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ВСТУП 

 

На сьогоднішній день суспільство вкрай стурбоване зростанням 

кількості дітей з порушеннями психофізичного розвитку. За оцінками 

експертів ООН та ВООЗ, кількість людей з обмеженими життєвими і 

соціальними функціями складає 10% населення земної кулі. Понад 120 млн. з 

них – це діти та підлітки. На жаль, ці світові проблеми не обійшли і нашу 

країну. За останні роки в Україні кількість дітей з порушеннями 

психофізичного розвитку зросла на 22%, щорічно на 5-6 тисяч збільшується 

число дітей-інвалідів. 

Відповідно до Всесвітньої програми дій відносно інвалідів, прийнятою 

Генеральною Асамблеєю ООН (Резолюція 37/52 від 03.12.1982 р.) та згідно 

Стандартних правил забезпечення рівних можливостей для інвалідів 

(Резолюція ГА ООН 48/96 від 20 грудня 1993) здійснюється підтримка і 

супровід у розвитку та навчанню інвалідів в усіх розвинутих країнах світу. В 

Україні ми, лише, на початку суттєвих змін. Згідно з демократичними  та 

гуманістичними світовими стандартами ми переходимо до нової парадигми – 

«єдине суспільство, яке включає людей із різноманітними проблемами».  Та, 

на жаль, не усі діти з особливими освітніми потребами у силу свого 

психофізичного розвитку можуть відвідувати загальноосвітні заклади. У 

такому випадку дитину переводять на індивідуальну форму навчання. 

Індивідуальне навчання організовується відповідно до закону України 

«Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Положення про індивідуальне 

навчання в системі загальної середньої освіти», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України, від 20.12.2002 р. №732. 

Індивідуальне навчання організовується для дітей, які за станом 

здоров’я не можуть відвідувати навчальний заклад або/та потребують 

соціальної допомоги та реабілітації. 

Проблема організації індивідуального навчання 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 

найпоширеніших захворювань нервової системи в дитячому віці в усіх країнах 

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

рухову систему, а й можуть бути ушкоджені різні «лінії розвитку»: руховий, 

психічний, мовленнєвий, соціальний розвиток. При цьому кожна з цих ліній 

складається з багатьох «ліній другого порядку». Наприклад, порушення 

мовленнєвого розвитку в дітей з ДЦП доцільно розділяти на мовленнєво-

рухові та на суто мовленнєві. Тому, за своїм розвитком та психолого-

педагогічним прогнозом діти з ДЦП складають украй неоднорідну групу, що 

є цілком зрозумілим, якщо взяти до уваги, що ДЦП – це група клінічних 

синдромів, загальними для яких є порушення рухових функцій, які первинно 

не обумовлені інтелектуальними функціями. При цьому спостерігаються 

багатоваріантні, різнорівневі специфічні поєднання порушень різних 

функціональних систем. 

Теоретичні і практичні дослідження проблем розвитку і корекції дітей 

хворих на дитячий церебральний параліч порушувалися видатними 

зарубіжними і вітчизняними науковцями: Джон Літтл, Зиґмунд Фрейд, 

Герріт Кастейн, Ейдінова М. Б., Правдіна-Винарська О. Н., Абрамович-

Лєхтман Р. Я., Е. Хейсерман, Брейтман М. Я. Бадолян Л. О., Мамайчук І. І., 

Калижнюк Е. С.; Бех І. Д., Бондар В. І., Засенко В. В., Максименко С. Д., Сак Т. 

В., Соботович Є. Ф., Тарасун В. В., Хохліна О. П., Фомічова Л. І., 

Шеремет М. К. та ін. 

Дітям, хворим на дитячий церебральний параліч, необхідне 

індивідуальне навчання на дому при спеціальних загальноосвітніх навчальних 

закладах або розміщення в інтернатних установах системи органів соціального 

захисту в разі глибокої форми інвалідності. Новий базовий закон України 

«Про освіту» та «Концепція Нової української школи» повністю не вирішують 



це питання. Отож питання ефективної організації індивідуального навчання 

дітей з ДЦП потребує нових шляхів дослідження. 

Основними напрямками корекційно-педагогічної роботи з дітьми з ДЦП 

є: розвиток емоційного, мовного, ігрового спілкування, стимуляція зорового, 

слухового, кінестетичного сприйняття, формування просторових і часових 

уявлень, корекція їх порушень, розвиток передумов до інтелектуальної 

діяльності (уваги, пам’яті, уяви), розвиток зорово-моторної координації, 

підготовка до оволодіння письма. 

Значне місце в корекційно-педагогічної роботи при ДЦП відводиться 

логопедичній роботі. Її завданнями є: розвиток мовного спілкування, 

нормалізація тонусу м’язів і моторики артикуляційного апарату, розвиток 

мовного дихання, голосу, просодики, формування сили, тривалості, 

керованості голосу в мовному потоці, вироблення синхронності дихання, 

голосу і артикуляції, корекція порушень вимови. 

Тому при організації індивідуального навчання дітей з порушенням 

опорно-рухового апарату важливим є акцентування уваги педагога на 

організації роботи та змісті індивідуального плану з корекції порушених 

функцій у дітей 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. 

Після вивчення індивідуальних особливостей дитини, на основі 

навчальної програми складається план індивідуальної роботи на весь рік. У 

процесі проведення обстежень педагог звертає увагу на основні моменти 

навчальної діяльності дитини: працездатність, активність, цілеспрямованість, 

наявність або відсутність планових дій. Відмічаються особливості уваги, 

пам’яті. При обстеженні пам’яті звертається увага на стан короткотривалої та 

довготривалої пам’яті, перевагу механічної або логічної, стан зорової, 

слухової і моторної пам’яті. На основі отриманих даних в педагога 

складаються уявлення про інтелектуальний розвиток дитини з церебральним 



паралічем. В усіх випадках визначаються найбільш дефектні і найбільш 

збережені функціональні системи і з опорою на останні педагог будує 

індивідуальний навчальний процес.  

У вітчизняній і зарубіжній спеціальній педагогіці здійснено ряд 

розробок питань корекційно-відновлювальної 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). Більшість досліджень звертає увагу переважно на необхідність 

здійснення індивідуального підходу в процесі навчання дітей з порушеннями 

опоно-рухового апарату та його реалізацію на окремих корекційних заняттях. 

Таким чином, визначається потреба в науковому обґрунтуванні психолого-

педагогічних умов та багатьох інших проблем індивідуального навчання дітей 

з порушеннями опорно-рухового апарату. Все сказане вище обумовило 

дослідження психолого-педагогічних умов індивідуального навчання дітей з 

порушеннями опорно-рухового апарату. Виходячи із статистичних даних, 

вагома частка дітей з порушеннями опорно-рухового апарату – це діти з 

церебральним паралічем, тому у своїй роботі ми зробили акцент на 

особливостях індивідуального навчання дітей з церебральним паралічем та 

індивідуально-особистісний підхід до організації корекційно-відновлюваного 

процесу таких дітей. 

Мета дослідження – розглянути психолого-педагогічні умови корекції 

розумової працездатності дітей дошкільного віку з дитячим церебральним 

паралічем у процесі навчальної діяльності та проаналізувати їх ефективність. 

Відповідно до мети в процесі дослідження вирішувались наступні 

завдання: 

1. Проаналізувати стан дослідженості порушеної теми в спеціальній 

педагогічній літературі. 



2. Визначити психолого-педагогічні умови корекції розумової 

працездатності дітей дошкільного віку з дитячим церебральним паралічем у 

процесі навчальної діяльності. 

3. Розробити рекомендації до корекції розумової працездатності 

дітей дошкільного віку з дитячим церебральним паралічем у процесі 

навчальної діяльності. 

Об’єкт дослідження: процес корекції розумової працездатності дітей 

дошкільного віку з дитячим церебральним паралічем у процесі навчальної 

діяльності. 

Предмет дослідження: організація та психолого-педагогічні умови 

корекції розумової працездатності дітей дошкільного віку з дитячим 

церебральним паралічем у процесі навчальної діяльності. 

Експериментальна база дослідження – Комунальний заклад 

«Уманський навчально-реабілітаційний центр Черкаської обласної ради». 

Апробація: Даценко В. В. Корекція розумової працездатності дітей 

дошкільного віку з дитячим церебральним паралічем у навчальній діяльності. 

Вісник Науково-дослідної лабораторії інклюзивної педагогіки. Вип. 7 : 

Спеціальна та інклюзивна освіта: теорія, методика, практика : матеріали 7-

ої Всеукр. наук.-практ. конф. (25 березня 2021 р.). Умань: Візаві, 2021. С. 165-

169. 

Структура роботи: робота складається зі вступу, двох розділів, 

висновку та списку використаних джерел. 

  



ВИСНОВКИ 

Отже, можемо зробити висновки, що останніми роками ДЦП став одним 

з найпоширеніших захворювань нервової системи в дитячому віці в усіх 

країнах світу. Це захворювання тяжко позначається на дитині, воно не тільки 

вражає опорно-рухову систему, а й зумовлює порушення мовлення (80%), 

інтелекту (50%), зору (20%), слуху (15%). 

У процесі дослідження порушеної проблеми, було зроблено такі 

висновки: 

1. Проаналізовано стан дослідженості порушеної теми в спеціальній 

педагогічній літературі. 

У вітчизняній і зарубіжній спеціальній педагогіці здійснено ряд 

розробок питань корекційно-відновлювальної 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). Більшість дослідників звертає увагу переважно на необхідність 

здійснення індивідуального підходу в процесі навчання дітей з порушеннями 

опоно-рухового апарату та його реалізацію на окремих корекційних заняттях. 

Таким чином, визначається потреба в науковому обґрунтуванні психолого-

педагогічних умов та багатьох інших проблем індивідуального навчання дітей 

з порушеннями опорно-рухового апарату. 

2. Визначено психолого-педагогічні умови корекції розумової 

працездатності дітей дошкільного віку з дитячим церебральним паралічем у 

процесі навчальної діяльності. Назвемо основні з них: 

–  під час фізкультхвилинок проводити рекомендовані лікарями вправи 

на активне розслаблення, вироблення плавності переключення з одного 

положення в інше; 



–  передбачати варіативність письмових робіт: не лише самостійне 

письмо, а й роздаткові картки з друкованою основою, не лише ручка, а й 

магнітна дошка, комп’ютер; 

–  давати більше часу на виконання письмових завдань або міняти 

частину з них на усні; 

–  розвивати дрібну моторику рук: масаж пальців обох рук; пальчикова 

гімнастику; корекція дрібних рухів під час роботи з природнім матеріалом 

(каштанами, горіхами, тощо); розвиток сили м’язів рук (з використанням 

еспандера, силоміра, розривання паперу, розминання пластиліну, глини);  

–  під час оцінювання усної відповіді і читання не знижувати оцінку, 

особливо на початкових етапах навчання, за недостатню інтонаційну 

виразність, сповільнений темп і відсутність плавності, скандування; 

3. Розроблено рекомендації до корекції розумової працездатності 

дітей дошкільного віку з дитячим церебральним паралічем у процесі 

навчальної діяльності. Ці рекомендації повинні враховувати: 

1. Комплексний характер корекційно-педагогічної роботи. Це означає 

постійний контроль взаємовпливу рухових, мовних і психічних порушень в 

динаміці розвитку дитини. 

2. Ранній початок онтогенетичної послідовності впливу, який спирається 

на збережені функції. Корекційна робота будується не з розрахунку віку 

дитини, а враховується, на якому етапі психомовного розвитку знаходиться 

дитина. 

3. Організація роботи в рамках ведучої діяльності. У дошкільному віці 

та у ранньому шкільному віці ведучою є ігрова діяльність. 

4. Спостереження за дитиною в динаміці психомовного розвитку. 

5. Тісний взаємозв’язок з батьками і всім оточуючим дитину. 

Дітей, яким властива нерівномірність пізнавальних функцій, 

дисгармонійність інтелектуального розвитку, об’єднує насамперед тяжкість 

ураження рухової сфери. Через це в експериментальній роботі було визначено 

конкретні напрями роботи, спрямовані на поліпшення психофізичного 



розвитку та психолого-педагогічну допомогу. Зміст корекції розумової 

працездатності дітей дошкільного віку з дитячим церебральним паралічем у 

навчальній діяльності, полягав у наступному: 

• розвиток рухової сфери – показник покращились на 15%; 

• розвиток сенсорних функцій – на 17%; 

• розширення і уточнення уявлень про навколишнє середовище – 

27%; 

• розвиток пізнавальної діяльності – 23%; 

• корекція мовленнєвого розвитку – 18%; 

• психокорекція емоційно-особистісного розвитку дитини – 31%. 

Корекція рухової сфери передбачала: здійснення ортопедичного 

режиму; проведення корекційних вправ у спеціально облаштованому вдома 

спортивному куточку. 

Корекційна робота передбачала також систематичне збагачення знань, 

уявлень учнів про природні явища, рослинний і тваринний світ, працю людей, 

суспільні події тощо, розвиток уміння порівнювати, розпізнавати, 

узагальнювати, оцінювати.  

Пізнавальна діяльність дітей у навчальній діяльності формувалася і 

коригувалася, насамперед, у процесі взаємодії з навколишнім середовищем. 

Адже саме в діяльності удосконалюються всі пізнавальні процеси, 

відбувається інтелектуальний розвиток учня.  

Робота з поліпшення мовленнєвого розвитку дітей у процесі навчальної 

діяльності передбачала комплексну взаємодію логопеда, лікаря, вихователя, 

учня та батьків. У цьому полягає одна з важливих умов успішного навчання.  

Отже, корекційна методика була спрямована на комплексну допомогу 

дитині з ДЦП в усуненні виявлених недоліків психофізичного розвитку, що 

сприяло якісному засвоєнню навчального матеріалу.  

 


