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ВСТУП 

Сьогодні в Україні дуже важливим є питання освіти дітей дошкільного 

віку з особливими освітніми потребами. Саме період дошкілля відіграє 

важливу роль у становленні особистості та є важливим для формування її 

первинного світогляду, самосвідомості, розвитку соціальних властивостей. У 

цей час закладаються передумови майбутньої навчальної діяльності дитини, 

йде активний розвиток її пізнавальних можливостей. 

На сьогодні в Україні досить широко розвинута інклюзивна освіта, яка 

передбачає, що діти з особливими освітніми потребами відвідують звичайний 

дошкільний заклад, школу, навчаються і виховуються разом зі своїми 

однолітками. Як свідчить практика, діти дошкільного віку, які потребують 

корекції психофізичного розвитку, за умови забезпечення відповідної 

системи навчально-виховної роботи, адаптуються до життя у 

загальноосвітніх навчальних закладах краще, ніж у спеціальних закладах. 

Особливо помітна різниця у набутті соціального досвіду. 

Метою інклюзивного навчання в таких дошкільних навчальних 

закладах є формування гуманного ставлення до дітей з особливостями 

освітніми потребами, забезпечення рівного доступу до якісного виховання в 

умовах дошкільного простору, пристосованого до задоволення особливих 

освітніх потреб кожної дитини. 

Фахівцями показано, що період від народження до вступу до школи є 

віком найбільш стрімкого первинного формування якостей і властивостей, 

що роблять людину людиною. Особливістю цього періоду, що відрізняє його 

від інших, подальших етапів розвитку, є те, що він забезпечує саме загальний 

розвиток, що служить фундаментом для надбання надалі будь-яких 

спеціальних знань і навичок, а також засвоєння різних видів діяльності. 

Формуються не лише ті якості і властивості психіки дітей, які визначають 

собою загальний характер поведінки дитини, її відношення до всього 

навколишнього світу, але і ті, якими є «задатки» на майбутнє, та які 

виражаються в психологічних новоутвореннях, що досягаються до кінця 
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цього вікового періоду. Кожен певний віковий етап робить свій внесок у 

розвиток і створює особливо сприятливі умови для виникнення 

психологічних новоутворень у пізнавальній та мотиваційній сферах, що 

мають важливе значення у розвитку майбутньої особистості дитини. Вчені 

стверджують, що основне значення у цьому віці мають підтримка і всебічний 

розвиток якостей, специфічних для віку, оскільки цей сенситивний період 

забезпечує фундамент психічного розвитку, надолужити певні прогалини у 

його формуванні. 

Важливими особливостями дітей дошкільного віку із затримкою 

психічного розвитку є те, що ці прояви мають затяжний (латентний) 

характер. До кінця дошкільного віку у дитини складаються стійкі 

особливості особистісного реагування, відбувається вибудовування ієрархії 

мотивів і цінностей. Більше того, численні факти свідчать про те, що якщо 

відповідні інтелектуальні або емоційні якості з тих або інших причин не 

отримують належного розвитку у ранньому і дошкільному віці, то згодом 

подолати психологічні відхилення практично дуже важко, а іноді − 

неможливим. 

Вітчизняна дошкільна педагогіка, як загальна, так і корекційна, 

базуються на теоретичних положеннях відомих психологів і педагогів 

(П. П. Блонский, Л. С. Виготский, О. В. Запорожець, О. Н. Леонтьев, 

А. А. Люблінська, О. П. Усова, Д. Б. Ельконин та ін.), які дослідили, що 

виховання і навчання є вирішальним чинником дитячого розвитку. 

Важливим положенням для визначення підходів до корекційно-

виховної роботи з дітьми з порушеннями психічного розвитку є концепція 

дошкільної педагогіки про ампліфікацію (збагачення) дитячого розвитку, яка 

передбачає необхідність повноцінного використання специфічних умов 

кожного вікового періоду (О. В. Запорожець, Л. А. Венгер, В. П. Зінченко, 

М. М. Подяков та ін.). 

Процес навчання і виховання дітей істотно відрізняються на різних 

вікових етапах. Кожному з них властиві визначені − провідна діяльність і 
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ставлення до навколишніх людей, до довкілля (В. В. Давидов, М. І. Лісіна, 

Д. І. Фельдштейн, Д. Б. Ельконін та ін.). 

Головним орієнтиром у сучасному підході до виховання дітей із 

затримкою психічного розвитку є положення про формування особистості 

дитини у процесі взаємодії з оточуючими людьми. Успішність її формування 

залежить від соціальної ситуації розвитку дитини, системи стосунків з 

дорослими і однолітками у дошкільній установі та у сімʼї − двох 

найважливіших соціальних інститутах суспільства (М. І. Лісіна, Т. А. Рєпіна, 

А. Г. Рузська, О. О. Смирнова та ін.). 

Навчально-виховний процес у освітніх закладах базується на науково 

обгрунтованих програмах, що враховують основні психофізичні 

закономірності та індивідуальні особливості розвитку дітей. Тільки 

поєднання вікового та індивідуального підходів у вихованні і навчанні дітей 

може забезпечити їх емоційне благополуччя і повноцінний психічний 

розвиток. 

Відтак, всебічний розвиток здібностей і особистості кожної дитини, 

оволодінню знаннями, уміннями, навичками (компетенціями) повинні 

забезпечити її психологічну готовність до навчання у школі. Усі ці 

теоретичні положення набувають ще більшого значення у вихованні і 

навчанні дітей із затримкою психічного розвитку. Розвиток дитини йде 

шляхом привласнення дитиною суспільного досвіду. На кожному віковому 

етапі привласнення суспільного досвіду відбувається по-своєму, що певною 

мірою визначається мірою біологічного дозрівання. Так поєднання 

біологічного і соціального змінюється, вступає у нове взаємовідношення, що 

знаходить своє вираження у поєднанні рівнів фізичного і психічного 

розвитку. Фізичний і психічний розвиток дитини йде у єдності, але це не 

означає, що рівень фізичного і психічного розвитку співпадають у кожної 

дитини.  

Проте, бувають випадки, коли розбіжність між фізичним і психічним 

розвитком виходить за межі вікової норми, що означає психічну затримку 
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розвитку дитини. 

Вітчизняна дошкільна педагогіка вважає, що дитина, її особистість є 

центральною фігурою виховного процесу. Дошкільна установа повинна 

створити оптимальні умови для різнобічного розвитку кожної дитини, 

збереження і зміцнення її здоровʼя, формування у неї універсальних, у тому 

числі творчих здібностей. Особлива увага при цьому приділяється організації 

навчально-виховного процесу, розвиткового предметного середовища, тобто 

системі умов, що забезпечує повноту розвитку дітей із затримкою психічного 

розвитку, усіх видів дитячої діяльності (ігор, елементарної праці). 

Разом з тим у роботі з дітьми із затримкою психічного розвитку є і свої, 

специфічні особливості педагогічного процесу, які виражаються як у відборі 

змісту, так і в методах навчання. Дослідники наголошують, що слід надавати 

вирішального значення цілеспрямованому вихованню та навчанню. 

Дошкільна освіта дітей з затримкою психічного розвитку повинна 

здійснюватися на основі спеціально розробленої програми, яка забезпечує 

можливість освоєння дітьми доступних їм знань, умінь, навичок, стосунків і 

звичок, необхідних для поступального всебічного розвитку, розгортання і 

збагачення тих сторін психічного розвитку, для яких цей вік найбільш 

сприятливий. 

Вітчизняна дошкільна педагогіка підкреслює нерозривність процесів 

виховання і навчання, у організації навчально-виховного процесу. Виховання 

дитини із затримкою психічного розвитку тісно повʼязане з розвитком її 

діяльності (гри, праці, занять навчального типу та іншої практичної 

діяльності). 

Виховна і освітня робота з дітьми з нормотиповим розвитком 

організовується на засадах доступності, систематичності, послідовності, 

визначеній повторюваності і концентричності, що дозволяє послідовно вести 

їх від простого до складного, від безпосереднього ознайомлення з 

навколишніми предметами і явищами до виділення істотних властивостей і 

відносин, до формування узагальнених уявлень про навколишній світ. 
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Всі ці положення зберігають своє значення і для спеціальної 

дошкільної педагогіки. Поряд з цим дошкільна освіта дітей з порушеннями 

інтелекту спирається на загальні принципи вітчизняної 

олігофренопедагогіки. Учені стверджують, що в умовах цілеспрямованого 

корекційного навчання діти із затримкою психічного розвитку мають великі 

потенційні можливості розвитку. Чим раніше починається цілеспрямована 

корекційно-розвиткова робота, тим більш повно виявляється компенсація і 

корекція у розвитку дітей із затримкою психічного розвитку. 

Основною метою дошкільної корекційної освіти є створення умов для 

розвитку емоційного, соціального та інтелектуального потенціалу дитини, 

формування її особистісних якостей. 

Недостатня розробленість проблеми і необхідність подолати 

суперечності у організації навчально-виховного процесу з дітьми із 

затримкою психічного розвитку зумовили вибір теми дослідження 

«Особливості організації навчально-виховного процесу дітей із 

затримкою психічного розвитку в умовах закладу дошкільної освіти з 

інклюзивним навчанням». 

Мета дослідження: у контексті аналізу сучасних методик 

діагностування дітей із затримкою психічного розвитку, визначити 

потенційні можливості та особливості впливу навчально-виховного процесу 

у закладі дошкільної освіти з інклюзивним навчанням на формування 

особисті дитини із ЗПР. 

Завдання дослідження: 

1. Розкрити сутність поняття «навчально-виховний процес», 

«інклюзивна освіта», «інклюзивне навчання», «діти із затримкою психічного 

розвитку», «корекційно-розвиткова робота». 

2. Визначити та схарактеризувати основні особливості розвитку 

дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку. 

3. Визначити рівні розвитку дітей із затримкою психічного 

розвитку, застосовуючи сучасні методи діагностування таких дітей. 
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4. Розробити методичні рекомендації для провадження навчально-

виховного процесу дітей із затримкою психічного розвитку у закладі 

дошкільної освіти з інклюзивним навчанням. 

Об’єкт дослідження: навчально-виховний процес дітей із затримкою 

психічного розвитку у закладах дошкільної освіти з інклюзивною формою 

навчання. 

Предмет – зміст, методи, форми організації навчально-виховного 

процесу з дітьми із затримкою психічного розвитку у закладах дошкільної 

освіти з інклюзивною формою навчання. 

Для вирішення поставлених завдань використано такі методи 

дослідження: теоретичні: аналіз філософських, психологічних, педагогічних 

джерел з проблеми дослідження для визначення ключових понять; аналіз 

законодавчих і нормативно-правових документів про заклади дошкільної 

освіти, зокрема програм і навчально-методичного забезпечення викладання; 

емпіричні: педагогічне спостереження, діагностувальні творчі завдання, 

аналіз художніх робіт учнів, педагогічний експеримент (констатувальний, 

формувальний). 

Експериментальна база: заклад дошкільної освіти ясла-садок 

комбінованого типу №8 м. Умань та заклад дошкільної освіти ясла-садок 

комбінованого типу №8 м. Умань. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у впровадженні 

сучасних методик діагностування дітей із затримкою психічного розвитку та 

методичних рекомендації для провадження навчально-виховного процесу 

дітей із ЗПР у заклади дошкільної освіти з інклюзивним навчанням. 

Апробація результатів дослідження. Основні практичні та теоретичні 

положення роботи обговорювались автором у доповіді 03 грудня 2021 р. на 

засіданні круглого столу на тему «Різні можливості – рівні права: організація 

інклюзивного навчання та виховання», який проводився на базі Освітньо-

наукового центру сімейно-центрованих практик. 

Рябошапка Л. Особливості організації  навчально-виховного процесу 
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дітей із затримкою психічного розвитку в умовах закладу дошкільної освіти з 

інклюзивним навчанням. Вісник Освітньо-наукового центру сімейно-

центрованих практик / за ред. Л. А. Черніченко. Умань, 2022. С. 70–73. 

Структура роботи: робота складається зі вступу, двох розділів, 

висновку та 63 використаних джерел. 
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ВИСНОВКИ 

У дитини із затримкою психічного розвитку у ранньому дитинстві не 

складаються ті передумови до розвитку особистості, які забезпечують 

формування особистості у дошкільника з нормотиповим розвитком. Такі 

передумови лише починають виникати у дошкільному віці. Природно, що 

особистість дитини з порушеннями інтелекту формується з великими 

відхиленнями як у термінах і темпах розвитку, так і за змістом. Складається 

інше співвідношення різних сторін особистісного розвитку дитини. 

Таким чином, ми зʼясували, що психічний розвиток дитини з 

порушеннями інтелекту без корекційного навчання протікає з великими 

відхиленнями. Перш за все відзначається уповільнений темп розвитку: всі 

психічні процеси формуються дуже повільно, у набагато більш пізні терміни, 

ніж у дітей з нормальним розвитком. Відсутність активності відзначається в 

усій сфері життєдіяльності дитини. Це позначається і на предметній 

діяльності, ставленні до явищ навколишнього світу та соціального, пасивним 

відношенням до своїх однолітків, оточуючих дорослих і навіть у ставленні до 

самого себе. 

Відповідно до поставлених завдань, було досліджено наступне: 

1. Розкрито сутність поняття «навчально-виховний процес» 

(«освітній процес») (система науково-методичних і педагогічних заходів, 

спрямованих на розвиток особистості, шляхом формування та застосування її 

компетентностей); 

«інклюзивна освіта» – це створення в спільному просторі особливого 

підходу до навчання дитини з особливими освітніми потребами. Цей підхід 

передбачає додаткові елементи навчального процесу – індивідуальний план 

розвитку дитини, спеціально облаштоване місце та належні умови для неї; 

«інклюзивне навчання» – навчання учнів або студентів із особливими 

потребами шляхом залучення їх до загального освітнього середовища за 

місцем їхнього проживання; 

«діти із затримкою психічного розвитку» – це уповільнення темпів 
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розвитку, що виражається у недостатньому загальному запасі знань, 

незрілості мислення, переважанні ігрових інтересів, швидкому пересиченні 

інтелектуальною діяльністю; 

«корекційно-розвиткова робота» – це комплекс заходів із системного 

психолого-педагогічного супроводження дітей з особливими освітніми 

потребами у процесі навчання, що спрямований на корекцію порушень 

шляхом розвитку пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери, 

мовлення та особистості дитини.  

2. Визначити та схарактеризувати основні особливості розвитку 

дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку. 

Було визначено основні показники, які притаманні дітям із затримкою 

психічного розвитку: 

• затримка мовленнєвого розвитку – дитина не говорить або 

говорить дуже мало в порівнянні з однолітками; 

• проблеми в психоемоційної сфері – відсутність самоконтролю, 

замкнутість, надмірна сором’язливість, різкі перепади настрою; 

• відсутність навичок розумового процесу; 

• проблеми з концентрацією уваги, дитина часто відволікається і 

перескакує з одного завдання на іншу, не затримування уваги підлягає; 

• проблеми з пам’яттю – знижена пізнавальна активність, швидке 

забування пройденого матеріалу; 

• проблеми зі сприйняттям навколишнього світу – малюк не 

дізнається предмети, не може розпізнати контури малюнків і прості схеми; 

• ігровий процес однаковий, побудований на повторенні одних і 

тих же дій, прямолінійний.  

3. Проведено обстеження дітей із затримкою психічного розвитку та 

визначено рівні їхнього розвитку. 

Дослідження було проведено з дванадцятьма дітьми із затримкою 

психічного розвитку на базі закладу дошкільної освіти ясла-садок 
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комбінованого типу №8 м. Умань та закладу дошкільної освіти ясла-садок 

комбінованого типу №8 м. Умань протягом 2020-2021 н.р. та 2021-2022 н.р. 

Дефектологом було визначено, що діти із затримкою психічного 

розвитку, істотно відрізняються від своїх однолітків з типовим розвитком. 

Вони мають нормальний зір, але не вміють бачити, мають нормальний слух, 

але не вміють чути. Саме тому вони погано уявляють собі навколишні 

предмети, не завжди можуть виділити потрібний предмет серед інших, не 

розрізняють властивості предметів (колір, форму, величину), недостатньо 

орієнтуються у просторі.  

4. Розроблено методичні рекомендації для провадження навчально-

виховного процесу дітей із затримкою психічного розвитку у закладі 

дошкільної освіти з інклюзивним навчанням. Основні з них: 

- розширювати у дитини знання та уявлення про навколишній світ, 

учити спостерігати, порівнювати різні предмети, знаходити між ними спільне 

та відмінне. Для цього необхідно ознайомлювати дітей з конкретними 

речами, явищами, формувати уявлення про взаємини між людьми. Варто 

залучати дитину до праці, щоб вона на власному чуттєвому досвіді 

засвоювала знання про предмети повсякденного вжитку, інструменти тощо. 

Діяльність з використанням певних предметів полегшує засвоєння їхньої 

назви, розширює уявлення про їхні особливості, призначення тощо. Так 

дитина засвоює елементарні поняття; 

- складати розповідь за сюжетними картинками. Для цього можна 

використовувати ілюстрації з художніх книжок, дитячих журналів. Під час 

розглядання малюнка дорослому слід керувати сприйманням дитини, 

привертати увагу на деталі, які важко помітити, пояснювати їхнє значення, 

активізовувати мовлення дитини; 

- розрізняти та називати колір, форму, розмір предметів, розміщення їх 

у просторі. Засвоєння сенсорних еталонів та розуміння просторових 

відношень має велике значення як для інтелектуального, так і для 

мовленнєвого розвитку дитини. Мовлення збагачується прийменниками, 
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прислівниками і набуває складнішої граматичної структури; 

- порівнювати предмети. З метою розвитку розумових дій, дитину слід 

підводити її до розуміння, що порівнювати – це значить визначати схоже і 

відмінне. При порівнянні предметів слід допомагати дитині, ставлячи 

запитання. Скажімо, порівнюючи огірок і яблуко, можна запитати дитину: 

«Що це?», «Як вони називаються?», «Як вони відрізняються за кольором, 

формою, величиною?», «Де вони ростуть?» тощо; 

- групувати різні предмети за спільними ознаками та називати групу 

узагальнюючим словом – овочі, фрукти тощо. Для цього слід 

використовувати серії карток із зображенням різних тварин, птахів, дерев, 

квітів, овочів, фруктів, ягід, одягу, меблів, посуду тощо; 

- цілеспрямовано планувати свою діяльність. Для цього слід учити 

дитину виконувати роботу поетапно і позначати кожен етап відповідним 

знаком, наприклад, певною геометричною фігурою. Коли дитина засвоїть 

уміння успішно виконувати роботу, користуючись знаками, вона зможе 

перейти до самостійного планування своєї діяльності; 

- вчити дитину гратися і дотримуватися правил, зокрема сприяти 

розширенню тематики та сюжету ігор. Обов’язково слід учити дитину 

виконувати певні ролі, дотримуватися правил гри. Для цього необхідно 

частіше гратися з дитиною, беручи на себе ініціативу, як у виборі теми, так і 

у розгортанні сюжету та встановленні правил гри. Наприклад, щоб дитина 

почала гратися у магазин, слід сформувати у неї уявлення про те, що там 

відбувається. Тому спочатку потрібно разом з дитиною побувати у магазині, 

звернути її увагу на те, що роблять продавці, касири, як до них звертаються 

відвідувачі магазину, що вони купують. Повернувшись додому зі свіжими 

враженнями, можна починати гру. 

 


