 х 297). 

Робота:  

друкується шрифтом Times New Roman, 14 кеглем;  

вирівнювання – «За шириною»;  

міжрядковий інтервал «Полуторний» (1,5 Lines);  

абзацний відступ – п’ять знаків (1,25 см);  

верхнє і нижнє поле – 2 см., ліве – 3 см, праве – 1,5 см.  

Абзацний відступ має бути однаковим у всьому тексті й дорівнювати 

п'яти знакам (1,25 см). 

Скорочення слів та словосполучень мають відповідати чинним 

стандартам з бібліотечної та видавничої справи (наприклад: органи місцевого 

самоврядування (далі – ОМС)). 

Розділи та підрозділи мають містити загаловки, які належить точно 

відтворювати у змісті. Загаловки розділів, як правило, розміщують 

посередині рядка. Назви розділів друкують великими літерами без 

розділових знаків у кінці, без підкреслень. Загаловки розділів слід починати з 

належного відступу. 

Якщо заголовок складаєься з двох і більше речень, їх розділяють 

крапкою. Переніс слів у заголовках розділів слід уникати. Відстань між 

заголовком і подальшим чи попереднім текстом, при друкованому 

виготовленні письмової роботи, повинна становити не менше двох рядків. 

Список використаних джерел оформлюємо у алфавітному порядку. В 

разі посилання на літературне джерело у квадратних дужках вказується його 



порядковий номер у списку літератури та конкретна сторінка, наводиться 

цитата, точні цифри, дані, наприклад [3, с. 17]. 

Ілюстративний матеріал – малюнки, графіки, схеми тощо слід 

розміщувати безпосередньо після згадування на нього в тексті. Якщо графік, 

схема, таблиця не поміщається на сторіні, їх подають на насупній сторінці. 

На кожний ілюстративний матеріал мають бути посилання в тексті. 

 

Критерії оцінювання рефератів 
Кожний реферат оцінюється, виходячи з аналізу сукупності таких критеріїв: 

1. Актуальність теми. 

2. План реферату має системно розкривати обрану тему. 

3. Зміст реферату має передбачати розкриття теми. 

4. Регіональна специфіка (якщо обрана тема реферату передбачає таку 

можливість).  

5. Особистий внесок оцінюється із наявності власних аналітичних 

висновків та конкретних пропозицій у висновках. 

6. Використані джерела, тобто наявність достатньої кількості сучасних 

нормативних і наукових джерел (в абсолюті – 1 джерело на 1 сторінку (20 

сторінок – 20 найменувань використаних джерел, більше можна, менше ні)). 

 

ПАМЯТАЙТЕ ПРО ДОТРИМАННЯ УМОВ АКАДЕМІЧНОЇ 

ДОБРОЧЕСНОСТІ! РОБОТИ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ 

СИСТЕМИ АНТИПЛАГІАТУ! 
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