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Важливу роль в існуючій сьогодні системі освіти посідає ланка, яка охоплює теорію і прак-тику навчання дітей з особливими потребами в умовах інтегрованого та інклюзивного навчання, спеціально організованих освітніх закладів і сім’ї.  В умовах модернізації вітчизняної системи освіти актуалізується питання щодо переосмис-лення ролі спеціального навчання у соціалізації учнів з особливими потребами, їх підготовці до самостійного життя. З огляду на це змінюються пріоритетні цілі та завдання навчання і вихован-ня дітей з проблемами розвитку, здійснюється пошук ефективних методів та технологій реаліза-ції змісту спеціальної освіти, організації навчання і виховання з урахуванням сучасних вимог та ви-кликів сьогодення.  Методологічні основи забезпечення якісної спеціальної освіти та підвищення ефективності корекційно-виховного процесу розглянуті у нау-кових дослідженнях багатьох вітчизняних учених, таких, як: В. Бондар, Л. Виготський, С. Забрамна, І. Єременко, С. Конопляста, С. Миронова, О. Нагорна, Н. Назарова, М. Певзнер, Б. Пузанов, Л. Руденко, В. Синьов, Н. Стадненко, В. Тарасун, М. Шеремет, Л. Шипіцина, Д. Шульженко та ін. Проте недостатньо дослідженими поки що зали-шаються особливості організації навчання і вихо-вання дітей з особливими освітніми потребами, що і стало метою статті. Зміст спеціальної освіти реалізується у навча-льному, виховному, розвивальному та корекцій-ному напрямах, які створюють умови для набуття особами з особливими потребами необхідного соціокультурного досвіду, практики життя в со-ціумі. Позитивною тенденцією сьогодення є по-шук інноваційних підходів до навчання дітей з проблемами розвитку, зумовлений поширенням ідей гуманізації та демократизації освіти.  

Численні наукові дослідження, передусім Л. Виготського, доводять, що наслідком первин-них відхилень і вад розвитку у більшості випадків є випадіння дитини з соціокультурного та освіт-нього простору. Відповідно суттєво порушується вплив соціуму, культури та освіти як основних факторів розвитку. Проблема ускладнюється тим, що не менш сильно порушується і зв’язок  батьків з дитиною, особливо на ранніх етапах, коли вони вперше стикаються з проблемами «особливої» дитини. Не володіючи спеціальними знаннями і навичками, специфічними засобами і методиками, навіть високоосвічена доросла лю-дина не в змозі передати дитині з порушеннями у розвитку той елементарний соціальний досвід, який однолітки з нормальним перебігом розвит-ку набувають цілком самостійно і навіть спон-танно.  Спеціальна педагогіка констатує, що відносно дитини з порушеннями психофізичного розвитку втрачають актуальність традиційні способи роз-в’язання освітніх завдань, притаманних кожному віковому етапу. Характеризуючи дитину з пору-шеннями у розвитку, Л. Виготський використову-вав термін «соціальний вивих», проводячи анало-гію з тілесним ушкодженням і підкреслюючи, на-скільки сильно таке ушкодження змінює функціо-нування всіх звичних зв’язків і систем дитини. Він наголошував, що педагогічно виховати таку дити-ну – це означає вправити її в життя, подібно до того як вправляють вивихнутий і хворий орган. [2] На відміну від вивиху тілесного, подолання соціального вивиху можливе лише засобами осві-ти. Але освіти, особливим чином побудованої і організованої, з визначенням «обхідних шляхів» для реалізації існуючих освітніх завдань, які дося-гаються традиційними способами в умовах нор-мального розвитку дитини.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ  
З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 

У статті здійснено аналіз проблеми організації навчання і виховання дітей з особливими освітніми 
потребами. Наведено основні положення, які є підґрунтям сучасної системи спеціальної освіти. Визна-
чено актуальні проблеми спеціального навчання, пов’язані з соціалізацією, індивідуалізацією, ранньою 
діагностикою. Розкрито особливості навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами.  
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вання дітей з особливими освітніми потребами.  
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Підґрунтям сучасної системи спеціальної освіти виступає низка важливих положень, голов-ними серед яких є такі: 
– максимально рання діагностика порушень у розвитку дитини і надання комплексної допомоги дитині та її родині; 
– розробка стандарту спеціальної освіти як поєднання загальноосвітньої складової та основ формування життєвої компетенції дітей із вадами розвитку для кожного ві-кового етапу; 
– особлива організація освітнього середови-ща, побудова «обхідних шляхів» навчання через використання специфічних техноло-гій, методів, прийомів, засобів і форм; 
– диференційоване, «покрокове» навчання, більш глибока диференціацію та індивіду-алізація навчання; 
– консультативна допомога та тісна співпра-ця з батьками в процесі навчання і вихо-вання дитини з особливими потребами; 
– реалізація інклюзивного навчання та ство-рення освітніх установ нового типу для спільного навчання дітей з відхиленнями у розвитку та їх здорових однолітків, сво-бода вибору форм організації освіти та типів навчальних закладів; 
– підготовка фахівців відповідно сучасних стандартів та викликів суспільства. У розгортанні змісту спеціального навчання пріоритетними визначаються нині діяльнісний підхід та ідея неперервності навчання. Це створює умови для поступового засвоєння дітьми мораль-них норм, культури спілкування, соціально значу-щого досвіду поведінки, трудових навичок. Най-більш актуальні проблеми соціальної адаптації та реабілітації вирішуються шляхом залучення учнів до доступних видів побутової, індивідуальної та суспільно значущої діяльності. В умовах аномального розвитку проблема формування особистості набуває специфічних рис. Насамперед, вона вимагає врахування соці-альної ситуації розвитку особистості, яку свого часу Л. Виготський визначав як особливе поєд-нання внутрішніх процесів розвитку і зовнішніх умов, типове для кожного вікового етапу, яке ви-значає динаміку психічного розвитку та ново-утворення на кожному етапі. [8] Намагаючись пояснити складну взаємодію біологічного і соціального факторів у розвитку аномальної дитини, А. Литвак визначає 3 основ-них варіанти: 1) коли у розвитку особистості про-відними є соціальні фактори (погляди, переко-нання, риси характеру тощо), відносно незалежні від біологічних та аномальних; 2) коли дія соці-альних факторів опосередкована біологічними і аномальними факторами, що позначається на ста-вленні аномальної дитини до навколишньої дійс-

ності, впливає на повноту психічної діяльності, не змінюючи,однак, її основного змісту (інтересів, пізнавальних особливостей тощо); 3) коли влас-тивості особистості, особливо на початкових ета-пах розвитку, безпосередньо залежать від глиби-ни і часу виникнення патології (пізнавальна акти-вність, перцептивні потреби тощо) [5].  З огляду на вищезазначене, більшість науков-ців одним із найважливіших завдань спеціальної педагогіки та психології вважають виявлення сту-пеня і характеру впливу первинного дефекту на формування окремих компонентів особистості дитини. І це завдання набагато ширше дефекто-логічних аспектів. Як зазначає, наприклад, Г. Ко-вальов, найважливішою психолого-педагогічною проблемою взагалі є дослідження ефективності різних методів впливу на особистість у навчально-виховному процесі залежно від етапів розвитку особистості учня та його індивідуальних особли-востей. [3]  Особливий підхід до кожної особливої дити-ни важливий як у медичному, так і психолого-педагогічному аспекті. Звісно, дитячий мозок має велику пластичність. Проте говорити про повне відновлення або компенсацію порушених функцій доводиться далеко не завжди. Це залежить від цілого комплексу чинників: вікових та індивіду-альних особливостей, генези захворювання, мас-штабу ураження тощо. Спеціальні педагоги та психологи мусять пам’ятати, що в певних випад-ках дефекти залишаються на все життя. І, хоча це й значно ускладнює психічний розвиток дитини, але не завжди впливає на її інтелектуальний рі-вень та розвиток збережених функцій. Тому педа-гоги мають індивідуально підходити до процесу навчання та соціалізації таких дітей, враховуючи індивідуальні особливості розвитку. З огляду на це буде педагогічно некоректним, наприклад, пе-реводити таку дитину до допоміжного класу ком-пенсуючого типу лише через погану успішність з окремих предметів, оскільки це може гальмувати її подальший загальний інтелектуальний розви-ток. У старших класах спеціальних шкіл таким дітям важливо створити можливість продовжен-ня навчання за різними програмами з переважан-ням певного профілю (гуманітарного, технічного, природничого та ін.). Це сприятиме формуванню у таких дітей адекватної самооцінки, позитивної мотивації та емоційного фону. Адже тривалий неуспіх навіть у дитини з нормальним розвитком призводить до зниження самооцінки, шкільної і соціальної дезадаптації, розвитку негативних якостей особистості. Процес психолого-педагогічного супроводу таких дітей теж має свої особливості. Спеціальний педагог повинен бути добре обізнаним не лише 
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стосовно особливостей діагнозу дитини, а і його нейропсихологічних аспектів. Насамперед, розу-міти внутріпівкульну локалізацію ділянок мозку та усвідомлювати, до порушення яких психічних функцій може призвести їхня функціональна не-достатність. Так, наприклад, у дитини-правші при лівопівкульній недостатності задньолобних і ті-м’яних областей, порушення не має такого серйо-зного характеру, як при правопівкульному розта-шуванні дефекту. Такі діти краще малюють за зразком, ніж за словесним завданням. Коли ж по-дібне порушення виявляється при правопівкуль-ному дефекті, діти, навпаки, часто не можуть ско-піювати зразок, припускаються помилок у прос-торовій орієнтації.  При труднощах в оволодінні дитиною навич-ками читання або письма, знання педагогом лока-лізації її ураження виступає важливим фактором для відбору найбільш ефективних корекційних прийомів. У випадку, коли, наприклад, спостеріга-ються ускладнення аналізу та синтезу або пору-шення слухо-мовної пам’яті, головний акцент у прийомах навчання читання та письма робиться на збережену зорову пам’ять і роботу правої пів-кулі. Правопівкульна тактика інтелектуальної діяльності передбачає сприйняття стимулів ціл-ком, не розкладаючи, наприклад, слова на окремі склади, а запам’ятовувуючи його написання пов-ністю. Для дитини з правопівкульним дефектом більш успішними при навчанні читання та письма будуть прийоми лівопівкульної тактики, напри-клад, аналіз окремих букв у складі, складів у слові тощо. Методи і прийоми навчання дітей з порушен-нями внаслідок органічної патології головного мозку об’єднує нова педагогічна галузь – нейро-педагогіка. Добре, якщо педагоги не лише спеці-альних, але і загальноосвітніх шкіл будуть володі-ти хоча б основними її аспектами. Адже досить часто діти з незначними порушеннями опиняють-ся в групі «невстигаючих», хоча елементарне ви-користання нескладних прийомів нейропедагогі-ки могло б суттєво допомогти вчителеві, а голов-не, дитині. Важливою складовою соціального становлен-ня особистості є соціалізація, процес, який дає людині можливість усвідомити себе як особис-тість, як частину суспільства. Соціальне станов-лення особистості відбувається в процесі освіти, виховання та самовиховання, коли людина спро-можна самостійно визначати власні цілі й досяга-ти їх. Це дає їй відчуття власної цінності та впев-неність у своєму суспільному статусі. Становлен-ня особистості відбувається шляхом пізнаня ди-тиною навколишнього світу, розуміння вічних цінностей, категорій добра і зла, культурних 

норм, правил поведінки тощо. У дітей з відхилен-нями в розвитку проблеми соціалізації особистос-ті, як правило, проявляються найбільш гостро. Існуюча традиційна вітчизняна практика ор-ганізації спеціального навчання, на жаль, виявляє серйозні прогалини в плані соціального станов-лення, життєвої компетенції, подальшої самореа-лізації особистості. В сучасних умовах все більше актуалізується необхідність переосмислення існу-ючих стандартів спеціальної освіти в напрямі спів-відношення освітніх досягнень дитини та її життє-вої компетенції. Важлива роль в умовах сучасного суспільства покладається на особистісний саморо-звиток, формування механізмів самопізнання, сві-домої регуляції поведінки, підготовку до реально-го життя в швидкозмінних соціокультурних умо-вах. Адже не секрет, що переважна більшість випу-скників спеціальних закладів освіти психологічно, емоційно, соціально не готова, на жаль, до самос-тійного життя в суспільстві. Ізольованість, обме-жене коло спілкування в умовах інтернату досить часто породжують егоцентризм, настанову на по-дальше соціальне утриманство. Як свідчить практика, у сім’ях, де виховують-ся діти з певними порушеннями, батьки часто припускаються помилок, які гальмують процес соціалізації дитини. Насамперед, вони надмірно опікують свою дитину, дуже неохоче надають їй певну свободу, часто діють авторитарно і дирек-тивно. Такі особливості виховання призводять до збільшення розриву між можливостями дитини і виконуваними нею завданнями, посилюють за-лежність від дорослих і, як наслідок, уповільню-ють соціалізацію особистості. Спеціальний педа-гог покликаний постійно враховувати не лише загальні закономірності розвитку і соціалізації особистості, а і пам’ятати про унікальність кожної дитини з особливими потребами, своєрідність її емоційних і поведінкових реакцій.  Актуальною проблемою сучасної спеціальної педагогіки в Україні і світі є рання діагностика і рання педагогічна допомога. На сучасному етапі у багатьох країнах світу розроблені й успішно вико-ристовуються програми ранньої діагностики та ранньої педагогічної допомоги дітям з відхилен-нями у розвитку. Вагомим теоретичним підґрун-тям для їх розробки та створення відповідного методичного забезпечення стали положення тео-рії Л. Виготського про зони актуального і найбли-жчого розвитку дитини, про профілактику вто-ринних дефектів, тобто так званого «соціального вивиху».  У сучасній світовій практиці широко відоми-ми програмами ранньої допомоги визнані: Конне-ктикутський тест «Обстеження розвитку ново-народжених і дітей до 3-х років», Каролінський 
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Ірина СЕРЕДА  Організація навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами навчальний план для дітей від народження до 5-ти років, Мюнхенська функціональна діагностика, Гавайський профіль раннього навчання, програма ранньої діагностики розвитку «Тандем» (Голлан-дія), програма ранньої педагогічної допомоги ді-тям з вадами розвитку «Маккуері» (Австралія). [7] Існуюча в нашій країні мережа спеціальних закладів забезпечена певною мірою основними методиками та навчально-методичними матеріа-лами, розробленими відповідно до сучасних ви-мог, хоча іноді і їх буває недостатньо. Проте, за-уважимо, що все-таки основним фактором вихо-вання дитини з проблемами розвитку є не облад-нання спеціальних шкіл, а послідовна і адекватна можливостям дитини система її включення в соці-ум, забезпечення компенсації порушень шляхом активізації діяльності збережених аналізаторів. Л. Виготський, нагадаємо, неодноразово наголо-шував на тому, що «дитяча дефективність» – не стільки біологічна проблема, скільки соціальна, пов’язана з соціальними наслідками біологічних факторів. [6] Важлива роль у розв’язанні проблем спеці-ального навчання і виховання покладається на педагога, до складових професійної компетенції якого входить організація та забезпечення якості корекційно-виховного процесу. Педагог-вихо-ватель, зокрема, здійснює контроль за виконан-ням медично-педагогічних заходів; несе відпові-дальність за дотримання режиму дня, рухового та ортопедичного режимів, проведення фізкультур-но-оздоровчих заходів. У позаурочний час він ор-ганізовує так звані години розвитку, тобто додат-кові заняття з корекції розумового і психо-фізич-

ного розвитку вихованців. Вихователь також ко-ординує та контролює ведення різними фахівця-ми спеціальної документації стосовно корекцій-ної роботи з учнями: корекційних карт, листків здоров’я, щоденників педагогічних спостережень, зошитів зв’язку вчителя і вихователя та ін. Система спеціального навчання і виховання тісно пов’язана з корекційною складовою. Тому паралельно у формі індивідуальних і групових занять з логопедами, психологами, лікарями, ве-деться робота з корекції та відновлення поруше-них функцій. Комплексна діагностика, психолого-педагогічне вивчення учнів, яке здійснює коман-да різних фахівців, дозволяє уточнити діагноз дитини та визначити найбільш ефективні шляхи для її навчання, виховання та корекції. Очевидно, що навчання та виховання дітей з нормальним і проблемним розвитком стандарт-ними педагогічними методами, з використанням єдиних критеріїв оцінювання призводить до поя-ви значних труднощів у дітей та педагогів і позна-чається, насамперед, на успішності навчання і ви-ховання. Звичайно, особливості організації спеціа-льного навчання передбачають розробку і вико-ристання індивідуальних планів та програм в умовах індивідуальної, інтегрованої чи інклюзив-ної форм навчання, або навчання в умовах спеціа-льного закладу освіти. Але, якщо це неможливо, наприклад, в умовах масової школи або при невс-тановленому остаточно діагнозі дитини, важливо використовувати, принаймні, індивідуальний під-хід при роботі з нею, який буде враховувати особ-ливості дитини і її можливості у навчанні, вихо-ванні та розвитку. 
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Ирина Середа. Организация обучения и воспитания детей с особенными образовательными 

потребностями 
В статье осуществлён анализ проблемы организации обучения и воспитания детей с особенными 

образовательными потребностями. Приведены основные положення, которые являются основой со-
временной системы специального образования. Определены актуальне проблемы специального обуче-
ния, связанные с социализацией, индивидуализацией, ранней диагностикой. Раскрыты особенности обу-
чения и воспитания детей с особенными образовательными потребностями.  

Ключевые  слова :  специальное обучение, дети с особенными образовательными потребностями, 
обучение и воспитание детей с особенными образовательными потребностями.  

 
Iryna Sereda. Organization of education and upbringing of children with special education needs 
The article analyzes the problem of organization of education and upbringing of children with special educa-

tional needs. The basic provisions which are the basis of modern are given special education systems. Identified 
actual problems of special education, related to socialization, individualization, early diagnosis. Disclosed peculi-
arities of education and upbringing of children with special educational needs. 

Concerning a child with impaired psychophysical development, traditional methods of solving educational 
problems lose their relevance. In the implementation of the content of special education, the priority is deter-
mined by the idea of its continuity and activity approach, which create the conditions for the gradual assimilation 
of moral norms, a culture of communication, socially significant behavior experience, and labor skills. The main 
factor in raising a child with special needs is a consistent and adequate system of its inclusion in society, ensuring 
compensation for violations by activating the activities of safe analyzers. 

An important task of special pedagogy and psychology is to identify the degree and nature of the influence of 
a primary defect on the formation of individual components of a child’s personality. The children's body is charac-
terized by great plasticity, but the full restoration or compensation of impaired functions is not always possible. It 
depends on a whole range of factors: age and individual characteristics, the genesis of the disease, the extent of 
the lesion, and the like. 

The organization of special training involves the development and use of individual plans and programs in an 
individual, integrated or inclusive form of education, or training in a special educational institution. It is impor-
tant to use an individual approach when working with a child with special educational needs, which will take into 
account her capabilities in training, education and development as much as possible. 

Key  words :  special education, children with special educational needs, education and education of children 
with special educational needs. 


