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ВСТУП 

Прагнення України приєднатись до європейської спільноти сприяє 

поступовому формуванню міжнародних підходів та стандартів у всіх сферах 

діяльності суспільства, зокрема у сфері надання спеціальних послуг. Одним із 

виявів тенденції є повільне, але невпинне просування ідеї деінституалізації 

послуг для дітей з порушеннями психофізичного розвитку, одну з груп яких 

складають діти з помірною та тяжкою розумовою відсталістю. 

Підвищення ефективності навчально-виховної та корекційно-розвивальної 

роботи з дітьми, які мають помірну та тяжку розумову відсталість, можливе 

лише за умови організації індивідуального підходу до кожного вихованця, 

врахування його особистісного розвитку, психофізичних порушень як 

первинних, що обумовили важку інтелектуальну патологію, так і вторинних, які 

виникли на базі основного дефекту. Численні дослідження в галузі спеціальної 

педагогіки і психології підтвердили той факт, що правильно організована 

система навчання та виховання вказаної групи дітей дає свій позитивний ефект 

і призводить до їхнього значного просування в напрямку адаптації до життя у 

суспільному середовищі. 

На Україні даної проблемою займаються такі науковці, як Л. С. Вавіна, 

А. М. Висоцька, О. В. Гаврилов, Ю. В. Галецька, О. В. Гармаш,             

В. В. Золотоверх, А. А. Колупаєва, М. П. Матвеєва, Н. Д. Мацько, Т. В. Сак, 

В. М. Синьов, О. П. Хохліна та інші.  

Але не дивлячись на це, даній проблемі в нашій країні приділяється ще 

недостатньо уваги. Зокрема це стосується визначення ефективності 

використання інноваційних підходів у процесі виховної роботи з дітьми з 

помірною та тяжкою розумовою відсталістю, обґрунтуванням ефективних 

шляхів діагностики поведінкових порушень, визначенням впливу поведінки на 

загальну картину їхнього психічного розвитку. На сучасному етапі таких 

наукових напрацювань є недостатньо, що  зумовило вибір теми магістерської 

роботи «Психолого-педагогічні умови інтелектуального розвитку 

дошкільників з особливими освітніми потребами».  



Метою дослідження є проаналізувати, теоретично обґрунтувати та 

експериментально перевірити психолого-педагогічні умови  інтелектуального 

розвитку дошкільників з особливими освітніми потребами. 

Завдання дослідження:  

1. На основі аналізу психолого-педагогічної та методичної літератури 

дослідити стан розробленості проблеми інтелектуального розвитку 

дошкільників з особливими освітніми потребами. 

2. Проаналізувати, методики обстеження дітей з порушенням 

інтелектуального розвитку.  

3.  Визначити та експериментально перевірити психолого-педагогічні 

умови інтелектуального розвитку дошкільників з особливими освітніми 

потребами. 

  Об’єкт дослідження: діти дошкільного віку з інтелектуальними 

порушеннями. 

 Предмет дослідження: психолого-педагогічні умови інтелектуального 

розвитку дошкільників з особливими освітніми потребами. 

 Методи дослідження: Для розв’язання окреслених завдань 

використовувався комплекс взаємопов’язаних методів, зокрема:  

теоретичні: аналіз наукової та навчально-методичної літератури для 

порівняння та зіставлення різних поглядів на обрану проблему, розгляд 

теоретичних питань з метою визначення основних понять. 

Теоретичне значення дослідження полягає  в обґрунтуванні наукових 

підходів до психолого-педагогічних умов інтелектуального розвитку 

дошкільників з особливими освітніми потребами.  

Практичне значення дослідження  полягає в тому, що результати 

дослідження дозволять педагогам використовувати набутий досвід у вирішенні 

питань інтелектуального розвитку дошкільників з особливими освітніми 

потребами. 

Структура роботи. Магістерська робота складається зі вступу, двох 

розділів, висновків, списку використаних джерел (всього 59 найменувань). 

Дослідження викладено на 87 сторінках машинопису. 



ВИСНОВКИ 

Таким чином, з вище зазначеного можна зробити висновки:  

Дитина з інтелeктуальними порушeннями  на сучасному eтапі розвитку 

суспільства розглядається як особистість, яка має ті ж права, що й інші члени 

спільноти, але через особливoсті індивідуального розвитку їй необхідно 

надавати особливі освітні послуги. Зaвдяки сучасній комплексній допомозі у 

них спостерігаються пoзитивні зміни в особистісно-мотиваційній, пізнaвальній, 

емоційно-вольовій сфері. Лише при умові раннього включення в систему 

корeкційно-розвивальної роботи вказаної катeгорії дітей можливо  дoсягнути 

оптимальногo рівня їхнього рoзвитку. 

Навчально-виховна і корекційно-розвивальна робота з дітьми з 

інтелектуальними порушеннями має носити комплексний характер, 

охоплювати всі лінії їхнього індивідуального розвитку. Основними умовами і 

факторами, які сприяють просуванню психiчного рoзвитку вказаної категорії 

дітей, є їхня oсобиста діяльність і співпраця з дорослими. Навчання має носити 

практичну спрямованість, оскільки з даного боку доступна дитині діяльність 

(предметна, ігрова, комунікативна, трудова тощо) виступає  джерелом знань 

про оточуючий світ, з допомогою якого цей світ пізнається і перетворюється, з 

іншого – різні види діяльності забезпечують можливість використання і 

закріплення навичок, роблять їх здобутком кожної дитини, її власним досвідом, 

формують у неї вміння адаптуватись до соціального середовища. При цьому 

види допомоги, які надаватиметься кожній дитині, носять індивідуальний 

характер, мають різну спрямованість і повинні тривати протягом всього її 

життя. 

При організації навчання тaких дітей необхідно враховувати і важливу 

закономірність їхнього психiчного розвитку – спонтанність утворення 

психічних процесів, тобто нaявність самопросування, де кожен щабель 

психічного розвитку іде за попeреднім, а перехід з одного щабля на інший 

обумовлюється не лише соціальними, а й внутрішніми причинами. Це 

положення дитячої та вiкової психології є ключовим при підборі напрямків 



навчання дітей з пoмірною та тяжкою розумовою відсталістю, адже для 

формування навичок читання, письма, рахункових операцій необхідна певна 

база, на основі якої такі діти можуть засвоювати певні емпіричні дії. Тобто 

проводити пaрaлелі між навчанням дітей з порушеннями психофізичного 

розвитку та дiтей з нормальним розвитком просто некоректно, адже у випадку 

наявності органічних порушень центральної нервової системи, і в першу чергу 

головного мозку, як це спостерігається у дітей з помірною та тяжкою 

розумовою відсталістю, потрібно мати на увазі багато інших факторів: тяжкість 

ураження, його глибину, час, локалізацію, наявність менш ушкоджених та 

збережених функцій, резерви організму, на які необхідно буде опиратись у 

процесі корекційно-розвивальної та навчально-виховної роботи, ситуацію 

соціального оточення, в якому перебуває або перебувала дитина.  

Підвищення ефективності навчально-виховної та корекційно-розвивальної 

роботи з дітьми, які мають помірну та тяжку розумову відсталість, можливе 

лише за умови організації індивідуального підходу до кожного вихованця, 

врахування його особистісного розвитку, психофізичних порушень як 

первинних, що обумовили важку інтелектуальну патологію, так і вторинних, які 

виникли на базі основного дефекту. Численні дослідження в галузі спеціальної 

педагогіки і психології підтвердили той факт, що правильно організована 

система навчання та виховання вказаної групи дітей дає свій позитивний ефект 

і призводить до їхнього значного просування в напрямку адаптації до життя у 

суспільному середовищі. 

Значний внесок у розвиток практики навчання і виховання дітей з 

інтелектуальними порушеннями  внесли російські спеціалісти Е. В. Агеєва,А. 

В. Бабушкіна, І. М. Бгажнікова, А. А. Ватажина, С. Д. Забрамна, Т. Н. Ісаєва, М. 

І. Кузьмицька, А. Р. Маллер,  М. Г. Рейдибойм, Г. В. Цикото,    Л. М. Шипіцина 

та інші. Організація допомоги дітям з важкими інтелектуальними вадами та 

їхнім батькам була  предметом дослідження        М. В. Бірюкової, М. Г. Генінг, 

С. Д. Забрамної, Н. Б. Лур’є, Т. Н. Чернікової. 



Але не дивлячись на це, даній проблемі в нашій країні приділяється ще 

недостатньо уваги. Зокрема це стосується визначення ефективності 

використання інноваційних підходів у процесі виховної роботи з дітьми з 

інтелектуальними порушеннями, обґрунтуванням ефективних шляхів 

діагностики поведінкових порушень, визначенням впливу поведінки на 

загальну картину їхнього психічного розвитку. 

Практично протягом кількох десятиліть на Україні розвивається і 

удосконалюється комплексна діагностична служба, метою якої є обстеження і 

допомога дітям, які мають порушення психофізичного розвитку. Ця структура 

виникла у відповідь на вимоги спеціальної педагогіки: навчання всіх дітей 

безумовно вимагає особливої уваги до проблем тих з них, кому особливо 

важко. Залучаючи до вирішення їхніх проблем психологів і лікарів, 

нейрофізіологів і нейропсихологів, фізичних реабілітологів, логопедів, 

олігофренопедагогів, дефектологів в цілому, спеціальна педагогіка розробляє 

нові підходи до навчально-виховної, корекційно-реабілітаційної роботи, нові 

аспекти педагогічного впливу на дітей з порушеннями психофізичного 

розвитку. 

Засоби, які на сучасному етапі є на озброєнні психодіагностики, за своїми 

якостями поділяються на дві групи: методики високого рівня формалізації, або 

строго формалізовані, і методики мало формалізовані. 

До строго формалізованих методик відносяться тести, опитувальники, 

методики проектної технології і психофізіологічні методики. Для них 

характерні певна регламентація, об’єктивізація процедури обстеження або 

дослідження, стандартизація (встановлення одноманітності проведення 

опрацювання і інтерпретації результатів діагностичних експериментів), 

надійність і валідність. Ці методики дозволяють збирати діагностичну 

інформацію у відносно стислі терміни і в такому вигляді, який дозволяє 

кількісно і якісно порівняти між собою суб’єктів. 

До мало формалізованих методик необхідно віднести спостереження, 

бесіду, інтерв’ю, аналіз продуктів діяльності. Ці методики дають досить цінні 



свідчення про досліджуваного, особливо коли предметом вивчення виступають 

такі психічні процеси, які мало піддаються об’єктивізації (наприклад, погано 

усвідомлені суб’єктом переживання, прагнення тощо) або часто є змінними за 

змістом (динаміка цілей, станів, настроїв тощо). Потрібно мати на увазі, що 

мало формалізовані методики досить трудомісткі (наприклад, спостереження за 

суб’єктом, який досліджується, можуть тривати декілька місяців), переважно 

мають в основі особистий професійний досвід експериментатора, його 

психологічну підготовленість до проведення дослідження даного плану. Лише 

високий рівень культури організації психологічного спостереження, бесід дає 

можливість уникнути впливу випадкових факторів на його результати. 

Як  вже було сказано, психолого-медико-педагогічне обстеження дітей з 

інтелектуальними порушеннями провести досить складно. На сучасному етапі 

не вистачає методик, які б давали можливість об’єктивно оцінити наявний і 

потенційний рівень розвитку дитини з такими відхиленнями. У зв’язку з цим 

найбільш ефективним шляхом діагностики є комплексна оцінка стану дитини 

різними спеціалістами, а по можливості і батьками. У межах методу експертної 

оцінки я застосовувала «Карта спостережень», при використанні якої 

спостереження проводилися у контексті навчальних і розвивальних завдань. 


