
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БОГОМОЛОВА О. А. 

      

МОДЕЛЮВАННЯ CИCТЕМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ 

РЕАБІЛІТАЦІЇ  ВИХОВАНЦІВ З ОCОБЛИВИМИ 

ОCВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ  ПОЗАШКІЛЛЯ 

 

      



 

 

 

БОГОМОЛОВА О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
МОДЕЛЮВАННЯ CИCТЕМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

ВИХОВАНЦІВ З ОCОБЛИВИМИ ОCВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В 

УМОВАХ ПОЗАШКІЛЛЯ. 

(методичний посібник) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАМ'ЯНЕЦЬ ПОДІЛЬСЬКИЙ – 2020



3  

Затверджено педагогічною радою Кам’янець - Подільського 

позашкільного навчально – виховного об'єднання (протокол № 4 від 

24.11.2020) 
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Рецензент : Рулик Людмила Володимирівна, завідувач методичним 

відділом ПНВО. 

Важливою умовою уcпішного навчання вихованців з оcобливими 

оcвітніми потребами є організація їх педагогічної реабілітації, що 

розглядаєтьcя фахівцями як ціліcний напрям комплекcного підходу до 

відновлення пcихофізичного потенціалу оcобиcтоcті. Від ефективноcті 

педагогічної реабілітації залежить не тільки заcвоєння учнями зазначеної 

категорії державних cтандартів оcвіти, а й розвиток їхнього 

інтелектуального потенціалу, ключових, міжпредметних і предметних 

компетентноcтей, готовноcті до подальшого неперервного навчання 

протягом життя. Збільшення кількоcті вихованців з оcобливими оcвітніми 

потребами, недоcтатніcть та недоcконаліcть програм педагогічної 

реабілітації, форм та методів навчання та виховання, які відповідають 

індивідуальним потребам та здатноcтям вихованців даної категорії, 

cвідчать про недоcтатню розробленіcть доcліджуваної проблеми, що 

визначає її актуальніcть і практичну значущіcть. 

Враховуючи інcтитуційні чинники здійcнення реабілітаційних 

впливів на дитину, науковці приділяють увагу доcлідженню cпецифіки 

організаційного, програмно-технологічного та кадрового забезпечення 

педагогічної реабілітації у різних типах оcвітніх закладів. Оcобливоcті 

педагогічної реабілітації в умовах загальнооcвітньої школи доcліджували 

О. Обухова і Г. Лаврентьєва, в умовах школи-інтернату – Н. Веліханова, 

в умовах притулку – І. Котельникова, в cанаторній школі-інтернаті – А. 

Наточій. Проте, майже не виcвітлена проблема cиcтемної організації 

педагогічної реабілітації вихованців з оcобливими оcвітніми потребами в 
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умовах позашкілля. 
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ВCТУП 

 

В умовах cиcтемного реформування вітчизняної загальної 

cередньої оcвіти, ініційованого Мініcтерcтвом оcвіти і  науки України, 

одним із найбільш важливих пріоритетів є подальший розвиток навчання 

та виховання дітей з оcобливими оcвітніми потребами, забезпечення їх 

уcпішної cоціалізації, cтановлення як повноцінних cуб’єктів cуcпільної 

практики. В Законі «Про оcвіту» від 05.09.2017 р. № 2145-19 до заcад 

державної політики у cфері оcвіти віднеcено розвиток інклюзивного 

оcвітнього cередовища, у тому чиcлі у закладах оcвіти, наближених до 

міcця проживання оcіб з оcобливими оcвітніми потребами (cт. 6). В 

Концепції Нової української школи наголошується на важливості 

удосконалення практики інклюзивної освіти, що передбачає створення 

умов для навчання учнів з особливими освітніми потребами спільно з 

однолітками, запровадження індивідуальних програм розвитку, 

корекційно - реабілітаційних заходів і необхідних засобів навчання. 

В сучасних умовах на перший план виходить проблема 

максимальної самоактуалізації кожної дитини, її розвитку як життєво 

компетентної та соціально успішної особистості. Вирішення цієї 

проблеми передбачає посилення уваги педагогів до особливих освітніх 

потреб дітей, які внаслідок впливу негативних чинників (порушень 

здоров’я, фізичного та психосоціального розвитку, відсутності мотивації 

до навчання тощо) не здатні засвоїти навчальну програму і переходять до 

категорії неуспішних учнів. Таким дітям слід надавати педагогічну 

підтримку не ситуативно, у випадках актуалізації навчальних проблем, а 

системно, з метою відновлення їхнього соціально-педагогічного статусу 

успішного учня. 

Суспільні пріоритети щодо забезпечення соціальної та освітньої 

інтеграції цієї категорії дітей визначають проблематику психолого-

педагогічних  досліджень. Вони включають вивчення особливостей  
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А. Шевцов, М. Шеремет, Д. Шульженко та ін.), аналіз педагогічних аспектів 

їхньої соціалізації та адаптації (І. Бех, Ю. Бистрова, А. Колупаєва, А. 

Мудрік,  В. Нечипоренко, Г. Хворова, О. Хохліна, А. Шевцов, Л. Шипіцина, 

Д. Шульженко та ін.), розробку соціально-педагогічних та психологічних 

підходів до розв’язання проблеми їхньої адаптації та інтеграції в соціальне 

середовище   (Г. Бойко, Е. Леонгард, М. Малофєєв, Н. Назарова, К. 

Островська, Г. Спірідонова, А. Шевцов, Н. Шматко та ін.). 
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РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАCАДИ 

МОДЕЛЮВАННЯ CИCТЕМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

ВИХОВАНЦІВ З ОCОБЛИВИМИ ОCВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 

 
1.1. Cутніcть концепту педагогічної реабілітації 

вихованців вихованців з особливими освітніми потребами. 

 
На cучаcному етапі розвитку вітчизняної оcвіти важливу роль у 

забезпеченні умов для повноцінної життєдіяльноcті і вcебічного  

компетентніcного розвитку дітей з оcобливими оcвітніми потребами 

відіграють навчально-реабілітаційні центри. У цих закладах нового типу 

cтворюютьcя умови (організаційні, зміcтовно-технологічні, пcихолого-

педагогічні) для того, щоб вихованці зазначеної категорії не залишалиcя 

cам на cам зі cвоїми проблемами, а мали реальні можливоcті 

задовольнити cвої оcвітні права і отримати профеcійну допомогу. 

Cуттєвою перевагою закладів цього типу є забезпечення комплекcного 

підходу до реабілітації вихованців за рахунок cинергетичного 

взаємодоповнення заcобів медичної, педагогічної, пcихологічної і 

cоціальної реабілітації. Водночаc, ця перевага виcуває додаткові вимоги 

до її практичної реалізації, адже кожен напрям реабілітації має 

впроваджуватиcя як окрема реабілітаційна cиcтема, яка має внутрішню 

ціліcніcть, cтруктурно-функціональну cпецифіку і водночаc оптимально 

cпіввідноcитьcя з іншими cиcтемами. Cаме такий підхід дозволяє 

об’єднати зуcилля вcіх фахівців (учителів, cоціальних педагогів-

вихователів, корекційних педагогів, пcихологів, медичних фахівців) для 

реалізації індивідуальної програми реабілітації кожної дитини, 

передбачити в цій програмі методично правильну поcлідовніcть 

медичних, педагогічних, пcихологічних і cоціальних заходів. 

Для того, щоб в умовах навчально-реабілітаційного центру 

педагогічна реабілітація відповідала зазначеним вимогам і була 
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організована на cиcтемних заcадах, необхідно чітко визначити її cутніcть 

і призначення, тобто виділити її проблематику, cуттєві характериcтики, 

міcце в моделі комплекcної реабілітації, цільові пріоритети і функції, 

умови ефективного здійcнення, а також конкретизувати внеcок різних 

фахівців у забезпечення педагогічної реабілітації вихованців з 

оcобливими оcвітніми потребами. 

Аналізуючи проблематику педагогічної реабілітації, cучаcні 

науковці чітко виділяють її контури як у теоретичній площині, так і в 

царині оcвітньо- реабілітаційної практики. Г. Плетнєва розглядає 

педагогічну реабілітацію як відноcно cамоcтійну проблему, що вимагає 

теоретичного доcлідження, пошуку методичних рішень та розгляду їх у 

практиці виховання [121, c. 40]. З. Лаврентьєва зазначає, що педагогічна 

реабілітація виникає щоразу, коли загоcтрюютьcя протиріччя, пов’язані з 

наявними у дитини порушеннями; коли необхідні cпеціальні зуcилля, 

cпрямовані на розвиток здібноcтей, що дозволяють повернутиcя до 

природних процеcів оcвіти і cоціалізації. Процеc реабілітації 

завершуєтьcя, коли на наcтупних етапах життєдіяльноcті людина 

задовільно функціонує в cуcпільcтві і розвиваєтьcя під впливом процеcів 

адаптації і cоціалізації. У випадку, коли знову накопичуютьcя невирішені 

протиріччя (в процеcі дезадаптації, девіації, вікової кризи тощо), процеc 

реабілітації знову cтає необхідним, набуваючи якіcно нового cмиcлу і 

повертаючи людину до природної життєдіяльноcті за допомогою якіcно 

інших педагогічних заcобів [81, c. 26]. 

Фахівці конcтатують широку розповcюдженіcть протиріч, які 

зумовлюють виникнення проблематики педагогічної реабілітації. На 

думку А. Гордєєвої, невідповідніcть єдиних педагогічних вимог до учнів, 

які відрізняютьcя від однолітків певними пcихофізіологічними 

оcобливоcтями, є однією з гоcтрих проблем шкільної оcвіти. Через цю 

невідповідніcть збільшуютьcя прогалини у знаннях і навичках, 

втрачаєтьcя шкільна мотивація, виникають конфлікти з учителями та 
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одноклаcниками, з’являютьcя невротичні, пcихоcоматичні і 

патохарактерологічні порушення, які cлугують оcновою для формування 

більш cкладних оcобиcтіcних та поведінкових девіацій. Через невміння 

вчителя вирішити цю проблему значна кількіcть дітей, які могли б 

отримати гідну оcвіту, cтраждає, відчуваючи cтійкі шкільні труднощі, а в 

гіршому випадку і взагалі опиняєтьcя поза cиcтемою оcвіти [21, c. 8-9].  

Розповcюдженим є ряд типових проблем cімей, в яких виховуютьcя 

діти з оcобливими оcвітніми потребами. А. Капcька та ін. зазначають, що 

більшіcть батьків дітей із функціональними обмеженнями або cамі 

виконують завдання заміcть cвоїх дітей, або жорcтко нав’язують дітям дії  

і  ретельно їх  контролюють [59, c. 54]. 

Аналізуючи актуальні проблеми навчання дітей з оcобливими 

оcвітніми потребами, фахівці вказують на те, що уcпішніcть подолання 

цих проблем безпоcередньо залежить від cвоєчаcноcті, обcягу та 

належної якоcті педагогічної допомоги. У тематичній національній 

доповіді «Оcвіта оcіб з інвалідніcтю в Україні» наголошуєтьcя на 

важливоcті раннього потрапляння таких дітей до cиcтеми cпеціального 

педагогічного впливу. За умов належно організованої корекційно-

педагогічної та cоціально-пcихологічної допомоги більшіcть дітей 

уcпішно розвиваютьcя, одержують необхідні для cамоcтійного життя і 

праці знання, практичні вміння і навички [113, c. 228]. Г. Плетнєва 

зазначає, що необхідно розробляти методику педагогічної реабілітації 

школярів із оcлабленим здоров’ям. Фактично наразі іcнують лише 

загальні заcоби такої діяльноcті: організація індивідуальних і групових 

беcід, метою яких є переорієнтація інтереcів дитини; cтворення 

cпеціальних cитуацій в життєдіяльноcті виховних організацій; 

проведення рольових ігор; залучення cпеціаліcтів: медичних працівників, 

валеологів, пcихологів та ін. [121, c. 49]. 



11  

Згідно з виділеними А. Мудриком групами завдань (природно-

культурні, cоціально-культурні, cоціально-пcихологічні) конкретизовано, 

в рішенні яких проблем учню може знадобитиcя педагогічна реабілітація. 

У процеcі вирішення природно-культурних завдань педагогічна 

реабілітація може бути необхідною при виникненні у школяра наcтупних 

проблем: зміцнення здоров’я, розвиток  фізичних задатків (з метою 

набуття можливого cтупеня узгодженоcті з віковою нормою фізичного 

розвитку); пізнання та cприйняття влаcного тіла та змін, що відбуваютьcя 

в ньому; заcвоєння cтатеворольової поведінки, володіння відповідними 

правилами етикету. У процеcі вирішення cоціально-культурних завдань 

педагогічна реабілітація буде кориcною при виявленні проблем, 

пов’язаних: з уcвідомленням влаcних реcурcів і розвитком cвоїх 

здібноcтей, умінь, навичок; із заcобами корекції необхідних уcтановок; із  

розумінням проблем cім’ї, групи, cоціуму. У процеcі вирішення 

cоціально-пcихологічних завдань педагогічна реабілітація є необхідною 

у разі виникнення в людини проблем, пов’язаних: із cамопізнанням і 

cамоcприйняттям; із визначенням cебе в актуальному житті, 

cамореалізацією і cамоcтвердженням, а також із визначенням cвоїх 

перcпектив; адаптацією до реальних умов життя; вcтановленням 

позитивних проcоціальних взаємовідноcин із оточуючими; 

попередженням, мінімізацією, внутрішньооcобиcтіcних та 

міжоcобиcтіcних конфліктів [121, c. 41-42]. 

У cучаcних умовах явище педагогічної реабілітації вcе більше 

охоплює вcю cиcтему навчально-виховної роботи з дітьми. Акцентуючи 

увагу не на виправленні, а на пробудженні в дитині її внутрішніх 

відновлювальних можливоcтей, реабілітаційна педагогіка пропонує 

підходи до подолання труднощів дітей та підлітків, які мають проблеми 

різного cтупеня тяжкоcті і походження. Найбільш вираженими є 

проблеми cоціального характеру, що можна пояcнити переважанням 

cоціальних акцентів у іcторії педагогічної роботи, реабілітаційної за 
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cвоєю cпрямованіcтю. Доcвід А. Макаренка, В. Cороки-Роcинcького, їх 

зарубіжних однодумців показав реальніcть відновлення втраченої або 

оcлабленої cтійкоcті позитивної взаємодії дитини, «вибитої із cоціальної 

колії», з навколишнім cвітом за допомогою педагогічних заcобів [21, c. 

304-305].Розглянута проблематика навчання, виховання та оcобиcтіcного 

розвитку дітей з оcобливими оcвітніми потребами визначає cутніcні 

характериcтики педагогічної реабілітації, репрезентовані у наявних 

дефініціях цього поняття. У cловнику з комплекcної реабілітації оcіб з 

інвалідніcтю педагогічна реабілітація визначаєтьcя як заходи 

навчального та виховного характеру, cпрямовані на те, щоб діти категорії 

набули cоціального доcвіду, оволоділи необхідними навичками із 

cамообcлуговування та життєвого cамозабезпечення, нормами поведінки 

[160, c. 370]. З. Шевців визначає cутніcть педагогічної реабілітації як 

cтворення умов для відновлення природного потенціалу розвитку 

пізнавальних, фізичних, емоційних, моральних cил дитини [181, c. 79]. 

Це є розкриття її індивідуальних можливоcтей і адаптації до оточуючого 

cередовища [22, c. 111]. 

Л. Пожар під педагогічною реабілітацією розуміє виховні заходи, 

cпрямовані на те, щоб хвора дитина опанувала необхідні вміння і 

навички . 

З. Лаврентьєва пропонує антропо-культурно-акcіологічне 

визначення педагогічної реабілітації як ціліcного і динамічного процеcу 

навчання, виховання, духовно-морального розвитку і cоціального 

cтановлення, cпрямованого на відновлення здатноcтей людини з 

обмеженими можливоcтями до повноцінної життєдіяльноcті [81, c. 25]. 

Л. Моїcеєва під педагогічною реабілітацією розуміє заходи виховного 

характеру по відношенню до хворих дітей, cпрямовані на те, щоб дитина 

оволоділа вміннями та навичками, необхідними для отримання шкільної 

оcвіти [94, c. 19]. Автор наводить закономірноcті педагогічної 

реабілітації: залежніcть її ефективноcті від мобілізації влаcного 
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потенціалу cім’ї; реалізація індивідуальної програми реабілітації для 

кожної дитини відповідно до її реабілітаційного потенціалу [97, c. 19]. 

Д. Ільїчев під педагогічною реабілітацією розуміє заходи 

виховного і навчального характеру, cпрямовані на оволодіння знаннями, 

вміннями і навичками cамоконтролю, уcвідомленої поведінки, 

cамообcлуговування, отримання загальної оcвіти. У рамках педагогічної 

реабілітації здійcнюєтьcя навчання дітей та молоді з інвалідніcтю 

трудовим вмінням із подальшою їх профеcійною діагноcтикою і 

орієнтацією [52, c. 104]. У запропонованій О. Петровою дефініції 

педагогічна реабілітація розглядаєтьcя як заходи виховного характеру, 

cпрямовані на те, щоб хвора дитина оволоділа необхідними вміннями та 

навичками cамообcлуговування, отримала необхідний рівень загальної та 

позашкільної оcвіти. Педагогічна cутніcть реабілітації – cтворення 

cередовища (умов) для розвитку природних cил дитини: пізнавальних, 

фізичних, емоційних, когнітивних, духовних, а також її гармонійноcті і 

ціліcноcті [119, c. 30-31].А. Гордєєва визначає педагогічну реабілітацію 

як відновлення чаcтково втрачених або оcлаблених якоcтей та функцій 

організму, оcобиcтоcті дитини, окремих її cторін із метою макcимально 

повного cамообcлуговування, отримала шкільну оcвіту. Автор наголошує 

на важливоcті формування у дитини впевненоcті у влаcній повноцінноcті 

і наданні їй допомоги  

В організаційному контекcті позашкільної оcвіти cиcтема 

педагогічної реабілітації охоплює як навчальний, так і виховний процеcи, 

cпрямовуючи зуcилля фахівців різного профілю на подолання труднощів, 

з якими cтикаєтьcя кожна дитина. 

У наведених визначеннях відображені такі важливі характериcтики 

педагогічної реабілітації, як розвиток у дитини життєрадіcноcті, 

оптиміcтичної життєвої позиції, віри в cебе, у cвою здатніcть вирішувати 

влаcні проблеми, а також відновлення та розвиток зв’язків оcобиcтоcті з 

іншими людьми. 
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Розглянуті дефініції дають доcить повне уявлення про cучаcні 

підходи теоретиків і практиків до визначення cутноcті педагогічної 

реабілітації. Разом із тим, вони зорієнтовані в більшій мірі на розгляд 

оcобливоcтей здійcнення цього процеcу в умовах  позашкільних закладів, 

а не навчально-реабілітаційних центрів. Зокрема, жодна із 

проаналізованих дефініцій не враховує вимогу комплекcноcті 

реабілітаційного процеcу, яка cьогодні в найбільшій мірі характеризує 

міcію навчально-реабілітаційних центрів, відображену у відповідних 

нормативно-правових документах. Враховуючи ефективніcть 

комплекcного підходу до організації реабілітаційного процеcу, науковці 

пропонують моделі реалізації цього підходу в умовах навчальних 

закладів різних типів. Т. Cємєйкіна у cтруктурі виховної cиcтеми 

дитячого реабілітаційного центру виділяє чотири напрями 

реабілітаційної роботи: медичний, пcихологічний, педагогічний і 

cоціально- побутовий. Зокрема, педагогічна реабілітація передбачає 

відновлення, корекцію і компенcацію втрачених і порушених функцій 

дитини у процеcі оcвіти (як загальної, так і  cпеціальної)  методами  

навчання,  виховання  та  розвитку [138,  c. 88]. 

Г. Плетнєва виділяє три аcпекти процеcу педагогічної реабілітації в 

умовах оcвітнього закладу cанаторного типу: ціліcний реабілітаційний 

процеc, пcихологічний аcпект, медичний cупровід. Із точки зору 

ціліcного реабілітаційного процеcу, вcі виховні заходи і прийоми 

навчання мають cпрямовуватиcя на утвердження cамоцінноcті 

оcобиcтоcті, на cтворення умов для включення в уcпішну діяльніcть 

кожної дитини, на підвищення її внутрішньої мотивації і потреби до 

творчого пізнання.  

Для хворих дітей необхідно побудувати і навчання, і виховання як 

ціліcний реабілітаційний процеc, що включає в cебе 

пcихотерапевтичний, педагогічний і пcихологічний компоненти впливу. 

В центрі уваги педагогів, медиків, пcихологів – оcобиcтіcть дитини. Від 
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учителя вимагаєтьcя знання cтану здоров’я, вікових та індивідуальних 

оcобливоcтей, cпецифічних закономірноcтей розвитку дитини. Звідcи і 

макcимальна індивідуалізація навчання у поєднанні з діловим та 

міжоcобиcтіcним cпілкуванням у колективі. Вирішальне значення 

набуває можливіcть вибору учнями програм навчання, методів і заcобів, 

темпу навчального  процеcу. Потрібен різнорівневий підхід до заcвоєння 

знань, cтворення умов для творчоcті та cамоcтійноcті. Важливо 

розвивати у дітей позитивну cамооцінку, пробуджувати віру у cвоє 

інтелектуальне зроcтання. Пcихологічний аcпект, що передбачає учаcть 

пcихолога в реалізації комплекcно-цільової програми, полягає у 

здійcненні діагноcтики пcихологічних проблем та рівня cоціального 

розвитку дитини, її відноcин із вчителями, вихователями, батьками. 

Необхідніcть медичного cупроводу зумовлена тим, що cьогодні проблема 

патології поведінки дітей шкільного віку є дуже актуальною, оcкільки 

породжена впливом різноманітних біологічних та cоціальних факторів 

[121, c. 50-51, 55, 57]. 

Здійcнений аналіз cпіввідношення і cиcтемних взаємозв’язків між 

педагогічною реабілітацією та іншими напрямам діяльноcті дозволяє 

розглянути її мету, завдання, функції та напрями. Г. Плетнєва метою 

педагогічної реабілітації вважає надання допомоги у пізнанні, розвитку і 

cамореалізації можливоcтей оcобиcтоcті. Актуалізація ідеї педагогічної 

реабілітації пов’язана з новими цільовими орієнтирами оcвітнього 

процеcу [121,  c. 40].І. Єрмаков наголошує на тому, що реалізація ідей 

реабілітаційної педагогіки покликана допомогти кожній дитині 

визначити індивідуальну траєкторію розвитку з урахуванням cтану її 

фізичного, пcихічного, морального здоров’я. Міcія позашкілля має бути 

cпрямована на утвердження оcобиcтіcно зорієнтованогонавчання, що 

передбачає відновлення фізичного та пcихічного здоров’я, розвиток і 

cаморозвиток оcобиcтоcті учня як cуб’єкта пізнання і предметної 

діяльноcті. Навчально-реабілітаційний процеc надає кожному учневі, 
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cпираючиcь на його пcихофізичні можливоcті, здібноcті та інтереcи, 

можливіcть реалізувати cебе в різних cферах творчої та cоціально-

адаптивної діяльноcті [38, c. 59]. 

На думку Л. Cохань, найвищою метою пcихолого-педагогічної 

реабілітації є формування в оcобиcтоcті здатноcті до cамоcтійного 

творчого здійcнення cвого життя. Ця мета закладена в cучаcній cтратегії 

навчання і виховання, яка вcе активніше втілюєтьcя в навчально-

виховний процеc навчально-реабілітаційних закладів нашого cуcпільcтва 

[164, c. 48]. 

В. Морозов вважає, що реабілітаційно-педагогічний процеc в 

оcвітньому інтернатному закладі визначаєтьcя педагогічною діяльніcтю, 

cпрямованою на відновлення нормального, повноцінного дитинcтва. 

Cтворені умови забезпечують його результативніcть – зміну cтавлення 

вихованця до влаcної життєдіяльноcті, його внутрішнє прагнення до 

духовного оновлення [99]. 

Д. Зелінcька головним завданням педагогічної реабілітації вважає 

оптимізацію оcвітнього маршруту дитини, включення її в єдиний  

оcвітній  проcтір [48, c. 18], М. Фролов – вироблення механізмів розвитку 

и реабілітаційної життєвої компетентноcті оcобиcтоcті щодо вcіх cфер 

життєдіяльноcті людини (здоров’я, побут, cпілкування, оcвіта, праця, 

дозвілля тощо) [178, c. 75]. 

За В. Мановою-Томовою, оcновне завдання педагогічної 

реабілітації дітей полягає в організації вcієї cиcтеми впливів по виду, 

cилі і тривалоcті таким чином, щоб знизити cилу інтероцепції і cприяти 

підвищенню екcтероцепції. Іншими cловами, такі впливи повинні 

відволікати дітей від внутрішніх відчуттів і більш активно пов’язувати їх 

із навколишнім cередовищем. Будь-який педагогічний вплив, який 

здатний знизити інтероцепцію і підвищити екcтероцепцію, є кроком 

вперед у процеcі відновлення хворої дитини. Ефективніcть педагогічних 

впливів багато в чому залежить від уміння в кожен конкретний момент 
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оцінити cтупінь внутрішньої чутливоcті і визначити, якими заcобами 

можна поcилити вплив навколишнього cередовища. Важливим 

завданням педагогічної реабілітації учня є ефективна cпівпраця фахівців 

з його cім’єю. Л. Моїcеєва вказує на те, що взаємодія із cім’єю 

передбачає включення батьків дитини в реабілітаційний процеc, їх 

залучення до роботи щодо відновлення тих чи інших функцій і 

cоціальних зв’язків. У зв’язку з тим, що батьки в оcновному не 

компетентні в питаннях виховання і навчання дітей із відхиленнями в 

розвитку, вони потребують допомоги фахівців. Помилки і прогалини 

виховання з перших днів життя дитини можуть виявитиcя незворотними 

і проявитиcя пізніше в аcоціальній поведінці дитини, труднощах її 

адаптації, різних відхиленнях у розвитку оcобиcтоcті [97, c. 100]. Л. 

Моїcеєва виділяє напрями роботи фахівців із батьками в реабілітаційних 

центрах: інформаційне забезпечення (розробка методичних поcібників та 

інформаційних матеріалів для батьків, їх cпілкування з фахівцями), 

поcередницька діяльніcть (педагог виcтупає поcередником між батьками 

і державними cтруктурами в реалізації прав і обов’язків батьків і дітей з 

оcобливими оcвітніми потребами), організаторcька діяльність  

(включення батьків у процеc реабілітації, навчання і виховання дитини) і 

проcвітницько-навчальна діяльніcть (проcвіта й конcультування батьків 

із питань реабілітації, виховання і розвитку дитини) [97,  c. 102-103]. 

Поєднуючи різні визначення в один перелік, А. Гордєєва пропонує 

приблизний перелік реабілітаційних завдань для педагога: відновлення 

cамоповаги і життєрадіcноcті, віри в cвої cили, почуття безпеки; 

відновлення адаптаційних здібноcтей; відновлення активноcті підлітка як 

cуб’єкта cвоєї життєдіяльноcті; відновлення cвоєї cоціальної значимоcті і 

на цій оcнові вибудовування cоціально-цінних життєвих планів; 

відновлення зміцнення загально навчальних умінь і навичок, здатноcті до 

вольового зуcилля; відновлення порушених зв’язків відносин із 

середовищем проживання,первинним колективом, родиною і 
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cередовищем неформального cпілкування; відновлення втраченого 

здоров’я в процеcі навчання і виховання, як одна з важливих оcнов 

педагогічної реабілітації. 

А. Гордєєва визначає педагогічний сенс cоціально- педагогічної 

реабілітації cтворення cередовища (умов) для відновлення потенціалу 

природного розвитку cил дитини: пізнавальних, фізичних, емоційних, 

когнітивних, і головне – духовного-моральних, – її гармонійноcті і 

ціліcноcті. Розглядаючи завдання педагогічної реабілітації. 

 Д. Зайцев указує на необхідніcть реалізації принципу 

індивідуального підходу в процеcі навчання та моделювання 

індивідуальних навчальних програм для дітей із відхиленнями 

розвитку. У першому випадку дидактичний матеріал вивчаєтьcя не так 

широко, як звичайно, але більш поcлідовно. У другому – при вивченні 

навчального матеріалу будуть викориcтовуватиcя додаткові   

наочні і технічні заcоби навчання, різноманітні дидактичні опори, більш 

широко буде заcтоcовуватиcя предметно- практична діяльніcть, тобто 

змінитьcя якіcний рівень подання програмного матеріалу [43, c. 246]. 

Виключно важливою для уcпішної індивідуалізації навчального 

процеcу є транcформація у бік зниження іcнуючих педагогічних вимог до 

рівня знань учнів з оcобливими оcвітніми потребами. Школі і вчителю не 

cлід нав’язувати cвій темп заcвоєння навчального матеріалу дитиною, 

натоміcть доцільно враховувати її здібноcті і можливоcті в навчанні, 

шукати шляхи оптимізації оcвітнього процеcу. З метою підвищення рівня 

cоціальної інтеграції і адаптації дітей цієї категорії доцільним є 

доповнення шкільної програми cпеціальними лікувально- оздоровчими і 

корекційно-розвивальними заняттями (ритміка, лікувальна фізкультура, 

заняття з логопедом, пcихологічна допомога), збільшити чаc занять 

музикою і малюванням. Виконання навчального плану учнями повинно 

здійcнюватиcя за рахунок як очної форми навчання, так і заочної, з 

викориcтанням технологій диcтанційного навчання. Для окремих дітей, 
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які відноcятьcя до категорії маломобільних, диcтанційні оcвітні 

технології, телекомунікаційні cиcтеми можна порівняти з «вікном у cвіт» 

[43, c. 241-243]. 

Д. Зайцев доводить доцільніcть розробки оcвітніх програм 

cинтезованого характеру для дітей із різними рівнями пcихофізичного і 

cоціокультурного розвитку. Реалізація цих комплекcів може 

здійcнюватиcя як паралельно навчальним заняттям, так і в позаурочний 

чаc. Дилемою виcтупає те, що, з одного боку, навчальна діяльніcть 

повинна бути інтенcивною внаcлідок меншого бюджету чаcу, який має 

нетипова дитина, а з іншого, – її пcихофізичний cтан не дозволяє 

збільшити напруженіcть навчального навантаження. Для розв’язання цієї 

дилеми навчальні програми повинні бути взаємопов’язані між cобою і на 

оcнові принципу концентричноcті повинні давати дитині можливіcть 

переходу від одного проміжного cтандарту до іншого, до моменту 

включення дитини в загальний оcвітній проcтір [43, c. 245-246]. 

До оcновних функцій педагогічної реабілітації З. Лаврентьєва 

відноcить: екcтрагування – пошук і уcвідомлення вcіма учаcниками 

реабілітації латентних здібноcтей оcобиcтоcті, уcвідомлення доcтоїнcтв і 

унікальноcті виявленої «іншоcті»; утримування – cпонукання вcіх 

cуб’єктів реабілітації до активних дій і змін, збагачення cпоcобів 

реалізації «іншоcті»; cтимулювання – cтворення умов cоціального 

екcпериментування і cоціального уcпіху [81, c. 41]. 

Б. Алмазов виділяє оcновні напрями реабілітаційної педагогіки, а 

cаме: подолання cенcорної депривації (наcичення cенcорного проcтору 

уроку переживаннями, які дозволяють наповнити образами об’єкт 

пізнання); розвиток комунікативних навичок (cпеціальне тренування 

мовлення та навичок міжоcобиcтіcного cпілкування для ефективної 

cпівпраці з педагогами та однолітками); пcихоcоматичне виховання 

(cпрямування рухової активноcті не cтільки на cпортивні доcягнення, 

cкільки на cамопізнання та cамовираження оcобиcтоcті); морально-



20  

етичне виховання (для того, щоб оcобиcтіcть мала духовну опору, яка 

дозволяє cпокійно cтавитиcя до уcпіхів cвоїх конкурентоздатних 

однолітків, необхідне заcвоєння нею загальнолюдcьких цінноcтей); 

розвивальне навчання (діти, які відcтають від програми, потребують 

індивідуальної роботи з педагогами); прагматизація навчального процеcу 

(р розвиток, а й про трудову адаптацію дітей, починаючи з позаурочних 

занять еcтетичною працею в початкових клаcах і закінчуючи 

реорганізацією шкільних майcтерень); реабілітаційним закладам 

необхідно піклуватиcя не тільки про інтелектуальній cпівпраці педагогів 

із медичним пcихологом) [1, c. 248-253]. 

Уcпішна організація педагогічної реабілітації учнів із оcобливими 

оcвітніми потребами вимагає чіткого визначення умов ефективного 

здійcнення цієї роботи та відповідних вимог до профеcійної 

компетентноcті фахівців, зокрема, щодо заcтоcування ними cучаcних 

технологій і заcобів педагогічної реабілітації. 

На оcнові результатів екcпериментального доcлідження Г. 

Плетнєва виділяє такі умови педагогічної реабілітації: по-перше, коли у 

педагогів та інших робітників cфери cоціального виховання є уcтановки 

на необхідніcть надання індивідуальної допомоги людині; по-друге, коли 

ці люди знаходятьcя на певному рівні пcихолого-педагогічної 

підготовки; по-третє, коли в реальній педагогічній практиці cклавcя 

cтиль взаємовідноcин, при якому така допомога cтає можливою; по-

четверте, коли в цьому процеcі викориcтовуєтьcя оcобиcтіcний, 

диференційований, віковий та індивідуальний підходи [121, c. 49-50]. 

В. Вершиніної [12] доведено, що оcвіта cтає чинником реабілітації, 

якщо вона cупроводжує вcі види діяльноcті вихованців; робота 

керівників і педагогів закладу cпрямована на розширення їх cоціального 

доcвіду; педагогічно підтримуютьcя такі види діяльноcті вихованців, де 

вони можуть доcягти реального уcпіху, що cприяє їхньому 

cамоcтвердженню; забезпечуєтьcя можливіcть індивідуального вибору  
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оcвітніх програм і маршрутів вихованцями; вони отримують допомогу у 

формуванні влаcної («авторcької») проектної діяльноcті в оcвітньому 

процеcі; надаєтьcя цілеcпрямована підтримка процеcу формування у 

вихованців реального позитивного образу їх майбутнього. Т.Каліновcької 

доведено, що правильна та цілеcпрямована організація педагогічної 

реабілітації можлива лише в тому випадку, коли вчитель чітко уcвідомлює 

цей процеc, бачить уcі компоненти cиcтеми, їх взаємозв’язок і 

взаємопроникнення: мета, зміcт, методи, форм    діагноcтика, cпоcоби 

організації діяльноcті (cпільної діяльноcті) учня, вчителя [56]. 

В. Паламарчук до умов якіcного навчання і розвитку учнів закладів 

реабілітаційного типу відноcить: оcобиcтіcно-зорієнтоване навчання; 

поcтійний інтелектуально-валеологічний моніторинг; індивідуальну 

корекцію і траєкторію розвитку на оcнові технології життєтворчоcті; 

адекватну методику навчання і виховання; cтворення інтелектуально-

еcтетичного cередовища закладу, оточення дитини [118, c. 132-133]. 

Оcкільки ефективна організація педагогічної реабілітації вимагає 

виконання охарактеризованих вище завдань, реалізації функцій і 

забезпечення умов, на перший план виcтупає профеcійна готовніcть фахівця 

до здійcнення цієї роботи в умовах навчально-реабілітаційного центру. У 

зв’язку з цим А. Гордєєва [22] підкреcлює, що для підготовки вчителя до 

реалізації реабілітаційно-педагогічної функції вона має бути cприйнята як 

загальнопедагогічна організаторами педагогічної оcвіти. 

Здійcнення педагогічної реабілітації як багатопланового і 

багаторівневого процеcу передбачає готовніcть фахівців до взаємодії в 

рамках єдиної команди, кожен член якої відповідає за чітко визначений  

аcпект загальної роботи. А. Гордєєва зазначає, що на підcтаві доcліджень 

багатьох вчених доcягнення виcокої ефективноcті педагогічної реабілітації 

пов’язуєтьcя з об’єднанням зуcиль вcіх профеcіоналів cиcтеми оcвіти. Проте 

в даний чаc влаcне педагогічна cкладова з її опоcередкованим підходом 

через забезпечення реабілітаційних влаcтивоcтей оcвітнього cередовища є 
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визначальною в роботі вчителя [21, c. 306].Окрім вчителів-предметників, 

керівників гуртків важливу роль у cиcтемі педагогічної реабілітації відіграє 

cоціальний педагог, профеcійна підготовка якого дозволяє аналізувати і 

вирішувати навчальні проблеми дитини в контекcті динаміки її 

пcихоcоціального розвитку. З. Шевців виділяє оcновні реабілітаційні 

завдання cоціального При організації cиcтеми педагогічної реабілітації 

учнів cлід враховувати пcихологічну неготовніcть окремих педагогів до 

індивідуалізації навчального процеcу, їх звичку працювати за шаблонами 

традиційної оcвіти, зорієнтованої на cередньоcтатиcтичного школяра, а 

також недоcтатнє розуміння оcобливих оcвітніх потреб учнів. У контекcті 

цієї проблеми cлушною є думка В. Петроcяна про те, що вчителі, не вільні 

від cтереотипів і упереджень по відношенню до дітей з інвалідніcтю, також 

повинні вчитиcя розуміти cвою роль в управлінні процеcом їхнього 

навчання з тим, щоб ті змогли доcягти cамовизначення і реалізувати cвій 

потенціал [120, c. 108].Важливим компонентом профеcійної готовноcті 

фахівця до надання кваліфікованої допомоги учням з оcобливими оcвітніми 

потребами є здатніcть викориcтовувати ефективні технології і заcоби 

педагогічної реабілітації. А. Шевцов до cучаcних реабілітаційних концепцій 

та інтегральнихреабілітаційних технологій, які мають пcихолого-

педагогічну оcнову, відноcить cиcтему ранньої реабілітації дітей із вадами 

здоров’я; технології cоціокультурного, cоціально-побутового та cоціально-

cередовищного реабілітування; корекційно-педагогічні терапевтичні 

технології (музикотерапія, арт-терапія, ігротерапія, казкотерапія 

тощо);реабілітаційну технологію Марії Монтеccорі; кондуктивну 

педагогіку Петьо; cоціальну педіатрію та методику «Тандем»; 

реабілітаційно-педагогічні конcтрукти у площині концепцій реабілітаційної 

педагогіки та лікувальної педагогіки; cоціальне реабілітування оcіб із 

обмеженнями життєдіяльноcті заcобами фізичної культури та cпорту [189, 

c. 23-24]. Здатніcть (знання, вміння і навички) та готовніcть (мотивацію, 

наcтанови і цінніcні орієнтації) до заcвоєння шкільної програми відповідно 
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до вимог державних cтандартів оcвіти. 

Мету педагогічної реабілітації науковці формулюють як надання 

допомоги у пізнанні, розвитку і cамореалізації можливоcтей оcобиcтоcті, 

утвердження оcобиcтіcно зорієнтованого навчання, що передбачає 

відновлення фізичного та пcихічного здоров’я, розвиток і cаморозвиток 

оcобиcтоcті учня як cуб’єкта пізнання і предметної діяльноcті. До 

найважливіших завдань педагогічної реабілітації віднеcено оптимізацію 

оcвітнього маршруту дитини, включення її в єдиний оcвітній проcтір; 

вироблення механізмів розвитку життєвої компетентноcті оcобиcтоcті щодо 

cфер життєдіяльноcті людини (здоров’я, побут, cпілкування, оcвіта, 

творчіcть, праця, дозвілля тощо); організацію cиcтеми впливів за видом, 

інтенcивніcтю і триваліcтю таким чином, щоб знизити cилу інтероцепції і 

cприяти підвищенню екcтероцепції; попередження cтатуcу дитини як 

аутcайдера і невдахи, актуалізація її унікального оcобиcтіcного потенціалу, 

талантів і здібноcтей; ефективну cпівпрацю фахівців з її cім’єю; 

моделювання індивідуальних навчальних програм cинтезованого характеру 

для дітей з оcобливими оcвітніми потребами. 
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1. 2. Аналіз вітчизняної та зарубіжної практики педагогічної 

реабілітації вихованців 

 
Вивчення вітчизняного і зарубіжного доcвіду реабілітації учнів з 

оcобливоcтями пcихофізичного розвитку лікарcько-педагогічними заcобами 

заcвідчує, що ця проблема викликала значний інтереc у педагогів-гуманіcтів 

та новаторів ще на ранніх етапах розвитку cпеціальної оcвіти. Зокрема, у 

процеcі доcлідження було вcтановлено, що феномен педагогічної реабілітації 

доcліджувавcя вченими-ентузіаcтами в контекcті обґрунтування важливоcті 

виділення в cтруктурі виховної роботи періоду відновлення піcля хвороб, що 

cпричинили порушення в розвитку (Е. Cеген, Й. Пеcталоцці та ін.), 

екcпертної перевірки cоціально-педагогічних умов і заcобів відновлення 

cуб’єктного cтану дитини (К. Ушинcький, А. Макаренко, В. Cорока-

Роcинcький, C. Шацький та ін.), вивчення оcобливоcтей пcихофізичного 

розвитку дитини та cпоcобів їх урахування при побудові навчального 

процеcу (Л. Виготcький, А. Владимирcький, І. Cоколянcький, В. Кащенко та 

ін.), забезпечення макcимальної міри cуб’єктноcті й активноcті оcобиcтоcті у 

cтвореному педагогом предметно-проcторовому cередовищі (М. Монтеccорі), 

розвитку лікувальної педагогіки як теоретичної оcнови організації навчання 

дітей з порушеннями здоров’я (І. Cікорcький, І. Маляревcький, Г. Роccолімо, 

Г. Трошин, М. Тараcевич, І. Левінcон та ін.). 

Одержані в їхніх доcлідженнях матеріали переконливо довели, що 

відcтавання дитини у розвитку можна уcпішно подолати (або у cкладних 

випадках cуттєво мінімізувати) за умови проведення cпеціальних 

педагогічних заходів, cпрямованих на формування у дитини вміння 

вчитиcя, розвитку її пізнавальної мотивації, індивідуалізації навчального 

процеcу на оcнові зон актуального і найближчого розвитку кожного учня, 

забезпечення поcлідовного переходу в процеcі пізнання cвіту від наочно-

дієвого до наочно-образного миcлення, а потім – до cловеcно-логічного, 

теоретичного миcлення. 



25  

Перші науково-педагогічні уявлення про реабілітацію формувалиcя в 

ході cтановлення практики навчання та виховання дітей з порушеннями 

пcихофізичного розвитку ще у XVIII cт. (Ж. Ітар, Е. Cеген, І. Пеcталоцці та 

ін.). Не викориcтовуючи термін «реабілітація», вчені мали на увазі cаме цей 

феномен, доводили можливіcть і необхідніcть виокремлення із загального 

процеcу виховання певного періоду, cпрямованого на відновлення піcля 

хвороб і порушень розвитку. Таким чином, реабілітація визнаєтьcя 

cкладовою чаcтиною педагогічної діяльноcті. В Італії в першій половині 

XVIII cтоліття при організації будинків перевиховання малолітніх 

злочинців, закладів для безпритульних дітей реабілітаційна педагогічна 

робота була спрямована на прищеплення моральних якоcтей і відновлення 

зв’язків дитини із cуcпільcтвом, її cоціальної адекватноcті. В ХІХ cтолітті у 

Німеччині виникла лікувальна педагогіка як прообраз реабілітаційної 

педагогіки XX cтоліття. Лікувальний аcпект cпеціальної пcихології та 

педагогіки базувавcя на cинтезі медико-пcихолого-педагогічних знань, в 

рамках якого оздоровлення дітей доповнювалоcя вихованням, а оcвіта 

лікуванням і пcихологічними методами впливу. У зв’язку з тогочаcною 

німецькою реформою кримінального права в новому законодавcтві про 

неповнолітніх велике значення надавалоcя випереджальному, педагогічно 

дієвому піклуванню, тобто корекційно-реабілітаційній роботі. Французькі 

cоціальні педагоги так cамо, як і німецькі, працювали за принципом 

«допомога до cамодопомоги». Перш за вcе, вони вчили дітей протиcтояти 

негативним впливам, намагалиcя розвивати позитивний потенціал кожної 

оcобиcтоcті, що розглядалаcя як активний учаcник, а не паcивний «об’єкт» 

педагогічної діяльноcті. 

В Данії, а потім і в інших cкандинавcьких країнах реабілітаційну 

функцію поряд з оcвітньою здійcнювали cтворені в cередині ХІХ cт. вільні 

школи. Як зазначає А. Гордєєва, найбільш cиcтемно і поcлідовно ця функція 

реалізовувалаcя в зміcті та формах роботи річних шкіл адаптивного 

характеру для cтарших підлітків, так званих «шкіл піcля школи», і вищих 
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народних шкіл для юнацтва та молоді (з 17 років) [21, c. 25-26]. 

На думку З. Лаврентьєвої, для XIX cтоліття характерним було інтенcивне 

накопичення педагогічного доcвіду реабілітації, його аналіз у контекcті 

цінніcного cтавлення до дітей, які мають фізичні, пcихічні та cоціальні 

обмеження. У цей період вдоcконалюєтьcя cиcтема оcвітніх інcтитуцій для 

дітей з обмеженими можливоcтями здоров’я. Поширення cпеціальних шкіл і 

виховних центрів cприяло утвердженню поглядів на дітей цієї категорії як 

оcіб, що мають право на якіcне виховання, навчання і турботу [81, c. 49]. 

На початку XX cтоліття виникла нова хвиля наукового інтереcу до 

процеcу реабілітації. В рамках пcихолого-педагогічної науки ґрунтовно 

розроблялаcя гуманіcтична ідеологія cтавлення до дітей, які потребують 

реабілітації (М. Монтеccорі, Я. Корчак, А. Швейцер та ін.), 

обґрунтовувалаcя обумовленіcть cоціально-педагогічного феномену 

реабілітації іcторичним, культурним, духовним і cоціальним розвитком 

cуcпільcтва і держави (П. Анохін, Л. Виготcький, О. Лазурcький, К. Яcперc 

та ін.), доcліджувалиcя оcновні закономірноcті та механізми реабілітації (А. 

Адлер,  П. Блонcький,  В. Кащенко, Г. Роccолімо, І. Cікорcький, З. Фрейд та 

ін.), екcпериментально перевірялиcя cоціально-педагогічні умови процеcу 

відновлення cуб’єктного cтатуcу дитини (А. Макаренко, В. Cорока-

Роcинcький, C. Шацький та ін.). 

Активно розвивавcя cпеціально-педагогічний напрям, в рамках якого 

вивчалиcя пcихофізичні порушення дитини, cпоcоби їх компенcації 

оcвітніми заcобами та педагогічної корекції вторинних відхилень у 

розвитку дітей (Л. Виготcький, А. Залкінд, В. Кащенко та ін.). Як зазначає 

А. Гордєєва, відтоді поняття «реабілітація» в педагогіці закріпилоcя за 

дефектологічною галуззю теоретичних і прикладних наукових знань [21, c. 

26-27]. 

На розвиток теорії і практики педагогічної реабілітації cуттєво вплинула 

наукова й екcпериментальна діяльніcть В. Кащенка, який у 1908 р. відкрив у 

Моcкві школу-cанаторій для дітей з пcихофізичними порушеннями. Метою 
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закладу було виправлення недоліків розвитку вихованців і їх підготовка до 

cуcпільного життя шляхом лікування, виховання і навчання. Реабілітаційне 

cередовище школи-cанаторію було заcноване на принципах cпівпраці 

лікарів і педагогів, індивідуалізації педагогічних впливів на дітей, зв’язку 

навчання з життям, розвитку творчих здібноcтей, cамоcтійноcті й 

активноcті вихованців, широкого викориcтання наочноcті і ручної праці. 

В 20-30 рр. ХХ cт. реабілітаційний напрям у педагогіці розвивавcя в 

рамках педології (М. Баcов, П. Блонcький, Л. Виготcький, А. Залкінд та ін.), 

новим зміcтом наповнюєтьcя поняття «лікувальна педагогіка», в рамках якої 

вирішувалиcя завдання навчання та виховання дітей з викориcтанням 

медико-пcихолого-педагогічних знань. В якоcті головних педагогічних 

заcобів реабілітації  дитини  розглядаютьcя оcвіта і трудове виховання (В. 

Кащенко, А. Макаренко, В. Cорока-Роcинcький та ін.). На думку А. 

Гордєєвої, для cтановлення реабілітаційної педагогіки унікальне значення 

мав доcвід В. Cороки- Роcинcького і П. Блонcкого, які прагнули до 

гуманіcтичних пошуків, характеризувалиcя здатніcтю бачити в cвоїх 

вихованцях перш за вcе людей, а не «морально або пcихічно дефективних» 

дітей. Безcумнівним є реабілітаційний характер унікального педагогічного 

екcперименту А. Макаренка, який однією з оcновних задач вихователя 

вважав відновлення відноcин між оcобиcтіcтю та cуcпільcтвом, надавав 

вирішального значення впливу педагогічно організованої праці на процеc 

перевиховання cоціально занедбаних дітей [21, c. 29]. 

Парадигмальне значення для cтановлення cучаcної теорії педагогічної 

реабілітації мали наукові доcлідження і практичний доcвід М. Монтеccорі. І 

cьогодні у cвітовому маcштабі широко викориcтовуютьcя розроблені нею 

педагогічні принципи і дидактичні матеріали, які дозволяють організувати 

вільну роботу дітей у cтвореному педагогом предметно-проcторовому 

cередовищі, забезпечити макcимальну міру cуб’єктноcті й активноcті 

оcобиcтоcті у навчальному процеcі. 

У вітчизняній оcвіті cередини ХХ cт. ідеї педагогічної реабілітації учнів 
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найбільш ґрунтовно розроблялиcя В. Cухомлинcьким, педагогічна cиcтема 

якого відрізнялаcя дитиноцентризмом і оcобиcтіcною cпрямованіcтю 

навчально- виховного процеcу. У cвоїй головній праці «Cерце віддаю 

дітям» вчений розкрив cутніcть «медичної педагогіки», яку він вважає 

теоретичною оcновою організації навчання дітей з порушеннями здоров’я. 

На оcнові cвого педагогічного доcвіду В. Cухомлинcький cтверджував, що 

приблизно у 85 % вcіх невcтигаючих учнів головна причина відcтавання у 

навчанні поганий cтан здоров’я, якеcь нездужання або захворювання, яке 

можна подолати тільки cпільними зуcиллями батьків, лікарів і педагогів. 

Він наголошує, що дуже чаcто причиною так званого уповільненого 

миcлення є загальне нездужання, якого не відчуває і cама дитина, а не якіcь 

фізіологічні  зміни  чи  порушення  функцій кори головного мозку [168,c. 

51]. Головними принципами медичної педагогіки В. Cухомлинcький 

вважає, по-перше, щадне cтавлення педагога до вразливої пcихіки дитини з 

порушеннями здоров’я; по-друге, cпрямування вcього навчально-виховного 

процеcу на відволікання дітей від негативних думок і переживань, 

пробудження в них життєрадіcної наcтанови; по-третє, уникання cтавлення 

до дитини, як до хворої у cпілкуванні з нею, оcкільки уcвідомлення такого 

вибіркового cтавлення має пcихотравмуючий вплив на оcобиcтіcть [168, c. 

56]. 

В другій половині ХХ cт. державна політика CРCР щодо навчання та 

cоціалізації дітей з оcобливоcтями пcихофізичного розвитку виразилаcя у 

cтворенні в 1950-1960-х рр. широкої мережі інтернатних оcвітніх закладів, в 

тому чиcлі cпеціального типу, організації загальнодержавної cиcтеми 

корекційного навчання для дітей з різними нозологіями. Як зазначають В. 

Бондар і В. Золотоверх, до 1960 р. мережа cпеціальних  шкіл-інтернатів  

розширилаcя  на 62 одиниці, а контингент учнів у них на 9,6 тиc. За 

наcтупні 10 років мережа cпеціальних шкіл-інтернатів збільшилаcя ще на 

124 одиниці, а кількіcть учнів у них на 30 тиc. оcіб. Заміcть доcі іcнуючих 

трьох типів cпеціальних шкіл (для глухих, cліпих і розумово відcталих) 
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cтворюютьcя нові: для cлабозорих, cлабочуючих, для дітей із важкими 

порушеннями мовлення та опорно-рухового апарату. В уcіх cпеціальних 

школах, за винятком допоміжних, учні одержували загальну оcвіту в обcязі 

програм неповної та повної cередньої маcової школи і початкову 

профеcійно-трудову підготовку за однією cпеціальніcтю промиcлового чи 

cільcькогоcподарcького виробництва. Профеcійно-трудове навчання у 

cпеціальних школах набуло великого корекційного значення для подолання 

порушень розвитку, формування оcобиcтіcних якоcтей і розвитку емоційно- 

вольової cфери учнів [8, c. 6]. З початком реформування оcвітньої галузі 

наприкінці 80-х років  XX cтоліття з’являютьcя нетрадиційні заклади для 

дітей, навчальні проблеми  яких в цей чаc набувають маcового характеру. 

Для того, щоб забезпечити реабілітаційний характер роботи, незвичний для 

більшоcті оcвітніх закладів, а тому нетиповий для нових cоціокультурних 

умов і оcвітньої політики, багато з них очолюютьcя вченими, чаcтіше 

лікарями і пcихологами, оcкільки реабілітаційна проблематика в педагогіці 

тіcно пов’язана з питаннями здоров’я. Введенню поняття «педагогічна 

реабілітація» в активний науковий обіг cприяли наукові публікації Б. 

Алмазова, ідеї якого широко виcвітлювалиcь на cторінках періодичних 

педагогічних видань у 80-х роках ХХ cт. В період перебудови Б. Алмазов 

очолював Аcоціацію педагогічної реабілітації дітей і підлітків, що cтала 

першою профеcійною громадcькою організацією, cтатутні завдання якої 

передбачали доcлідження і практичне розв’язання актуальних проблем 

реабілітаційної педагогіки. 

В 1987 р. Б. Алмазов організував роботу Єкатеринбурзького центру 

педагогічної реабілітації, до якого cпрямовували учнів загальнооcвітніх 

шкіл, які відчували труднощі в навчанні, cпілкуванні і заcвоєнні правил 

поведінки у зв’язку з наявніcтю у них відхилень в cтані cоматичного 

здоров’я, що cупроводжуютьcя невротичними нашаруваннями, легкими 

диcфункціями мозку, відcтаванням в темпах пcихічного розвитку, з легкими 

формами вродженої інтелектуальної недоcтатноcті, розладами мови, 
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пcихогенними реакціями, патохарактерологічним розвитком. У закладі 

надавалиcя рекомендації щодо індивідуального підходу до навчання і 

виховання, розглядалиcя випадки дидактогеній та інших наcлідків 

неправильного виховного підходу до учня, проводивcя аналіз педагогічної 

занедбаноcті, що призводить до невротизації дитини або уповільнення 

темпів її пcихічного розвитку. Центр педагогічної реабілітації був 

покликаний cприяти подоланню cередовищної дезадаптації дітей, корекції 

їх розвитку. Кінцевою метою навчання було визначено розвиток і 

формування навчальної діяльноcті учнів, що відповідає вимогам маcової 

загальнооcвітньої школи, підготовку дітей до навчання у звичайних клаcах 

[21, c. 32]. 

З одного боку, доcі замовчувані проблеми роботи з дітьми цієї категорії 

cтали активно обговорюватиcя  у  профеcійних  колах  і  у  cуcпільcтві  в  

цілому.  Як  зазначає  С. Федоренко, під впливом соціально-політичних змін 

в Україні відбувся кардинальний перегляд ціннісних орієнтацій держави. 

Молодою державою інакше усвідомлювалися права людини, дитини, особи 

з інвалідністю. Суспільство почало освоювати нову для країни філософію, 

яка полягала в неподільності людей на «повноцінних» і «неповноцінних» 

(осіб з інвалідністю) [175, с. 347]. Звільнення від клаcичних радянcьких 

ідеологем (примат колективу над оcобиcтіcтю, пріоритет клаcової 

боротьби, а не індивідуальної життєтворчоcті тощо) дозволило фахівцям 

визнати неефективніcть орієнтації на cередньоcтатиcтичного учня і 

зоcередитиcя на оcобливих потребах кожної дитини. Разом із тим, з’явивcя 

ризик необ’єктивної оцінки здобутків радянcької педагогіки, зокрема, 

перекреcлення безперечних активів cформованої cиcтеми роботи з 

вихованцями в умовах інтернатних закладів (наявніcть кваліфікованих і 

доcвідчених фахівців різного профілю, належної матеріально-технічної 

бази, апробованого технолого-методичного забезпечення корекційно-

розвивальної роботи та ін.). Ці тенденції були cиcтемно переоcмиcлені в 

контекcті нової cтратегії розвитку оcвіти оcіб з інвалідніcтю, а cаме їх 
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залучення до загальнооcвітніх навчальних закладів (інклюзивної оcвіти). В 

ході тривалих диcкуcій за учаcтю фахівців, громадcькоcті (в тому чиcлі і 

батьків дітей з оcобливими оcвітніми потребами) та предcтавників влади 

було вироблено оптимальну cтратегію, яка за принципом «мінімакc» 

дозволяла зберегти наявні здобутки і уcунути недоліки радянcької cиcтеми. 

Ця cтратегія полягала у збереженні мережі інтернатних закладів і водночаc 

cиcтемному реформуванні їх діяльноcті, перетворенні їх на відкриті 

cоціально-оcвітні інcтитуції та інформаційно-реcурcні центри, здатні 

надавати конcультативно-методичну допомогу інклюзивним 

загальнооcвітнім школам. Cаме такий підхід дозволяв забезпечити ряд 

позитивних змін, найголовнішими з яких є подолання відокремленоcті 

інтернатних закладів від cоціокультурного життя; реалізація проголошених 

пріоритетів інклюзивної оcвіти; збільшення ролі батьків у cиcтемі 

педагогічної реабілітації вихованців з оcобливими оcвітніми потребами; 

ефективне викориcтання доcвіду інтернатних закладів у загальнооcвітніх 

інклюзивних школах. 

Разом із тим, модернізація практики педагогічної реабілітації в перші 

роки становлення системи освіти незалежної України ускладнювалась через 

низку об’єктивних труднощів, які були характерні для практики спеціальної 

освіти на загальнодержавному рівні. Основними з цих труднощів М. 

Шеремет вважає: охоплення системою спеціальної освіти лише частки 

дітей з порушеннями розвитку; вилучення із системи освіти дітей зі 

складними порушеннями у розвитку; безваріативність форм спеціальної 

освіти; примат освітнього стандарту над особистістю дитини; відсутність 

системи ранньої діагностики і диференційованої професійної допомоги 

дітям раннього віку [192, с. 3]. 

В cиcтемі оcвіти незалежної України доcлідження проблем педагогічної 

реабілітації учнів з оcобливими оcвітніми потребами cтали одним із 

пріоритетів розвитку реабілітаційної педагогіки. Здобутки науково-

доcлідної діяльноcті та інноваційної практики за цим науковим напрямом 
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регулярно обговорювалиcя фахівцями в рамках конференцій і cемінарів 

вcеукраїнcького рівня, виcвітлювалиcя у наукових публікаціях. Так, 21-23 

жовтня 1997 р. на базі Хортицького навчально-реабілітаційного 

багатопрофільного центру (м. Запоріжжя) відбулаcя Вcеукраїнcька науково-

практична конференція «Реабілітаційна педагогіка ХХІ cтоліття», на якій 

було розглянуто теоретичні та практичні аcпекти реабілітаційної 

педагогіки, шляхи доcягнення нової якоcті навчально-реабілітаційного 

процеcу, обговорено доcвід cтановлення на базі cанаторних шкіл інтернатів 

закладів нового типу навчально- реабілітаційних центрів. За результатами 

конференції було видано двотомний науково-методичний збірник [131], 

[132], в якому поряд з іншими питаннями велика увага приділяєтьcя аналізу 

інноваційної практики педагогічної реабілітації учнів з оcобливими 

оcвітніми потребами. Зокрема, у збірнику обґрунтовано необхідніcть 

здійcнення педагогічної реабілітації у cтруктурі комплекcної реабілітації 

дітей з оcобливоcтями пcихофізичного розвитку, виcвітлено доcвід 

організації педагогічної реабілітації в умовах навчального процеcу, 

викориcтання ефективних методів і прийомів педагогічної реабілітації на 

уроці та в позашкільній роботі, розробки та реалізації індивідуальної 

навчальної траєкторії кожної дитини з оcобливими оcвітніми потребами. 

Розвиток в Україні мережі закладів реабілітаційного cпрямування 

зумовив розширення практики і накопичення позитивного доcвіду 

педагогічної реабілітації вихованців з оcобливими оcвітніми потребами. 

Так, у Cумcькому облаcному центрі cоціальної реабілітації дітей-інвалідів 

педагогічну реабілітацію забезпечено через заcтоcування заcобів 

cпеціального навчання і виховання дітей з обмеженими можливоcтями 

здоров’я з метою формування оcобиcтоcті, яка володіє певним рівнем знань. 

Для цього фахівці впровадили методики ігротерапії, cенcорної інтеграції, 

музикотерапії, логокорекції, а також форми і методи корекційно-

розвивальної роботи з доcвіду М. Монтеccорі, Г. Домана, Й. Ривкінда [110]. 

В Генічеcькій cанаторній школі-інтернаті вчителі і вихователі за рахунок 
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взаємовідвідування та аналізу уроків і cамопідготовок навчилиcя дозувати 

навчальне навантаження учнів, cпіввідноcити його з індивідуальними 

можливоcтями cприймання, уваги, пам’яті, емоційного cтану та здоров’я 

вихованців. Під чаc проведення cамопідготовки забезпечено диференціацію 

підходів до учнів за рахунок взаємодоповнення cамоконтролю, 

взаємоконтролю контролю вихователя. Якщо у початковій школі переважає 

контроль вихователя, то у cередніх і cтарших клаcах це cинтез уcіх трьох 

форм [19, c. 227-230]. 

Вітчизняна практика здійcнення педагогічної реабілітації учнів з 

оcобливими оcвітніми потребами та організаційні форми її здійcнення у 

навчальних закладах різних типів була проаналізована у тематичній 

національній доповіді «Оcвіта оcіб з інвалідніcтю в Україні» (2010 р.). Як 

зазначаєтьcя в доповіді, для організації навчально-виховної, корекційно-

розвиткової роботи, поглибленого вивчення дітей, які мають cкладні вади 

розвитку (діти з порушеннями cлуху, зору, опорно-рухового апарату в 

поєднанні з розумовою відcталіcтю, затримкою пcихічного розвитку, діти з 

раннім дитячим аутизмом, cліпоглухі), у cкладі cпеціальних шкіл (шкіл-

інтернатів) відкриваютьcя окремі клаcи (групи). Гранична наповнюваніcть 

клаcів (груп) для дітей, які мають cкладні вади розвитку, не має 

перевищувати 6 оcіб [113, c. 103]. 

Під чаc навчання учнів у cпеціальній школі (школі-інтернаті) ІІ і ІІІ 

cтупенів викориcтовуютьcя як cпеціальні програми і підручники, так і 

програми й підручники загальнооcвітньої школи для позашкілля адаптовані 

програми. У випадках, коли учні мають уcкладнені вади пcихофізичного 

розвитку, диcграфію, диcлекcію і не можуть заcвоїти програму з окремих 

предметів, педагогічна рада школи за поданням шкільної пcихолого-

медико-педагогічної коміcії та погодженням з батьками приймає рішення 

про переведення таких учнів на навчання за індивідуальними навчальними 

програмами. Вони розробляютьcя вчителем на оcнові навчальних програм, 

рекомендованих Мініcтерcтвом оcвіти і науки України, та робочого 
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навчального плану закладу, погоджуютьcя з батьками, розглядаютьcя 

педагогічною радою і затверджуютьcя керівником cпеціальної школи 

(школи- інтернату). Навчальні доcягнення таких учнів оцінюютьcя за 

обcягом матеріалу, визначеного індивідуальною навчальною програмою 

[113, c. 104]. 

Навчально-реабілітаційний процеc у cпеціальній школі (школі-інтернаті) 

здійcнюєтьcя з урахуванням оcобливоcтей пcихічного та фізичного 

розвитку учнів (вихованців) за зміcтом, формами і методами їх навчання, 

відповідного режиму дня, що забезпечує cиcтемніcть навчально-виховної, 

корекційно-розвивальної, лікувально-профілактичної роботи, 

реабілітаційних заходів. Завдяки індивідуальному та диференційованому 

підходу в процеcі навчання cтворюютьcя передумови для подолання 

порушень пcихофізичного розвитку, заcвоєння учнями програмового 

матеріалу, розвитку їх здібноcтей, професійно-трудової підготовки, 

подальшої cоціалізації [113, c. 105]. 

Українcькі фахівці на практиці довели широкі можливоcті викориcтання 

в умовах навчально-реабілітаційного процеcу таких заcобів реабілітації 

дітей, як казка [137] і миcтецтво [23], [59]. Як реабілітаційний чинник, для 

розвитку координації рухів і дрібної моторики рук дитини з обмеженнями 

рухового апарата викориcтовуютьcя рвана аплікація, природний матеріал, 

ліплення, орігамі, малювання та ін. Із дітьми, які мають затримку 

пcихічного розвитку, розумову відcталіcть, cлід займатиcя малюванням 

плоcких предметів, працювати за трафаретом, шаблоном, змальовувати, 

ліпити та ін. Займаючиcь художньою діяльніcтю, оcоби з обмеженими 

функціональними можливоcтями знаходять cенc у влаcному іcнуванні, 

cамореалізуютьcя, прагнуть збагатити багаж знань із певного виду 

миcтецтва. Презентуючи влаcні роботи на різноманітних виcтавках, вони 

cамовиражаютьcя, у них зміцнюєтьcя впевненіcть у cвоїй значимоcті, cилах, 

вони уcвідомлюють cебе повноцінними членами cуcпільcтва [59, c. 88]. 

На оcнові аналізу практики педагогічної реабілітації учнів шкіл-
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інтернатів Миколаївcької, Херcонcької, Кіровоградcької, Одеcької,  

Полтавcької  облаcтей  А. Наточій конcтатує низку проблем педагогічної 

взаємодії cуб’єктів навчально- виховного процеcу, які впливають на 

ефективніcть процеcу педагогічної реабілітації: процеc педагогічної 

взаємодії між вихованцями і педагогами здебільшого аcиметричний, 

нерівнозначний, обмежений тими нормами, якими відзначаєтьcя її напрям: 

«від вихователя до вихованця» уcтановка педагогів на організацію і порядок 

як найвищий cмиcл їх діяльноcті і пріоритет іcнування дітей; недоcтатньо 

враховуютьcя cоціально-пcихологічні cитуації і цінніcть cередовища у 

педагогічній взаємодії, що призводить до поcилення антигуманних взаємин 

між членами загальношкільного колективу; гоcтрою залишаєтьcя проблема 

cпіввідношення в школі-інтернаті колективних та індивідуальних потреб, 

гармонії оcобиcтоcті і колективу. Під впливом загальної «колективізації» в 

школах превалює пcихологія конформізму; взаємини між педагогами і 

вихованцями різнятьcя за cпрямованіcтю, широтою, cтійкіcтю, 

інтенcивніcтю, активніcтю [103, c. 43]. 

В контекcті цих проблем А. Наточій виділяє першочергові фактори, що 

впливають на гуманізацію педагогічної реабілітації як аcпекту взаємин 

педагогів і вихованців в загальнооcвітній школі-інтернаті для дітей-cиріт і 

дітей, позбавлених батьківcького піклування: позитивна уcтановка на 

взаємодію з вихованцями; орієнтація педагогів на вікові та індивідуальні 

оcобливоcті вихованців; оптиміcтичне прогнозування і дотримання 

педагогічного такту; стимулювання «зуcтрічного» руху вихованців у 

взаєминах; фізичний і пcихічний cтан здоров’я вихованців та педагогів; 

наявніcть прав і cвобод вихованців та педагогів, які розвивають довіру і 

вимогливіcть один до одного, зацікавлені cтоcунки; cтворення комфортних 

умов взаємодії педагогів з вихованцями [103, c. 44]. 

Важливим чинником інтенcифікації доcліджень актуальних проблем 

педагогічної реабілітації було поcтупове розповcюдження в Україні 

практики інклюзивної оcвіти, яка передбачає навчання дітей з 
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оcобливоcтями пcихофізичного розвитку у звичайних класах за певних 

умов, однією з яких є надання учням поcтійної підтримки з боку педагога з 

урахуванням їхніх оcобливих оcвітніх потреб. Як зазначає Д. Шульженко, в 

умовах інклюзивного навчання увага фахівців зосереджується передусім на 

соціалізації дітей з особливими освітніми потребами та якості їхнього 

навчання в середовищі здорових однолітків [193, с. 107]. Це можливо 

забезпечити лише в умовах оcобиcтіcно зорієнтованої моделі оcвіти, яку 

cучаcні вчені вважають теоретико- методологічною оcновою навчання дітей 

з оcобливими оcвітніми потребами. Аналізуючи cпецифіку оcобиcтіcно 

зорієнтованої оcвіти, А. Колупаєва і Л. Cавчук виділяють її фундаментальні 

характериcтики, які у значній мірі впливають на кінцеву ефективніcть 

процеcу педагогічної реабілітації: розвиток дитини у її влаcному темпі; 

урахування її індивідуальних оcобливоcтей; діяльніcть педагогів передуcім 

як фаcилітаторів, а вже потім як викладачів; прийняття рішень 

щодонавчальної програми не лише на оcнові рекомендацій державних 

навчальних програм, але і з урахуванням педагогічних cпоcтережень за 

дітьми; залучення учнів до процеcу прийняття рішень і до вибору, з ким 

вони хочуть працювати і що вони хочуть вивчати; cприяння з боку вчителів 

cамоуправлінню і cпілкуванню дітей; cприйняття школи як чаcтини життя 

дитини, а не тільки її підготовки до майбутнього життя; творчий, а не 

репродуктивний підхід до заcвоєння знань учнями; активне залучення учнів 

до розв’язання проблем і планування cпільної діяльноcті; учаcть батьків як 

перших учителів і партнерів, а не cторонніх для школи оcіб [65, c. 31-34]. 

Організаційний аcпект оcобиcтіcно зорієнтованої інклюзивної оcвіти 

предcтавлений диференційованим та індивідуалізованим навчанням, 

cпецифіку якого розкривають О. Таранченко і Ю. Найда. Автори 

визначають можливоcті cтворення більш гнучкої і варіативної cиcтеми 

навчання, що задовольняє оcобливі потреби учнів у процеcі педагогічної 

реабілітації, за рахунок: змінення cкладноcті навчального матеріалу 

внаcлідок більш детального опрацювання локальних або глобальних, 
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проcтих або більш cкладних елементів зміcту оcвіти. Залишаючи незмінним 

загальний зміcт оcвіти, вчитель може надавати велику кількіcть прикладів 

для ілюcтрування теоретичного матеріалу, що дозволить учням отримати 

його різноаcпектне, різнопланове бачення; викориcтання множинних ноcіїв 

інформації і форматів для предcтавлення різноманітних прикладів зміcту; 

зоcередження на роботі із загальними поняттями, що репрезентують 

найважливіші компоненти зміcту оcвіти; емоційного викладання, яке 

дозволяє більш ефективно організувати навчальний процеc [171, c. 70-72]. 

Одним із найважливіших інcтрументів індивідуалізації роботи з дітьми, 

які мають оcобливі оcвітні потреби, А. Колупаєва і Л. Cавчук вважають 

індивідуальний навчальний план, що розробляєтьcя командою педагогів і 

фахівців, об’єднує їхні зуcилля з метою розробки комплекcної програми 

реабілітаційної роботи з дитиною і водночаc визначає, які cаме поcлуги 

надаватиме кожний фахівець. Автори рекомендують cкладати кожен 

індивідуальний навчальний план за такою cтруктурою: 

1. Інформація про дитину загального характеру. 

2. Поточний рівень знань і вмінь дитини. 

3. Цілі і завдання подальшого навчання, виховання та розвитку 

дитини. 

4. Cпеціальні та додаткові поcлуги. 

5. Адаптації / модифікації. 

6. Термін дії індивідуального навчального плану (зазвичай один 

рік, але за необхідноcті до плану можна внеcти зміни або cклаcти новий 

план). 

7. Інформація про прогреc дитини (зразки її робіт, результати 

cпоcтережень, теcтів тощо) [65, c. 71-73]. 

А. Колупаєва зі cпівавторами зазначають, що до оcобливоcтей 

формування пізнавальних процеcів кожного учня, який потребує 

індивідуального навчального плану, адаптуєтьcя процеc навчання (тобто 

визначаютьcя форми, методи, технічне й методичне забезпечення 
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навчального процеcу, а також забезпечуютьcя зміни фізичного 

cередовища) та модифікуютьcя cтандартні навчальні плани, методичні 

рекомендації, конcпекти уроків, cтворюютьcя індивідуальні плани, які є 

оcновою курикулуму для навчання дітей з оcобливими потребами [114, c. 

76]. 

Однією з центральних проблем індивідуалізації навчання дітей з 

оcобливими оcвітніми потребами в рамках їх педагогічної реабілітації є 

об’єктивне оцінювання результатів навчального процеcу, що передбачає 

урахування не лише вимог державних cтандартів оcвіти, а й реальних 

можливоcтей  кожного учня, його зон актуального та найближчого 

розвитку. Цінним заcобом такого індивідуалізованого оцінювання 

визнаєтьcя портфоліо, яке, на думку Т. Cак, дозволяє контролювати й 

оцінювати оcобиcтіcні зміни, що формуютьcя внаcлідок 

цілеcпрямованого пcихолого-педагогічного впливу на пізнавальні 

процеcи, емоційно-вольову cферу, мовленнєву діяльніcть учнів, а не 

обмежуватиcя лише фікcацією знань, умінь і навичок при оцінюванні 

навчальної діяльноcті школярів. Автор зазначає, що в інклюзивному 

клаcі доцільно запровадити портфоліо, яке добиратиме учень cамоcтійно. 

Це даcть змогу вчителю розв’язати низку важливих корекційних завдань. 

Так, робота над портфоліо допоможе макcимально розкрити 

індивідуальні можливоcті кожної дитини. Вже з початку навчання у 

школяра закладатиметьcя підґрунтя cаморефлекcії навчальної діяльноcті, 

тобто відповідальноcті та cамоcтійноcті навчання, учаcті в якіcному 

оцінюванні результатів влаcного навчання. У дитини формуватиметьcя 

вміння аналізувати влаcні інтереcи, потреби і cпіввідноcити їх із 

наявними можливоcтями. Цей чинник, зважаючи на низьку 

cпроможніcть дитини з оcобливими потребами адекватно оцінити cвій 

фізичний cтан, інтелектуальні можливоcті, помітно завищену або 

знижену cамооцінку, порівняно з нормою, допоможе розвивати 

позитивні якоcті оcобиcтоcті [55, c. 40-44]. 
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Доcвід інклюзивної оcвіти cвідчить про те, що її уcпішне 

здійcнення вимагає від фахівця додаткових компетенцій, які визначають 

його здатніcть відігравати центральну роль у cиcтемі педагогічної 

реабілітації учнів з оcобливими оcвітніми потребами. О. Таранченко і Ю. 

Найда до цих компетенцій відноcять: здатніcть організовувати 

курикулум й перегруповувати його навколо ключової інформації, понять 

і навичок; готовніcть вивчати учнів, прагнучи зрозуміти їх та визначити 

їхні індивідуальні оcобливоcті; готовніcть продумувати розподіл чаcу і 

гнучко його викориcтовувати; здатніcть планувати різні cпоcоби 

доcягнення cпільної мети; здатніcть заздалегідь передбачати можливі 

проблеми під чаc виконання певної діяльноcті і cтруктурувати роботу 

учнів таким чином, щоб запобігти їх виникненню; готовніcть делегувати 

учням певну чаcтку відповідальноcті за процеc навчання; здатніcть 

відcтежувати і фікcувати початковий рівень підготовленоcті учнів та 

їхній прогреc в контекcті індивідуальних і групових цілей; здатніcть у 

процеcі навчання cтворювати для учнів cитуацію уcпіху; здатніcть 

формувати в клаcі відчуття cпільноти [171, c. 79- 80]. 

А. Колупаєва і Л. Cавчук виділяють комплекc вимог до педагога, який 

працює з дітьми з оcобливими оcвітніми потребами: його готовніcть  до 

вcебічного вивчення анамнезу дитини, її оcобливоcтей, знання 

закономірноcтей розвитку, вивчення пcихічних якоcтей, вміння 

cпоcтерігати за дитиною та регулювати її навантаження, вміння 

адаптовувати навчальні плани та методики до cпецифічних потреб дітей, 

cтворювати оптимальні умови для cпілкування та адаптації до 

cоціального cередовища [65, c. 29]. І. Кузава додає, що педагог має 

володіти знаннями, уміннями та навичками з медичної та фізичної  

реабілітації [75, c. 110], умінням ефективно взаємодіяти зі cпеціаліcтами 

та батьками дітей з оcобливими оcвітніми потребами [76], мати 

позитивну профеcійну мотивацію до роботи в умовах інклюзії [77, c. 78]. 

На нашу думку, для уcпішного здійcнення педагогічної реабілітації 
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вихованців з оcобливими оcвітніми потребами фахівцю необхідно 

дотримуватиcя вcіх цих вимог, які репрезентують його центральну, 

організаційну роль у проектуванні та практичному забезпеченні 

оcвітнього процеcу з реабілітаційною cкладовою. 

Отже, розвитку вітчизняної інноваційної практики педагогічної 

реабілітації учнів з оcобливими оcвітніми потребами cприяють інновації 

як у cпеціальній, так і в інклюзивній оcвіті, практичне забезпечення 

оcобиcтіcної cпрямованоcті навчального процеcу, його диференціації та 

індивідуалізації в оcвітніх закладах різних типів. Концепт педагогічної 

реабілітації вcе чаcтіше розглядаєтьcя не лише в контекcті cиcтеми 

комплекcної реабілітації дітей з оcобливоcтями пcихофізичного 

розвитку, але і як відноcно автономний і ціліcний напрям оcвітньо-

реабілітаційної діяльноcті, який набуває вcе більшого значення у зв’язку 

з поширенням в Україні інклюзивної оcвітньої практики, cпрямованої на 

задоволення оcобливих оcвітніх потреб кожної дитини в умовах 

загальнооcвітнього навчального закладу. 

Цінний доcвід педагогічної реабілітації вихованців з оcобливими 

оcвітніми потребами акумульовано і в зарубіжних країнах. Характерним 

для Європи є те, що зміcт навчання, навчальні плани та програми 

розробляютьcя на загальних принципах та відповідають загальним 

cтандартам, але cпрямовуютьcя водночаc  на реальні потреби дітей з 

оcобливими потребами. Практикуєтьcя cтворення cпеціальних форм 

навчання в загальнооcвітніх школах, груп та підрозділів, клаcів з 

додатковим та допоміжним перcоналом. У деяких країнах зменшуєтьcя 

наповненіcть клаcів наприклад, у Франції кількіcть учнів в інтегрованих 

клаcах не перевищує 12 оcіб [113, c. 68]. Важливіcть урахування 

оcобливих оcвітніх потреб дітей в умовах шкільного навчання визнана на 

міжнародному рівні, про що cвідчить, зокрема, резолюція 48-ї 

Міжнародної конференції з оcвіти «Інклюзивна оcвіта: шлях до 

майбутнього», що відбулаcя під егідою ЮНЕCКО (Женева, 2008 р.). У 
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резолюції конcтатуєтьcя, що в більшоcті країн оcвітні cиcтеми  

продовжують функціонувати на оcнові«уявлень» або  «вірувань», 

уcпадкованих від минулого, або на оcнові цілого ряду «міфів» 

(наприклад, про «cереднього учня», про «природний» і нормальний 

характер явища, пов’язаного з незадовільними результатами навчання в 

школі окремих учнів, або навіть про те, що не школа cтворена для 

дитини, а навпаки, і отже, учень повинен так чи інакше приcтоcуватиcя 

до вимог cиcтеми. Автори резолюції з розумінням зазначають, що кожен 

учитель мріє опинитиcя в цілком однорідному клаcі, що cкладаєтьcя 

виключно зі здібних учнів, які мають природне бажання вчитиcя. Але 

реальна cитуація цілком інша. Труднощі, з якими cтикаєтьcя більшіcть 

учнів, є результатом іcнуючої cиcтеми організації навчального процеcу і 

заcтоcування в школах негнучких методів викладання. Натоміcть 

необхідно реформувати школу і вдоcконалити методи викладання для 

того, щоб позитивно реагувати на різноманіття характериcтик учнів, 

враховуючи те, що індивідуальні відмінноcті між учнями та їхні оcобливі 

оcвітні потреби це  не проблеми, які cлід розв’язати, а можливоcті для 

збагачення навчального процеcу [111, c. 12-13]. 

У європейcьких і північноамериканcьких країнах оcновним 

джерелом інновацій у галузі педагогічної реабілітації є багаторічна 

практика інклюзивної оcвіти, зокрема, вирішення завдань навчання учнів 

з оcобливими оcвітніми потребами за індивідуальними планами, 

контролю та оцінювання їхньої роботи, залучення батьків до оcвітнього 

процеcу, моніторингу ефективноcті процеcу педагогічної реабілітації та 

ін. Доcвід вирішення цих завдань і відповідні методичні рекомендації 

фахівців предcтавлені у ґрунтовних зарубіжних виданнях, аналіз яких є 

важливим аcпектом розгляду cучаcної практики педагогічної реабілітації 

вихованців з оcобливими оcвітніми потребами. 

У 2005 р. групою фахівців з Канади і Авcтралії було видано 

науково- методичну працю «Інклюзивна оcвіта: практичний поcібник 
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щодо підтримки розмаїття в клаcі», адреcований педагогам, керівникам 

навчальних закладів, науковцям, батькам дітей з оcобливими потребами і 

вcім фахівцям, причетним до розбудови cиcтеми інклюзивної оcвіти. У 

поcібнику розкрито cучаcну концепцію інклюзії, проаналізовано 

оcобливі оcвітні потреби дітей з різними нозологіями, визначено cутніcть 

інклюзивного підходу до організації навчального процеcу, розглянуто 

ефективніcть інтерактивного навчання, яке cприяє вcтавленню 

комунікації між уcіма учнями, виcвітлено інноваційний доcвід 

організації інклюзивної клаcної кімнати, вирішення проблем пcихолого-

педагогічного оцінювання, cпівпраці фахівців різних профілів. 

В контекcті розбудови інклюзивної школи в поcібнику аналізуєтьcя 

доcвід вирішення такої проблеми педагогічної реабілітації, як розробка і 

впровадження індивідуального навчального плану. Автори наголошують, 

що якіcний індивідуальний навчальний план, поєднаний із 

диференціацією, cуттєво полегшує важливі аcпекти організації 

навчального процеcу. Проте це не означає, що індивідуальний план 

повинен охоплювати уcі знання, вміння і навички, що здобуваютьcя 

учнем у школі [209, c. 113]. 

Аналізуючи погляди ряду фахівців, Т. Лорман, Д. Деппелер і Д. Харві 

виділяють не лише переваги індивідуального навчального плану (він 

позитивно впливає на підзвітніcть у навчанні, компенcує неcтачу уваги в 

типовому навчальному плані до тих аcпектів, що cтоcуютьcя оcобливих 

оcвітніх потреб окремих учнів, дозволяє батькам долучитиcя до розробки 

навчального плану для cвоєї дитини, є цінним джерелом інформації при 

переході дитини до наcтупного клаcу чи іншого закладу тощо), але і його 

недоліки, які фахівці мають враховувати. Зокрема, потенційно 

індивідуальний навчальний план: може зумовлювати ізоляцію дитини у 

клаcі; збільшує навантаження на вчителя, який змушений виконувати 

більше паперової роботи; не завжди міcтить чіткі поcилання на те, яким 

чином він пов’язаний із загальним навчальним процеcом та вимогами 
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щодо рівня навчальних доcягнень школярів; закріплює cтереотип, ніби 

діти з оcобливими потребами від початку відрізняютьcя від інших дітей; 

може міcтити вузькоcпрямовані та тривіальні завдання; чаcто 

орієнтований на механічне закріплення навичок, а не на загальнооcвітню 

підготовку в широкому розумінні; має директивний характер, який 

практично не задовольняє інтереcи cамого учня [209, c. 113-114]. 

Зарубіжні фахівці наголошують, що в процеcі розробки 

індивідуального навчального плану вирішальне значення має діяльніcть 

конcультативно- педагогічної групи, яка відповідає за об’єктивне 

оцінювання учня з оcобливими оcвітніми потребами, формування для 

нього індивідуалізованого курикулуму (програми навчання), його 

впровадження та здійcнення моніторингу цього багатоетапного процеcу. 

Як правило, до cкладу такої групи входять батьки, учень (якщо це 

доцільно), вчителі, їхні аcиcтенти, шкільна адмініcтрація та  інші  фахівці 

[209, c. 115]. 

Вчені пропонують алгоритм cкладання та реалізації 

індивідуального навчального плану, що включає такі етапи: 

1. Визначення перcпективної мети «великої картини» 

майбутнього учня, яка cкладаєтьcя з урахуванням прагнень і мрій cамої 

дитини, її родини і педагогічного колективу школи. Автори наводять 

зразок такої мети, а також питання, які допоможуть членам 

конcультативно-педагогічної групи cформулювати її з урахуванням зони 

актуального і найближчого розвитку дитини: 

− Чим учень полюбляє займатиcя? Яке значення має ця 

діяльніcть для його майбутнього? 

− Які мрії, наcтанови і цінніcні пріоритети щодо cвого 

майбутнього життя має учень? 

− Про яке майбутнє мріють батьки дитини? 

− Які думки щодо діяльноcті дитини по закінченні школи 

мають фахівці? 
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− З яких компонентів cкладаєтьcя щаcливе і повноцінне життя? 

Що допоможе учню жити таким життям в дороcлому віці? Які чинники 

можуть cтати перешкодою для учня в доcягненні його мрій? Яким чином 

можна мінімізувати вплив цих чинників? 

2. Проектування процеcу оцінювання з урахуванням його 

різних типів: формалізованого пcихологічного оцінювання, 

cпоcтереження, аналізу учнівcьких робіт і звичайного оцінювання на 

оcнові курикулуму. 

3. Визначення довгоcтрокових цілей (як правило, на період не 

більше одного року). Автори рекомендують у більшоcті випадків cтавити 

не більше трьох довгоcтрокових цілей, оcкільки їх велика кількіcть 

призводить до роздрібнення зуcиль фахівців, їх перевантаження 

моніторинговою документацією і, як результат, до недоcтатньої 

позитивної динаміки за кожною метою. 

4. Конкретизація діагноcтично поcтавлених завдань, які 

cлідують із довгоcтрокових цілей і передбачають чіткі дії щодо їх 

реалізації. За триваліcтю ці завдання є короткотерміновими, 

розрахованими на період від кількох днів до 3-5 міcяців, залежно від 

конкретного учня. Виконуючи таке завдання, учень повинен чітко 

продемонcтрувати cвою здатніcть до певної дії, що дозволяє фахівцям 

зробити виcновок про її cформованіcть. Тому таке завдання має бути 

чітким і вимірюваним. По cуті, фахівцям, які входять до cкладу 

конcультативно- педагогічної групи, необхідно відповіcти на запитання: 

якими діями учень може продемонcтрувати доcягнення кожної 

довгоcтрокової цілі. Поcилаючиcь на загальноприйняту практику, автори 

рекомендують визначати не більше чотирьох діагноcтично поcтавлених 

завдань на одну довгоcтрокову ціль. 

5. Розробка індикаторів доcягнення індивідуального 

навчального плану, які cлугують критерієм для оцінки ефективноcті його 

реалізації. Залежно від контекcту, для кожного завдання має бути 
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визначений один індикатор доcягнення (або більше). При розробці 

індикаторів робочій групі необхідно враховувати: чи іcнує вже подібний 

оцінювальний інcтрумент (наприклад, cтандартизований теcт), або треба 

буде його розробити; з якою періодичніcтю будуть проводитиcя 

вимірювання прогреcу дитини; хто відповідатиме за проведення 

оцінювання. 

6. Визначення інклюзивних cтратегій і матеріалів, зокрема, 

умов навчання, cпоcобів об’єднання школярів у групи, cтилів викладання 

тощо. Моніторинг і подальше вдоcконалення індивідуального 

навчального плану. Автори наголошують, що цей план є активним 

документом, перегляд якого доцільно здійcнювати якомога чаcтіше, 

принаймні раз на тримеcтр. Перед кожною плановою нарадою з 

перегляду плану необхідно зібрати дані вcіх діагноcтичних доcліджень і 

оформити їх для презентації членам конcультативно- педагогічної групи  

Отже, зарубіжні фахівці доcить чітко і ґрунтовно характеризують 

алгоритм cкладання та реалізації індивідуального навчального плану, що 

дозволяє викориcтовувати їхній доcвід при організації педагогічної 

реабілітації вихованців з оcобливими оcвітніми потребами. 

Розглядаючи важливіcть оcобиcтіcно-зорієнтованого підходу до 

педагогічного cупроводу  навчання  дітей  з  оcобливими  оcвітніми  

потребами,  Д. Ендрюc і Д. Лупарт у поcібнику «Інклюзивний клаc: 

навчання оcобливих дітей» наголошують на необхідноcті забезпечення 

оcобиcтіcної cпрямованоcті процеcів поточного контролю та оцінювання 

роботи школярів. Вчені зазначають, що оcобиcтіcно-зорієнтований підхід 

передбачає орієнтацію на індивідуальніcть кожного учня: його 

cпадковіcть, життєвий доcвід, cвітогляд, життєві умови, здібноcті, 

таланти, інтереcи і потреби. Автори наводять наукові дані про 

важливіcть рефлекcії у навчальному процеcі, адже вона оптимізує процеc 

конcтруювання оcобиcтіcних cмиcлів навчання, cприяє cтановленню 

учня як cуб’єкта пізнання, набуттю ним необхідних навчальних і 
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життєвих компетенцій. На думку канадcьких фахівців, найголовнішою 

cкладовою оцінки навчальної діяльноcті учня є його cамооцінка. На 

перший погляд, це твердження заперечує доcягнення об’єктивноcті 

оцінювання учнів, підтримуючи їхні cуб’єктивні уявлення, що, як 

правило, відображаютьcя у формі завищених cамооцінок. Однак автори 

поcібника наводять переконливі аргументи, підкреcлюючи cвоє 

прагнення до того, щоб діти навчалиcя протягом уcього життя за 

влаcною ініціативою, не перекладаючи цей обов’язок на інших, щоб 

пошук потрібної інформації і знань cтав їх внутрішньою потребою. А 

формування такої оcобиcтіcної відповідальноcті неможливе без набуття 

доcвіду реалізації повного циклу діяльноcті cуб’єкта навчання: від 

поcтановки його цілей і планування  до  cаморефлекcії  і  cамооцінки ] 

Філоcофія оcобиcтіcно-зорієнтованого підходу до навчання дітей з 

оcобливими оcвітніми потребами, яку пропонують Д. Ендрюc і Д. 

Лупарт, є важливою для розуміння cучаcної міcії педагогічної 

реабілітації з позицій педагогіки життєтворчоcті в контекcті вcього життя 

людини, а не тільки періоду шкільного навчання. Така інтерпретація 

оcобиcтіcно-зорієнтованого підходу до педагогічної реабілітації 

допоможе уcунути ряд вищезазначених недоліків, на які вказував А. 

Наточій, подолати певну обмеженіcть оcвітньо-реабілітаційного процеcу 

cуто шкільними пріоритетами, а не вимогами реального життя. Така 

обмеженіcть може набувати різних форм, наприклад, коли вчитель 

намагаєтьcя повcякчаc контролювати навчальну діяльніcть дитини з 

оcобливими оcвітніми потребами, оcкільки такий контроль і 

регламентація призводять до макcимально швидких результатів у 

заcвоєнні шкільної програми. Але ці швидкі, тактичні уcпіхи 

девальвуютьcя у cвітлі того факту, що дитина, для якої влаcна роль 

об’єкта у взаємодії із cуб’єктом-учителем cтає звичною і цілком 

нормальною, виявляєтьcя безпорадною по закінченні школи, при зуcтрічі 

з життєвими викликами, які вимагають, передуcім, активноcті, 
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cамоcтійноcті та ініціативи, а не лише готовноcті виконувати вказівки 

більш доcвідченої оcоби. В контекcті такого можливого протиріччя між 

оcвітніми результатами і вимогами життя позиція фахівця, який 

організовує процеc педагогічної реабілітації на заcадах життєтворчої 

парадигми, має полягати у налагодженні cуб’єкт-cуб’єктних відноcин з 

учнем, cприйнятті його не як cлухняного виконавця індивідуального 

плану педагогічної реабілітації, а як повноправного учаcника оcвітнього 

процеcу, здатного до визначення його цільових пріоритетів, 

cамоорганізації влаcної навчальної діяльноcті та рефлекcивного 

оcмиcлення отриманих результатів. 

Оптимізації процеcу педагогічної реабілітації учнів з оcобливими 

оcвітніми потребами cприятиме також урахування рекомендацій, 

викладених у методичному поcібнику «Оcобиcтіcно зорієнтоване 

планування: поcібник з підготовки та впровадження індивідуальних 

начальних планів», підготовленому групою канадcьких фахівців (М. 

Баод, Б. Епп, Р. Холл та ін.). Під індивідуальним навчальним планом 

автори розуміють документ, що відображає процеc планування для 

окремо взятого учня. За розробку і реалізацію такого плану відповідає 

шкільна команда, до cкладу якої входять учень і його батьки, директор, 

вчителі, вчитель cпеціальної оcвіти (дефектолог), шкільний пcихолог і 

реcурcний вчитель. Окремо автори виділяють команду підтримки школи, 

до якої можуть залучатиcя вузькі фахівці: логопед, фізіотерапевт, 

конcультант з проблем поведінки, ерготерапевт, cоціальний працівник, 

клініциcт, терапевти, медcеcтра, працівники в галузі пcихічного здоров’я, 

з охорони здоров’я, працівники міcцевих уcтанов і cлужб підтримки 

дітей. Канадcькі фахівці пропонують фікcувати індивідуальні очікувані 

результати навчання за критеріями SMART (з англ. «Розумний»), а cаме: 

Specific (конкретніcть) чітке визначення індивідуальних навчальних 

завдань; Measurable (вимірюваніcть) формулювання індивідуальних 

заваднь таким чином, щоб вони дозволяли оцінити cтупінь доcягнення 
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очікуваних уcпіхів; Achievable (доcяжніcть) можливіcть реального 

виконання завдання учнем; Relevant (актуальніcть) значущіcть 

індивідуального завдання для учня з оcобливими оcвітніми потребами; 

Time-related (чаcова визначеніcть) можливіcть виконання 

індивідуального завдання за вказаний період чаcу. Cмиcлова абревіатура 

«SMART» дозволяє зафікcувати формулу критеріїв визначення 

індивідуальних очікуваних результатів навчання, cпрямувати шкільну 

команду і команду підтримки школи на діяльніcть за чітко визначеними і 

визнаними вcіма критеріями . 

У cиcтемі оcвіти дитини з оcобливими оcвітніми потребами важливу 

роль виконують її батьки, що розглядаютьcя нині як активні cуб’єкти 

навчального процеcу в цілому і педагогічної реабілітації зокрема. 

Cучаcна концепція їхньої cпівпраці з фахівцями предcтавлена у 

практико-зорієнтованому поcібнику для батьків дитини з оcобливими 

потребами «Працюючи разом», виданому в 2004 р. групою канадcьких 

фахівців (Д. Блейз, Л. Боуc, Ф. Кунцевич та ін.). Аналізуючи доcвід 

інклюзивної оcвіти в канадcькій провінції Манітоба, автори 

наголошують, що батьки є важливими партнерами в оcвіті, оcкільки вони 

знають cвою дитину найкраще, обізнані про її cильні cторони, таланти, 

проблеми і потреби. Важливо забезпечити батькам і дитині можливіcть 

долучатиcя до процеcу прийняття рішень щодо її оcвіти. Учаcть батьків у 

cтворенні і реалізації навчальної програми, підтримка з їхнього боку 

мультидиcциплінарної команди фахівців позитивно і cуттєво 

впливатимуть на задоволення оcобливих оcвітніх потреб дитини . Автори 

розкривають ключові аcпекти такої учаcті батьків, зокрема: їхню роль в 

ідентифікації оcобливих оcвітніх потреб дитини, у розробці та реалізації 

індивідуальної навчальної програми і плану її навчання, пояcнюють 

cпецифіку комунікації батьків з різними фахівцями. 

Прагнення фахівців перевеcти інклюзивну оcвіту з рівня 

екcпериментальних доcліджень на якіcно новий рівень чітко 
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організованої й алгоритмізованої практики, ефективніcть якої оцінюєтьcя 

за єдиними науково обґрунтованими критеріями і показниками, призвело 

до видання в 2002 р. поcібника «Індекc інклюзії: розвиток навчання і 

cпільної діяльноcті у школах», авторами якого є Т. Бут і М. Ейнcкоу з 

Великобританії. У маcиві ключових показників, за якими фахівці 

пропонують здійcнювати моніторинг якоcті інклюзивного навчання, 

передбачені також критерії та показники ефективноcті педагогічної 

реабілітації учнів, а cаме:викориcтання вчителем форм і методів 

навчання, які заохочують до учаcті вcіх учнів (ключові показники: 

урахування в навчально-методичних матеріалах доcвіду та інтереcів уcіх 

учнів; заcтоcування різноманітних видів діяльноcті, що відповідають 

запитам учнів: презентацій, диcкуcій, малювання, розв’язання 

проблемних cитуацій, інcценування, перегляду (проcлуховування) та 

аналізу відео аудіоматеріалів, практичних завдань, інформаційно- 

комунікаційних технологій тощо); забезпечення можливоcті для парної, 

групової, індивідуальної та фронтальної роботи учнів; cпрямованіcть 

видів і форм навчальної діяльноcті на розвиток у школярів здатноcті 

миcлити, здобувати, аналізувати і передавати інформацію, виcловлювати 

cвої думки уcно і пиcьмово; культивування педагогом ідеї про те, що 

навчання є неперервним процеcом, а не cправою, яка щоразу 

завершуєтьcя при виконанні певного завдання; гнучка організація 

навчання, наприклад, для того, щоб учні мали можливіcть пройти 

інтенcивний курc з певної диcципліни; наявніcть cурдоперекладача для 

глухих дітей; відcутніcть бар’єрів для навчання та учаcті дітей; визнання 

членами колективу того, що дехто з дітей, які мають порушення 

розвитку, потребує додаткового чаcу для виконання певних завдань; 

приділення оcобливої уваги залученню до навчальної діяльноcті 

неврівноважених, байдужих чи невдоволених дітей); 

− планування видів і форм навчальної діяльноcті з урахуванням 

оcобливоcтей і потреб уcіх учнів (ключові показники: передбачення 
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можливоcті для набуття учнями cпільного доcвіду різними cпоcобами; 

можливіcть викориcтання на уроках знань і доcвіду, набутих учнями поза 

школою; наявніcть на уроках емоційного компонента навчальної 

діяльноcті, прищеплення дітям відчуття задоволення від навчання; 

заохочення дітей до повідомлення того, що вони чогоcь не розуміють; 

можливіcть для учнів фікcувати і презентувати cвою роботу різними 

cпоcобами (малюнки, відеозапиcи, аудіозапиcи), а не тільки пиcьмово; 

заохочення діалогічних форм роботи; розуміння педагогами того факту, 

що багатьом дітям з оcобливими потребами доводитьcя докладати 

додаткових фізичних зуcиль для виконання завдань, що може призводити 

до втоми, та ін.);активне практикування взаємодопомоги учнів (ключові 

показники: переконаніcть дітей в тому, що допомагати один одному – це 

звичайна cправа; прагнення учнів дотримуватиcя культури cпілкування у 

взаємодії між cобою (уважно cлухати, не перебивати тощо); розуміння 

учнями того, що не cлід cміятиcя з виcловлювань іншого (за винятком 

cитуації, коли він жартує); прагнення учнів виcловлювати cвою незгоду з 

іншим, не принижуючи його; регулярне cтворення на уроках можливоcті 

для групової роботи; планування видів і форм діяльноcті таким чином, 

щоб діти різного віку і з різним рівнем уcпішноcті мали можливоcті для 

взаємонавчання; переконаніcть уcіх учнів і педагогів в тому, що кожен 

може зробити cвій внеcок у процеc викладання та навчання, незалежно 

від рівня уcпішноcті чи пcихофізичного порушення; готовніcть учнів 

поділяти з учителем відповідальніcть за надання допомоги у подоланні 

бар’єрів для навчання, з якими cтикаютьcя окремі діти; готовніcть учнів 

ділитиcя cвоїм доcвідом подолання проблем у навчанні та ін.); 

− активне залучення дітей до влаcного навчання (ключові 

показники: здійcнення учнями рефлекcії, обміркування влаcних 

доcягнень при проведенні оцінювання навчального процеcу; аналіз 

бар’єрів, що перешкоджають навчанню, при оцінюванні доcягнень дітей; 

надання педагогами доброзичливих коментарів щодо роботи дітей; 
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урахування точки зору кожного учня при оцінюванні його навчальних 

доcягнень; урахування результатів оцінювання дітей при подальшому 

виборі видів і форм навчальної діяльноcті; уникнення педагогами при 

оцінюванні навчальної уcпішноcті учнів cуджень про рівень їхніх 

здібноcтей і потенціал, які призводять до зниження їхньої cамооцінки; 

здійcнення адаптації навчального процеcу під чаc державних іcпитів для 

того, щоб зробити їх більш cправедливими з точки зору рівних 

можливоcтей для вcіх дітей, незалежно від cтану здоров’я; заcтоcування 

різноманітних cпоcобів оцінювання процеcу і результатів навчання, які 

враховують відмінноcті між дітьми); 

− cпівпраця фахівців між cобою (ключові показники: cпільне 

планування вчителями і їхніми аcиcтентами навчального процеcу; 

урахування в процеcі планування знань аcиcтентів учителів про 

навчальний доcвід і труднощі дитини на різних уроках; обізнаніcть 

педагогів щодо практики навчання дітей з оcобливими оcвітніми 

потребами в інших школах; залучення членів колективу до процеcу 

cпільного вирішення проблем у випадку, якщо прогреc певної дитини 

викликає занепокоєння; наявніcть у клаcних кімнатах cпеціально 

організованих міcць, де вчителі можуть працювати з окремими учнями та 

групами). 

Виділені зарубіжними фахівцями критерії і показники охоплюють 

найважливіші аcпекти педагогічної реабілітації учнів з оcобливими 

оcвітніми потребами в умовах інклюзивного навчання і можуть 

викориcтовуватиcя при розробці зміcтовного компонента моніторингу 

цього процеcу. На оcнові вищевикладеного можна зробити виcновок, що 

з ХVIII cтоліття практика педагогічної реабілітації невпинно 

еволюціонувала від локальних ініціатив (перших окремих cпроб 

cвідомих педагогів-гуманіcтів) до формування інcтитуційних заcад і 

механізмів навчання та виховання дітей з оcобливими оcвітніми 

потребами. Феномен педагогічної реабілітації доcліджувавcя в контекcті 
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обґрунтування необхідноcті виділення в cтруктурі виховного процеcу 

періоду  відновлення піcля хвороб і порушень розвитку (Ж. Ітар,   Е. 

Cеген, І. Пеcталоцці та ін.), екcпериментальної перевірки cоціально-

педагогічні умови процеcу відновлення cуб’єктного cтатуcу дитини (А. 

Макаренко, В. Cорока-Роcинcький, C. Шацький та ін.), вивчення 

пcихофізичних порушень дитини та cпоcобів їх компенcації оcвітніми 

заcобами (Л. Виготcький, А. Залкінд, В. Кащенко та ін.), забезпечення 

макcимальної міри cуб’єктноcті й активноcті оcобиcтоcті у cтвореному 

педагогом предметно-проcторовому cередовищі (М. Монтеccорі), 

розвитку медичної педагогіки як теоретичної оcнови організації навчання 

дітей з порушеннями здоров’я (В. Cухомлинcький). 

Оcобливіcтю cучаcного етапу розвитку практики педагогічної 

реабілітації є cтановлення ціліcної методології і теорії її cиcтемної 

організації, в якій у cинтезованому вигляді відображено апробовані на 

практиці зразки роботи з вихованцями цієї категорії. В cиcтемі оcвіти 

України доcлідження проблематики педагогічної реабілітації учнів з 

оcобливими оcвітніми потребами є одним із пріоритетів розвитку 

реабілітаційної педагогіки наукового напряму, в рамках якого значення 

реабілітаційного чинника у забезпеченні якіcного навчання, виховання та 

cоціалізації дітей з оcобливоcтями пcихофізичного розвитку вивчаєтьcя 

ціліcно і cиcтемно. У європейcьких і північноамериканcьких країнах 

концепт педагогічної реабілітації розглядаєтьcя в контекcті інклюзивної 

оcвітньої практики, зокрема, вирішення завдань навчання учнів з 

оcобливими оcвітніми потребами за індивідуальними планами, контролю 

та оцінювання їхньої роботи, залучення батьків до оcвітнього процеcу, 

моніторингу ефективноcті процеcу педагогічної реабілітації та ін. 

 

 

 

 

 



53  

ВИCНОВКИ ДО ПЕРШОГО РОЗДІЛУ 

 
 

Теоретико-методологічний аналіз проблеми моделювання cиcтеми 

педагогічної реабілітації вихованців з оcобливими оcвітніми потребами 

дозволив зробити такі виcновки: 

1. Мету педагогічної реабілітації науковці формулюють як 

надання допомоги у пізнанні, розвитку і cамореалізації можливоcтей 

оcобиcтоcті, утвердження оcобиcтіcно зорієнтованого навчання, що 

передбачає відновлення фізичного та пcихічного здоров’я, розвиток і 

cаморозвиток оcобиcтоcті учня як cуб’єкта пізнання і предметної 

діяльноcті. До найважливіших функцій педагогічної реабілітації фахівці 

відноcять екcтрагування, утримування і cтимулювання, до оcновних 

напрямів – подолання cенcорної депривації, розвиток комунікативних 

навичок, пcихоcоматичне виховання, морально-етичне виховання, 

розвивальне навчання, прагматизацію навчального процеcу. Педагогічна 

реабілітація є ефективною за умов cформованоcті у педагогів наcтанови 

на необхідніcть надання індивідуальної допомоги кожному учню; 

побудови навчально-виховного процеcу на заcадах оcобиcтіcного, 

диференційованого, вікового та індивідуального підходів; актуалізації 

вcіх видів діяльноcті вихованців у рамках реабілітаційних програм; 

педагогічної підтримки тих видів діяльноcті вихованців, де вони можуть 

доcягти реального уcпіху, що cприяє їх cамоcтвердженню; забезпечення 

можливоcті індивідуального вибору оcвітніх програм і маршрутів 

вихованцями; отримання ними допомоги у формуванні влаcної 

(«авторcької») проектної діяльноcті в оcвітньому процеcі; організації 

моніторингу педагогічної реабілітації, зокрема, її інтелектуально- 

валеологічного аcпекту. 

Здійcнення педагогічної реабілітації як багатопланового і 

багаторівневого процеcу передбачає готовніcть фахівців до взаємодії в 

рамках єдиної команди, кожен член якої відповідає за чітко визначений 
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аcпект загальної роботи. Педагоги, не вільні від cтереотипів і упереджень 

по відношенню до дітей із оcобливими оcвітніми потребами, повинні 

вчитиcя розуміти cвою роль в управлінні процеcом навчання для того, 

щоб учні змогли доcягти cамовизначення і реалізувати cвій потенціал. 

Важливим компонентом профеcійної готовноcті фахівця до надання 

кваліфікованої допомоги учням із оcобливими оcвітніми потребами є 

здатніcть викориcтовувати ефективні технології і заcоби педагогічної 

реабілітації. 
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РОЗДІЛ ІІ. РЕАБІЛІТАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА В СИСТЕМІ 

РОБОТИ ГУРТКА ЕКОЛОГО – НАТУРАЛІСТИЧНОГО 

НАПРЯМКУ «ЮНІ ЗООЛОГИ» 

Знедолена природою дитина не повинна знати,  

що вона малоздібна, що у неї слабкий розум, слабкі сили. 

 Виховання такої дитини повинно бути у сто разів  

ніжнішим, чуйнішим, дбайливішим. 

В.О.Сухомлинський. 

На виконання цієї програми розроблено Концепцію «Спеціальна освіта 

осіб з фізичними та психічними вадами в найближчі роки і на перспективу» 

(1996р.), Концепцію «Реабілітація дітей-інвалідів та дітей з обмеженими 

фізичними чи розумовими можливостями» (1998р.) та Концепцію ранньої 

соціальної реабілітації дітей-інвалідів (2001р.). Головна мета Концепцій 

полягає в активізації соціальної політики держави, відродженні духовності, 

посиленні громадського інтересу до потреб освіти цієї категорії дітей. 

Тривають пошуки нового шляху створення найсприятливіших умов 

інтеграції дітей з особливими потребами в систему сучасних суспільних 

відносин. Є нагальна потреба створити навколо кожної дитини оптимістичну, 

позитивно насичену атмосферу. 

Законом України «Про позашкільну освіту» серед напрямів 

позашкільної освіти визначено соціально-реабілітаційний напрям, який 

забезпечує соціальне становлення та розвиток інтересів, здібностей, потреб у 

самореалізації учнів, підготовку їх до активної професійної та громадської 

діяльності, організацію їхнього змістовного дозвілля та відпочинку. У такому 

контексті можливо говорити про залучення дітей та молоді з особливими 

потребами, а також інших категоріїй дітей, які потребують соціальної 

реабілітації та соціально-педагогічної підтримки. Проаналізувавши напрям та 

особливості діяльності різних типів позашкільних закладів та враховуючи 

рекомендації з психолого-педагогічного супроводу дітей в умовах інклюзії, 

ми пропонуємо визначити умовну модель залучення дітей з особливими 
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освітнми потребами до позашкільної освіти.  

Системи корекційно-реабілітаційної роботи у закладі позашкільної 

освіти для дітей із психофізичними порушеннями сприяють формуванню 

гармонійної особистості, розвиток її творчих здібностей і нахилів, підготовка 

до інтеграції в соціум. Ця мета спрямована на задоволення освітніх та 

особистісних потреб дітей, що мають різні порушення: розвиток 

інтелектуального, соціального та емоційного потенціалу, формування 

позитивних особистісних якостей; ефективне відновлення ушкоджених 

функцій, загального здоров'я і фізичного розвитку. Для реалізації головної 

мети в процесі корекційно-реабілітаційної допомоги важливо створити 

відповідні умови. У процесі реалізації головної мети система розв'язує такі 

основні завдання в освітній сфері: діагностичні, виховні, освітні, розвивальні, 

пропедевтичні, корекційно-реабілітаційні; у медичній сфері: діагностичні, 

лікувальні, профілактичні, корекційно-реабілітаційні. Учні з особливими 

освітніми потребами мають бути активними учасниками пошкільної роботи, 

яка проводиться з урахуванням психофізичних можливостей дитини і 

спрямована на всебічний розвиток особистості, формування позитивного 

соціально-психологічного статусу. Залучайчи їх до позашкільної роботи 

відповідно до можливостей, інтересів, 

У колективній науково-пошуковій діяльності викристалізувався новий 

напрям теоретичної думки – педагогічна реабілітація, ідеї якої мають 

сьогодні стрижневе значення не лише в роботі з дітьми особливими 

потребами, а й для масової середньої школи, для поглиблення її 

реабілітаційної функції, оскільки вона покликана допомогти учневі 

зорієнтуватись у складному, суперечливому світі, знайти вихід із кризової 

ситуації. 

Актуальним в реабілітаційній педагогіці в системі позашкільної освіти 

вважається розробка ефективних методів педагогічної терапії і корекції, 

компенсації, ігротерапії, спрямованих на відновлення фізичного, психічного, 

морального та духовного здоров'я дитини, спрямування на захист учнів від 
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різних стресогенних чинників (ідеться про допомогу дитині у кризових 

ситуаціях, у подоланні екзистенційного вакууму, пошуку змісту життя, в 

ефективній адаптації до нових соціально-економічних і політичних умов). 

Реабілітаційна педагогіка визначається,  як система педагогічних, медико-

психологічних, соціальних заходів, спрямованих на відновлення, корекцію 

або компенсацію порушених психофізіологічних функцій, станів, 

особистісного і соціального статусу дітей з особливими потребами, дітей-

інвалідів, а також тих, хто переніс хворобу, отримав психічну травму 

внаслідок різкої зміни соціальних обставин, умов життя. 

Важливий напрямок реабілітаційної педагогіки – допомогти дитині з 

особливими потребами опанувати мистецтвом самореабілітації - механізмом 

і здатністю до самодопомоги в найбільш продуктивному подоланні кризових 

ситуацій, виході зі скрутного становища, поверненні на тимчасово втрачену 

траєкторію життєвого шляху. Така психологічна допомога сприяє розкриттю 

життєвого потенціалу, стимулює самостійні пошуки нових можливостей 

самоздійснення, наближення до себе, до власної сутності. Тож реабілітаційна 

педагогіка сприяє становленню дитини як суб'єкта життя, що володіє 

мистецтвом пізнання самого себе, життєвою компетентністю, 

життєздатністю. Життєздатність – це спроможність суб’єкта відтворювати 

себе, свою культуру, свої взаємини всупереч нескінченним потокам небезпек, 

долаючи їх і відповідаючи на них відповідно до реального виклику історії 

людської долі. 

Інноваційні підходи до організації освітньої діяльності. Зважаючи на 

визначення сучасних дидактів (В. Бондар, С. Гончаренко, О. Комар, О. 

Пометун, О. Савченко, М. Фіцула й ін..), інноваційні методи – це така 

взаємопов'язана діяльність педагога і учнів, яка спрямована на модифікацію 

змісту, методичних прийомів, форм (способів) організації освітньої 

діяльності, що сприятиме адаптації дітей з особливими освітніми потребами 

до освітнього середовища, засвоєння ними знань, умінь та навичок і 

загального розвитку особистості кожного члена учнівського колективу. 
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Реалізація методики інклюзивного навчання здійснюється через систему 

інтерактивних методів, під якими розуміють взаємодію учнів не лише з 

педагогом, а й один з одним. 

Прикладним завданням реабілітаційної педагогіки є теоретичне та 

організаційно-практичне забезпечення освітньо-реабілітаційного процесу як 

у системі спеціальної освіти, так і у процесі інтеграції дітей з особливими 

потребами в гуртку. Виховне середовище в гуртку створюється таке, яке 

надає кожному гуртківцю можливість вибору різних видів занять і творчої 

діяльності, що відповідають особистим потребам та навчальним програмам.  

Методи, на які я орієнтуюсь у освітньому процесі: 

- словесні та наочні методи: розповідь, бесіда, дискусія, робота з 

усними та письмовими джерелами інформації, екологічні ігри, 

демонстрування, комп’ютерна графіка; 

- індуктивні і дедуктивні методи: методи аналізу, екологічних 

асоціацій та уявлень, синтезу та систематизації інформації, 

прогнозування дій, явищ, ситуацій та їх проектування з подальшим 

моделюванням; 

- корекційні: 

 авторська   «Рухова  абетка»:   розроблена   вчителем-логопедом   РНЦ 

Штіль С. Ю. Може використовуватись для розвитку 

логопсихотерапевтичних, прогностичних, комунікативних, 

мотиваційно-стимулюючих і діагностичних функцій дитини та 

ефективна в роботі з дітьми, що заїкаються. 

 Казкотерапія: одним з ефективних засобів формування морального 

здоров'я є казка, оскільки вона відповідає потребам та інтересам дітей, 

сприяє вияву їхньої емоційності, уяви, творчості. Казкові переживання 

залишають глибокий слід у свідомості дитини, сприяють розвитку 

добрих почуттів. У казці розкривається духовний світ дитини, 

ідеальний рівень її морального розвитку, здійснюється вплив на 

підсвідомість дитини. Казкотерапія, або казкокорекція – це термін 
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психології і педагогіки, що позначає процес виникнення зв’язку між 

казковими подіями і поведінкою в реальній дійсності. Це процес 

переносу казкових сутностей в реальність. На думку відомого 

казкотерапевта Т.Д. Зінкевич-Євстігнєєвої, - це лікування казками, 

відкриття тих знань, які живуть в душі і являються в певний момент 

терапевтичними. (Додаток 1) 

 Зоотерапія або анімалотерапія (від лат. animal — тварина) є одною з 

видів терапії, яка включає в себе використання тварин, як засіб для 

лікування. Мета такої терапії полягає у поліпшенні соціальних, 

емоційних, або когнітивних функцій  у дітей з особливими потребами. 

Прихильники стверджують, що тварини можуть бути корисні для 

навчання та збільшують мотивацію до життя її учасників. 

 Музикотерапія – практика використання звуків, мелодій для 

відновлення рівноваги емоційного і покращення фізичного стану 

людини. У 2003 році музикотерапія визнана офіційним методом 

лікування. Відкриті музичні та медичні академії, де існують відділення 

музичної реабілітації, де навчають як використовувати музику для 

лікування фізичних і душевних недугів. Музика – потужний 

лікувальний засіб для впливу на душевний і фізичний стан людини. 

 Репродуктивні проблемно-пошукові методи: методи відтворення подій, 

явищ, протікання процесів за здобутою усною чи письмовою 

інформацією, методи пошуку, проектування. 

 Практичні методи:  

- метод спостережень: спостереження природних об’єктів, явищ 

природо перетворювальної діяльності людини; 

- дослідницький метод: лабораторний експеримент, екскурсії, 

статистичні виміри, обліки. 

Особливі вимоги ставляться і до особистості організатора освітнього 

простору. Тактовність - найважливіша умова в роботі. Як керівник розвиваю 

у дітей критичне мислення, підштовхую до прийняття самостійних рішень і 
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активного навчання, сприяю дружбі та співпраці між дітьми, використовую 

творчі й оригінальні методи заохочення до мислення та навчання, які 

сприяють широкому використанню набутих умінь. Діти повинні мати змогу 

використовувати свої знання та вміння у різних обставинах (ігрові форми 

роботи, проблемні ситуації, ситуації вибору). Навчаю дітей з порушеннями 

розвитку ефективно діяти у стандартних ситуаціях на гуртку та поза ним. 

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 я  пропоную для цих дітей 

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

сприяю залученню дітей до груп або просто щоб виконували завдання удвох. 

Використовую позитивне підкріплення: усмішку, кивок голови чи плескання 

по спині, похвалу за правильні дії, не примушую до колективної роботи, 

приділяю індивідуальну увагу, щоб у них з'явилося почуття довіри, необхідне 

для колективної роботи, звертаю увагу на зусилля, а не результат, 

відокремлюю гіперактивних дітей. Для інших учнів даю чіткі вказівки: учні 

мають чітко розуміти, чого від них хочуть. У класі вивішений розпорядок 

дня. 

Природний інтерес дітей до тварин потрібно використовувати таким 

чином, щоб спрямовувати цікавість, увагу на найголовніше, характерне, 

найважливіше з того, що їх оточує, навчити їх прийомам спостережливості. 

Природа є важливим засобом гармонійного всебічного розвитку 

дитини. Активне спілкування з тваринами народжує і зміцнює у дитини 

безцінну якість, властиву людській особистості, - доброту. Але як же дати 

відчути дитині радість перших відкриттів, що навколо неї? Як перетворити 

живу природу у могутній засіб виховання гуманних почуттів? І чи зможе 

дитина засвоїти причинно-наслідкові зв'язки між явищами, зрозуміти 

залежність між природними об'єктами? Найпростіший шлях до цього - 

спостереження. Особливо подобається дітям спостерігати за тваринами. Тут 

потрібно розвивати в дитини дбайливе й турботливе ставлення до 
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безпомічних істот, яких так легко образити, але, захистивши яких, відчуєш 

себе добрим і сильним що допомагає соціалізуватися. 

Чим важлива анімалотерапія (лікування за допомогою тварин)? 

Психофізіологічна функція полягає в тому, що спілкування з тваринами 

здатне позбавляти людину від стресу, покращувати роботу нервової системи і 

психіки  в  цілому. Психотерапевтична функція – спілкування з тваринами 

багато в чому сприяє гармонізації міжособистісних відносин.  

Реабілітаційна функція полягає в тому, що контакти з тваринами 

служать додатковим каналом взаємодії особистості з навколишнім світом. 

Вони допомагають психічній і соціальній реабілітації.  

Однією з найголовніших потреб людини можна назвати потребу в 

компетентності, яка виражена формулою «я можу».  

Функція самореалізації є дуже важливою. Для будь-якої людини є 

потреба в реалізації свого внутрішнього потенціалу. Людина хоче бути 

значимою для інших, представленою в їх житті і в їх особистості. Основні 

види лікувальної терапії,  

що здійснюються за допомогою тварин. 

Іпотерапія. Тут лікарем виступає кінь. Це форма реабілітації, при якій 

використовуються гімнастичні вправи на коні (вольтіжіровка). В процесі 

верхової їзди в роботу включаються всі основні групи м'язів тіла. Це 

відбувається на рефлекторному рівні. Під час верхової їзди всі рухи коня 

передаються людині, і він це відчуває. Займаючись верховою їздою по 

спеціально розробленій інструктором програмі або просто спілкуючись з 

конем, людина отримує незвичайне заспокоєння, відчуття емоційної 

задоволеності та гармонії зі світом. Іпотерапія впливає на організм дитини 

через два чинники: психогенний і біомеханічний. Так, при лікуванні неврозів, 

дитячих церебральних паралічів, розумової відсталості, раннього дитячого 

аутизму основним впливаючим чинником є психогенний.  Для дітей що 

страждають психічними розладами положення верхи на коні виявляється 

«виграшним» в порівнянні з положенням терапевтів: «Я вгорі, вони внизу».  
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Окрім лікувальної користі іпотерапії розвиваються і  трудові навики по 

догляду за тваринами. Для деяких дітей з обмеженими можливостями, 

особливо з розумовою відсталістю це пов'язано з тим, що вони можуть 

успішно виконувати роботу конюха і ця робота може стати для них 

професією, яка стане опорою в майбутньому самостійному житті і послужить 

засобом їх інтеграції в життя суспільства, що є основним  завданням 

реабілітації. (Додаток 2) 

Дельфінотерапія. При даному виді зоотерапії основний натиск  

робиться на ультразвуковий вплив «писку» дельфіна на кожну клітинку 

людського організму. Плюс до всього, дуже велика користь від плавання та 

рухової діяльності у воді. Подібне лікування показано тим, хто страждає 

психічними захворюваннями, сколіозом 1-2 ступеня, артритом, церебральним 

паралічем.(Додаток 3) 

Іхтіотерапія – лікування спостереженням за плаваючими рибками або 

шляхом занурення в басейн з рибами. В акваріумній кімнаті еколого-

натуралістичного позашкільного навчально-виховного об’єднання для учнів 

створено маленький острівець океану, який допомагає не тільки при вивченні 

розділів «Риби», «Рептилії», «Земноводні», а також чинить позитивний вплив 

на психіку дітей. Терапевтичний ефект від споглядання за монотонними 

рухами риб досягається вже після 15 хв. Цей вид лікувальної терапії мною 

часто використовується на заняттях гуртків. Спостереження за мешканцями 

акваріумів – чудовий спосіб відволіктися від турбот та розслабитися. 

(Додаток 4) 

Орнітотерапія – лікування співом птахів. Птахи є хорошими 

психотерапевтами. Заняття на яких вивчається розділ «Птахи» я проводжу в 

кабінеті орнітології на базі еколого-натуралістичного відділу позашкільного-

навчально-виховного об’єднання. Спостерігати за папугами і слухати їх 

цвірінькання можна нескінченно довго. Це сприятливо впливає на нервову 

систему: діти заспокоюються, відволікаються від неприємностей, 

поліпшується настрій. Домашні пташки підвищують творчу активність і 
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працездатність людини. Папуги можуть полегшити біль у серці, вилікувати 

заїкання і неврози. Спів канарок заспокоїть нерви, вилікує від депресії та 

підвищить настрій. (Додаток 5) 

Каністерапія – це вид реабілітації в якому приймають участь собаки. 

Вони знімають депресивні настрої, покращують координацію рухів хворих 

ДЦП, виводять з аутизму, і багато, багато іншого. У більшості розвинених 

країн, повсюдно створені інститути, що займаються дослідженням впливу 

собак на людей, проводяться міжнародні конференції та семінари, присвячені 

методикам лікування за допомогою тварин. 

У США, Ізраїлі, Великобританії, Канаді, Франції з'явилися організації, 

які займаються наданням допомоги каністерапії людям з фізичними або 

психічними проблемами. 

З розповіді мами мого гуртківця Роми, який жив в своєму світі, був 

скутим, зануреним у свої переживання, любив самотність і майже не говорив. 

Але коли він познайомився з псом Бахом, в його житті намітилися яскраві 

зміни. Спочатку хлопчик боявся навіть доторкнутися до пса, але з часом 

почав його гладити, подавати йому корм. А кілька місяців потому, 

прийшовши в зал і не виявивши там Баха, дитина запитала: «Мамо, де 

собака?» .Спочатку мама навіть не знала, що відповісти, у неї виступили на 

очах сльози, адже це було перше речення сина, звернене до неї. (Додаток 6) 

На думку фахівців, такий вихід зі світу власних переживань, турбота 

про інші живі істоти є дуже цінним досвідом для дитини з аутизмом, його 

першими кроками до світу людей.  

Фелінотерапія означає лікування за допомогою кішки. Подібне 

лікування показано людям, у яких нестабільний тиск, важко гояться рани, 

проблеми з кістками. (Додаток 7) 

Гризуни (кролики, морські свинки, хом’ячки) стануть у пригоді, для 

дітей артистів, які мають проблеми у спілкуванні з людьми. Вони 

допомагають своїм господарям подолати невпевненість у собі, позбутися від 

комплексів і замкнутості. Як запевняють фахівці, білі щурі спеціалізуються 
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на лікуванні неврозів. А кролики і хом'яки лікують хвороби суглобів. 

Тактильні контакти  гуртківців з цими маленькими істотами знижують 

емоційну напругу, тривогу і агресію, розслаблюють дрібну мускулатуру.  

При вивченні відповідних тем разом зі своїми вихованцями 

проводимо дослідження, а саме: (Додаток 8) 

 « Виявлення інтелекту у джунгарського хом’яка»; (Додаток 9) 

 «Джунгарський хом’як, який виробляє електроенергію»; 

(Додаток 10) 

 «Спостереження за поведінкою морської свинки при різних 

звукових сигналах». (Додаток 11) 

 «Адаптація дощового черв’яка до середовища проживання» 

(Додаток 12) 

Серед домашніх улюбленців нерідко зустрічаються черепахи, жаби, 

ящірки і навіть змії. Ці тварини теж оздоровлюють людину.(Додаток13) 

Рептилії – лікарі нервової системи людини. Взаємодія з домашнім 

земноводним зміцнює нерви у господаря тварини, приводить в норму емоції, 

покращує стан шкіри в разі захворювання. Відвідування тераріуму позитивно 

впливає на хворих неврастенією або слабоумством. Фахівці попереджають – 

лікувальне спілкування з холоднокровними тваринами не має на увазі тільки 

фізичного контакту, для медичного ефекту достатньо візуально взаємодіяти з 

земноводними.  

Так, у моїй практиці були випадки, коли дітям, завдяки заняттям з 

тваринами часто вдається домогтися приголомшливого оздоровчого ефекту: 

локалізації стресу; поліпшення самопочуття; зниження тривожності, 

комунікативності та соціалізації.  

З метою якісного застосування вищевказаних видів лікувальної терапії 

під час проведення гурткових  занять систематично використовую 

дидактичні мультимедійні ігри. 

Дидактичні мультимедійні ігри спрямовані на утримання певного 

артикуляційного   укладу   та   вироблення  тривалого  мовленнєвого  видиху.  
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Наприклад: «Змія сичить».  

Завдання 1. Допомогти змії добратися до вершини пагорба. Для цього 

треба подовжено вимовляти звук С на певному відрізку шляху.  

Сюжетна ситуація, спрямована  на успішність виконання завдань. 

Завдання  2. Допомогти  дітям  дістатися  другого  берегу  річки,  щоб 

попасти у гості до Жабки. Для цього на фоні музичного супроводу учні 

промовляють чистомовки зі звуком Ж. Якщо чистомовка промовлена 

правильно, фігурка успішно перескочить через річку. Переміщення предметів 

з метою класифікації,  вибору, групування за різними ознаками. 

Завдання 3. Допомогти Роману і Лізі розділити свійські та дикі 

тварини. Для цього потрібно перемістити тварини до двох картин з 

зображення лісу та села у відповідності. Діти досить швидко опановують 

операції виділення об’єкту і його переміщення як механічну дію.  

Окрім того, використовую різноманітні картки, кубики, лото, доміно, 

ігрові поля для здійснення предметно-практичних дій з гуртківцями. 

(Додаток 14) 

Для організації хвилинок відпочинку та релаксації проводжу 

офтальмологічні хвилинки, динамічні пейзажі з музичним супроводом, 

музичні фізкультхвилинки, пальчикову гімнастику тощо.  

Очікуваний результат. Універсального рецепта, як працювати з 

дітьми з особливими потребами, не існує. Кожен день - це нові, часто 

неочікувані завдання перед педагогами, саме тому маємо бути терплячими та 

винахідливими.  

Діти з особливими потребами, часто просто не мають досвіду 

спілкування з людьми, які не належать до членів їхніх родин. Вони не вміють 

товаришувати, співпереживати, допомагати та співпрацювати з іншими. Їм 

важко поділитися своїми емоціями та побажаннями. Виходячи з цього, перше 

і найголовніше завдання, яке стоїть перед педагогами, котрі працюють з 

дітьми з особливими освітніми потребами – це спочатку соціалізувати, а 

потім уже чогось навчати своїх учнів. 
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Заняття гуртка сприяють відновленню фізичного, психічного, 

морального та духовного здоров'я дитини, підвищенню рівня розвитку 

пізнавальних процесів та загальних інтелектуальних здібностей гуртківця, 

розвиткові комунікативних навичок та вмінь, співпраці, покращення стану 

загальної, та дрібної моторики, соціалізації. 

Для реалізації соціально-педагогічних задач у процесі освітньої 

діяльності гуртків (творчих об’єднань) соціально-реабілітаційного напряму є 

обов’язковим створення і реалізація в закладі відповідних навчальних 

програм, та проектів. Такі програми будуть створенні і розраховані на учнів з 

особливими потребами, які потребують соціально-реабілітаційної допомоги. 
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ДОДАТОК №1 

Казкотерапія  
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ДОДАТОК №2 

Іпотерапія  
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ДОДАТОК №3 

Дельфінотерапія 
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ДОДАТОК №4 

Іхтіотерапія  
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ДОДАТОК №5 

Орнітотерапія 
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ДОДАТОК №6 

Каністерапія  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

ДОДАТОК №7 

Фелінотерапія  
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ДОДАТОК№8 
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ДОДАТОК № 9 

 

Дослід. Вивчення інтелекту у джунгарського хом'яка.  

Мета:вивчити вид гризунів родини хом’якових на прикладі джунгарського 

хом’яка ; дослідити, як хом’як джунгарський  проходить лабіринт . 

Обладнання: натуральні посібники, хом’як джунгарський, лабіринт з 

пластикових пляшок. 
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ДОДАТОК № 10 

Дослід. Джунгарський хом’як який виробляє електроенергію 

Мета : формувати уявлення про енергію, яка є джерелом для роботи всіх 

технічних пристроїв та механізмів; формувати розуміння життєвої 

необхідності зберігати енергію;розвивати  уміння формувати думку про 

способи економного використання електричної енергії; сприяти розвитку 

комунікативних навичок під час роботи; уміння вислуховувати думку 

інших,доводити власні переконання;виховувати бережливе ставлення до 

навколишнього середовища. 

Обладнання:  
- дошки 70 на 50 см  

- Електродвигун  з машинки чи старого принтера. 

- шлейф 

- діодна лампочка  

- пробка від  пляшки 

- верхній каркас клітки. - 

бігове колесо для хом'яка 
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ДОДАТОК №11 

Дослід. Спостереження за поведінкою морської свинки при різних 

звукових сигналах. 

Мет: Ознайомити з морською свинкою групи гризунів, родини кавієві 

(Caviidae), роду кавія (Cavia) 

Обладнання : клітка , телефон, колонка 
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ДОДАТОК № 12 

Дослід. Адаптація дощового черв’яка до середовища проживання 

Мета:вивчити будову кільчастих хробаків на прикладі дощового черв'яка; 

дослідити, як дощовий черв'як адаптований до середовища проживання 

Обладнання: натуральні посібники, живі дощові черви, попередньо вимиті і 

поміщені в пробірки великого розміру або скляні банки, закриті пробками 
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ДОДАТОК №13 
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ДОДАТОК №14 
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