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Актуальність дослідження. Проблема організації практичної роботи 

дітей з порушеннями опорно-рухового апарату є однією з найактуальніших у 

теорії і практиці спеціальної педагогіки. Це обумовлено передусім зростанням 

чисельності дітей з церебральним паралічем, неспроможних відвідувати шкільні 

установи, які перебувають в домашніх умовах та навчаються за індивідуальною 

формою навчання. Дитячий церебральний параліч за останні роки став одним з 

найпоширених захворювань нервової системи в дитячому віці в усіх країнах 

світу. Це захворювання тяжко інвалідизує дитину, вражаючи не лише опорно-

рухову систему, а й зумовлює порушення мовлення (80%), інтелекту (50%), зору 

(20%), слуху (15%), кінестетичного сприймання (15%). Отож питання 

ефективної організації практичної роботи дітей з ДЦП потребує наукового 

дослідження.  

Виходячи з положень теорій про провідну роль мотивації як основного 

стимулу рухової активності і нерозривно пов’язаної з нею психічної діяльності, 

про наявність у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку гнучких 

динамічних зв’язків і значної пластичності нервової системи, вченими 

обґрунтовується необхідність комплексного підходу до медико-психолого-

педагогічної реабілітації хворих на ДЦП дітей (М.Б.Ейдінова, Є.К.Правдіна-

Винарська; К.О.Семенова, О.М.Мастюкова, М.Я.Смуглін; К.О.Семенова, 

Н.М.Махмудова; Л.О.Бадалян; С.К.Євтушенко; В.І.Козявкін; W.Phelps, 

B.Bobath, K.Bobath; V.Vojta; H.Knupfer, F.Rathe; F.Niethard; Т.Проскуріна, 

М.Сварник, М.Николаєв, Л.Ф.Шестопалова та ін.).  

Найбільш широко реабілітацією хворих на ДЦП дітей займалися медики 

(F.Niethard, V.Vojta, K.Bobath, А.Peto та ін.). Зокрема, F.Niethard описав основні, 

широко розповсюджені в світі методи лікування ДЦП: лікування положенням 

тіла (K.Bobath); рефлексотерапію (V.Vojta); кондуктивну терапію (А.Peto).  

В останнє десятиріччя особливо активізувався пошук ефективних методів 

лікування тих чи інших проявів ДЦП в Україні та країнах пострадянського 

простору (В.І.Козявкін, В.Ю.Мартинюк та інші). В медичній науці на даний час 

розроблено різні методи і системи лікування дитячого церебрального параліча, 

які мають позитивні наслідки в подоланні цієї важкої недуги, особистісній 



реабілітації інвалідів.  

Удосконалення організації та змісту спеціальної освіти, своєчасної 

комплексної допомоги дітям з різними порушеннями психофізичного розвитку, 

в тому числі й з порушеннями опорнорухового апарату, мають першочергове 

значення для ефективності їхньої підготовки до школи, своєчасного лікування, 

корекційного навчання в школі, інтеграції в суспільство. У вітчизняній і 

зарубіжній спеціальній педагогіці у зв’язку з цим здійснено ряд розробок питань 

корекційновідновлювальної роботи з дітьми, хворими на ДЦП (праці 

Р.Д.Бабенкової, Е.А.Данілавічютє, Л.А.Данилової, Л.С.Дробот, Т.Д.Ілляшенко, 

М.В.Іпполітової, М.Б.Ейдінової, Е.С.Калижнюк, О.М.Мастюкової, 

М.М.Малофєєва, А.Г.Обухівської, Є.П.Постовойтова, О.В.Романенко, 

Н.С.Скрипки, Н.В.Симонової, Л.І.Ханзерук та інших дослідників).  

Зокрема, досліджено основні особливості навчальної діяльності учнів з 

церебральним паралічем, на основі чого визначено загальні й специфічні вимоги 

до змісту і методики їхнього навчання, оцінювання знань відповідно до 

психофізичних особливостей і пізнавальних можливостей. Принципово 

важливим для нашого дослідження є акцентування уваги практиків на організації 

та змісті індивідуальної роботи з корекції порушених функцій в учнів з ДЦП, 

необхідності здійснення індивідуального підходу до них під час проведення 

дидактичних ігор, корекції розвитку звукового боку мовлення, рухових функцій, 

формування елементарних математичних уявлень тощо (М.В.Іпполітова).  

Досліджено особливості окремих мовленнєвих і немовленнєвих форм 

пізнавальної діяльності дітей з церебральним паралічем (Л.А.Данилова).  

Спроби узагальнення досвіду корекційного навчання і виховання дітей з 

ДЦП засвідчили важливість і необхідність педагогічного втручання в процес 

подолання у них адаптаційних утруднень, реалізації індивідуального підходу, 

розробки оригінальних засобів і прийомів навчання в умовах соціально-

реабілітаційного центру (Є.П.Постовойтов, Л.С.Дробот). Зокрема, у дослідженні 

Л.С.Дробот переконливо представлено результативність здійснення 

індивідуального підходу до учнів з ДЦП на уроках соціально-побутового 

орієнтування.  



Однак нами не виявлено спеціальних досліджень, спрямованих на 

розробку педагогічних умов організації практичної роботи дітей з ДЦП. Увага 

зверталася переважно на необхідність здійснення індивідуального підходу в 

процесі їхнього навчання та його реалізацію на окремих корекційних заняттях. 

Таким чином, визначається потреба в науковому обґрунтуванні організаційно-

педагогічних умов та апробації багатьох інших проблем практичної роботи дітей 

з порушеннями опорно-рухового апарату в умовах сім’ї. Це і зумовило вибір 

теми нашого дослідження: «Корекція рухових порушень у дітей дошкільного 

віку з дитячим церебральним паралічем». 

Об’єкт дослідження – процес корекційного навчання дітей, хворих на 

ДЦП.  

Предмет дослідження – спеціальна організація практичної роботи дітей з 

важкими порушеннями опорно-рухового апарату в умовах сім’ї, які за станом 

здоров’я не можуть відвідувати спеціальну школу-інтернат.  

Мета дослідження – науково обґрунтувати писхолого-педагогічні  основи  

практичної роботи учнів з порушеннями опорно-рухового апарату, розробити та 

апробувати корекційну методику практичної роботи дітей з глибокою 

патологією опорно-рухового апарату молодшого шкільного віку, спрямовану на 

зниження декомпенсуючого впливу вторинних відхилень, активізацію 

компенсаторних пристосувань.   

Для досягнення мети та перевірки гіпотези нами визначено наступні 

завдання дослідження:  

1. Вивчити стан розробленості проблеми практичної роботи дітей з 

ДЦП в теорії та практиці навчально-реабілітаційних закладів для дітей з 

порушеннями опорно-рухового апарату.  

2. Виявити рівень психофізичного розвитку школярів з ДЦП на 

початковому етапі навчання.  

3. Розробити та апробувати авторську методику спеціальної організації 

практичної роботи молодших школярів з ДЦП в умовах сім’ї.  

4. Визначити та науково обґрунтувати писхолого-педагогічні  основи  

практичної роботи цієї категорії учнів.  



Методологічною основою дослідження є вчення І.П.Павлова про 

формування умовнорефлекторних зв’язків у центральній нервовій системі як 

умови функціонування збережених аналізаторних систем; вчення 

Л.С.Виготського про структуру дефекту та концепція культурноісторичного 

розвитку вищих психічних функцій; продуктивні ідеї дидактів та психологів 

(Г.С.Костюк, О.В.Киричук, С.Д.Максименко, І.Д.Бех, Ю.К.Бабанський, 

В.О.Онищук та ін.) про ефективність комплексного підходу до навчання і 

виховання учнів; розроблені в дефектології теорії диференційованого 

корекційного навчання дітей з особливими потребами на основі всебічного 

врахування їх психофізичних особливостей і пізнавальних можливостей 

(В.І.Бондар, Т.О.Власова, Л.С.Вавіна, В.В.Засенко, І.І.Єременко, 

М.В.Іпполітова, Г.М.Мерсіянова, Є.П.Постовойтов, Є.Ф.Соботович, 

В.М.Синьов, В.В.Тарасун, В.Є.Турчинська, Т.В.Сак, Л.І.Фомічова, О.П.Хохліна 

та ін.).  

Методи дослідження: теоретичний аналіз вітчизняних і зарубіжних 

джерел із загальної та спеціальної педагогіки, психології, соціології, медичної 

реабілітації; вивчення та аналіз педагогічного досвіду проведення 

індивідуальних занять з дітьми, хворими на ДЦП; емпіричні методи: вивчення 

документальних джерел, опитування, анкетування, бесіда-інтерв’ю, педагогічне 

спостереження, аналіз продуктів діяльності учнів, педагогічний експеримент.  

Практична значущість полягає в тому, що здобуті в процесі дослідження 

дані, удосконалені і систематизовані в ньому положення сприятимуть 

поліпшенню корекційнореабілітаційної та навчально-виховної роботи у процесі 

індивідуальних занять педагогів різних навчальних закладів і батьків дітей, які 

мають порушення опорно-рухового апарату. Розроблена нами методика 

вивчення стану психофізичного розвитку учнів з ДЦП може стати основою для 

створення диференційованих методик навчання учнів з різним рівнем 

підготовленості до опанування шкільних знань, сприятиме реалізації на практиці 

організаційно-педагогічних умов корекційного навчання учнів з ДЦП.  

  



Проведене нами дослідження дозволяє зробити наступні висновки: 

1. На основі аналізу науково-теоретичної літератури і досвіду навчально-

виховної та корекційно-розвивальної роботи спеціальних шкільних закладів для дітей 

з порушеннями опорно-рухового апарату виявлений значний інтерес дослідників і 

практиків до пошуку шляхів піднесення ефективності організації індивідуального 

навчально-реабілітаційного процесу на основі врахування психофізичних 

особливостей і пізнавальних можливостей цих учнів. Питання організації 

індивідуального навчання учнів з ДЦП, специфіки опанування ними знаннями і 

навичками, визначення характеру і причин труднощів навчальної діяльності, їх 

запобігання не знайшли в спеціальній літературі достатньої науково-дидактичної і 

методичної реалізації.  

2. В практиці роботи спеціальних шкіл-інтернатів виявлено значні прогалини 

в організації індивідуального навчання учнів: роз'єднаність зусиль всіх його учасників; 

неоднозначне розуміння шляхів і засобів подолання труднощів учнів у навчанні; 

надання їм необхідної корекційно-реабілітаційної допомоги. Між тим комплексна 

система педагогічних, психологічних, корекційно-реабілітаційних заходів спроможна 

найбільш повно попередити виникнення вторинних порушень у розвитку дітей з 

тяжкими фізичними вадами. Тому визначається потреба у спеціальній розробці 

організаційно-педагогічних умов індивідуального навчання, яке б повною мірою 

забезпечило якісне навчання і оптимальну підготовку до інтеграції дитини з 

порушенням опорно-рухового аппарату в соціум. 

3. Розроблено і експериментально доведено ефективність застосування в 

процесі спеціальної організації індивідуального навчання цієї категорії учнів трьох 

важливих блоків умов:  

• організаційного, що передбачає дотримання порядку зарахування учнів; 

призначення кваліфікованого і досвідченого вчителя індивідуального навчання, 

спроможного організувати навчальне середовище в домашніх умовах і здійснити 

навчальний і корекційно-реабілітаційний процес за участю команди фахівців, 

активного залучення батьків;  

•  дидактичного, що включає добір доступного змісту навчального 

матеріалу та його доцільне структурування в індивідуальній програмі; вибір 

адекватних можливостям учня методів, прийомів, засобів і видів роботи для 

систематичного його навчання; своєрідність структури уроку; вчасне отримання 



зворотнього зв'язку; спеціальну взаємодію в системі „учень-вчитель-батьки; 

•  корекційно-реабілітаційного, що включає корекційно-реабілітаційний 

супровід навчання дитини на основі психофізичних можливостей кожного учня; 

психологічну допомогу учневі та його батькам; різні форми викладу навчальної 

інформації з метою захисту учнів від фізичного та розумового перевантаження; 

застосування елементів інноваційних технологій кондуктивної педагогіки, ерготерапії 

та арт-терапії.  

Дотримання цих умов забезпечує ефективність стратегії корекційно-

реабілітаційного супроводу процесу навчання та його організації для досягнення 

якості засвоєння знань і навчальних досягнень учнів з основ наук.  

4. Проведене нами дослідження психофізичного стану учнів з ДЦП дозволило 

виявити недостатній рівень сформованості пізнавального, психологічного, 

психомоторного компонентів психофізичного розвитку як головної причини 

труднощів засвоєння ними основ наук. 

5. Теоретично обґрунтовано та експериментально апробовано методику 

корекційного впливу, яка базується на комплексному підході до аналізу психофізичних 

порушень у дітей з ДЦП та враховує рівні сформованості психічних функцій, 

забезпечує зниження декомпенсуючого впливу вторинних відхилень і активізацію 

компенсаторних пристосувань, а також систему корекційно-реабілітаційного 

супроводу учнів з ДЦП, які навчаються в домашніх умовах. Впроваджено в практику 

індивідуального навчання елементи інноваційних методик (кондуктивної педагогіки, 

ерготерапії, арт-терапії, сенсорного розвитку). 

6. Визначено основні принципи корекційного навчання дітей з ДЦП в умовах 

сім'ї: особистісно орієнтоване навчання; врахування психофізичних особливостей 

учнів; раціональна організація розумової та фізичної діяльності, спрямованої на 

попередження втомлюваності, створення атмосфери доброзичливості та психологічної 

безпеки; оцінювання динаміки розвитку учня з урахуванням попередніх етапів його 

розвитку; стимулювання розумового й емоційного розвитку дитини з опорою на 

психічний стан радості, спокою, розкутості; залучення батьків до навчально-виховного 

процесу. 

7. Доведено, що успішна реалізація корекційного індивідуального навчання 

позитивно впливає на підвищення успішності учнів початкових класів з основних 

навчальних предметів: української мови, читання, математики. Проведене спеціальне 



тестування учнів засвідчило якість та достатній обсяг засвоєних знань і умінь, а також 

відіграло діагностичну роль.  

8. Результати експериментального впровадження спеціальної організації 

індивідуального навчання та індивідуально-корекційної методики переконливо 

довели, що в умовах корекційно-реабілітаційного супроводу і комплексного впливу на 

психофізичний розвиток дітей з ДЦП відбувається успішне формування їхньої 

підготовленості до опанування основ наук. Це засвідчили результати формуючого 

етапу дослідження. Переважна більшість учнів експериментальної групи досягла 

достатнього та середнього рівня психофізичного розвитку, що забезпечило успішне 

засвоєння навчальних предметів згідно Державного стандарту. 

Наше дослідження може стати поштовхом для застосування діагностичних 

методик, спрямованих на якомога раннє виявлення психофізичних відхилень у дітей з 

ДЦП, з метою розробки на їх основі індивідуальних програм корекції та якісного 

навчання дітей зі складними і тяжкими порушеннями психофізичного розвитку. 

 

 


