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ВСТУП Корекційно-виховна діяльність педагога, як складова ко-рекційно-педагогічного процесу, виступає невід’ємною рисою сучасної світової та вітчизняної освіти. Спеціальна освіта як її окрема ланка, а також реалізація інтегрованої і, насамперед, інклюзивної форми навчання, покликані максимально забез-печити якісну освіту дітей з особливими освітніми потребами. Нинішні реалії демографічної ситуації, зокрема в Україні, викликають тривогу не лише стрімким зниженням народжу-ваності, але й збільшенням серед новонароджених кількості дітей з психофізичними порушеннями. Згідно даних вітчизня-них психолого-медико-педагогічних консультацій, кількість дітей, які потребують корекції фізичного або розумового роз-витку, в нашій країні налічується понад 1 млн, що становить близько 12,2% від загальної кількості дітей у країні (Нагорна, 2012). Тому наразі актуальним є не просто обов’язкове залу-чення всіх дітей до освітнього процесу, а й забезпечення якіс-ної реалізації його корекційної складової. Як свідчить практика багатьох європейських країн, біль-шість дітей з особливими освітніми потребами спроможна навчатися в загальноосвітніх закладах за моделлю інклюзив-ного навчання. Реалізація такої моделі передбачає надання якісних освітніх послуг учням з особливими потребами в умо-вах звичайних класів або груп загальноосвітніх та дошкільних закладів за відповідної підготовки педагогів і їхньої активної співпраці з сім’єю.  Концепція розвитку інклюзивного навчання (2010), прий-нята в Україні, відображає одну з головних демократичних ідей – про те, що кожна дитина є цінним і активним членом суспільства. І якщо інтеграція передбачає певні умови щодо 
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залучення дітей з особливими освітніми потребами до тради-ційного освітнього простору, пристосовуючи учня до вимог школи, то інклюзія пристосовує освітню теорію і практику до потреб усіх учнів – як обдарованих, так і тих, що мають особ-ливі потреби. Інклюзія – особлива система навчання. Вона пе-редбачає навчання за індивідуальними навчальними планами з систематичним медико-соціальним та психолого-педа-гогічним супроводом, охоплюючи різноманітний контингент учнів. Така модель дозволяє диференціювати освітній процес, сприяючи створенню освітнього середовища, яке б макси-мально відповідало потребам і можливостям кожної дитини, незалежно від особливостей її психофізичного розвитку. Методологічні основи забезпечення якісної спеціальної освіти та підвищення ефективності корекційно-виховного процесу розглянуті у наукових дослідженнях багатьох вітчиз-няних учених, таких, як: В. Бондар, Л. Виготський, С. Забрамна, І. Єременко, С. Конопляста, С. Миронова, О. Нагорна, Н. Наза-рова, М. Певзнер, Б. Пузанов, Л. Руденко, В. Синьов, Н. Стад-ненко, В. Тарасун, М. Шеремет, Л. Шипіцина, Д. Шульженко та ін. Проте недостатньо дослідженими поки що залишаються особливості корекційно-виховної діяльності педагога, зокре-ма, у її технологічному аспекті. З огляду на це у 2018 році в рамках загальнокафедральної теми «Технологізація навчально-корекційної та корекційної-виховної діяльності педагогів за нозологічним спрямуван-ням» (№ 0117U004687) було започатковано прикладне дослі-дження «Педагогічні технології у корекційно-виховному про-цесі», метою якого стало розкриття особливостей застосуван-ня педагогічних технологій у корекційно-виховній діяльності педагогів. Монографія складається з 4-х розділів. Перший, «Теоре-тичні основи корекційно-виховної діяльності», – висвітлює особливості сучасної системи освітньо-корекційних послуг, організації навчання і виховання дітей з особливими освітніми 
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потребами та професійної діяльності спеціального педагога. Другий розділ, «Методи і технології корекційно-виховної ро-боти», розкриває традиційні методи і прийоми виховного про-цесу, а також сучасні виховні технології. У третьому розділі, «Корекційно-виховна діяльність спеціального педагога», здій-снено аналіз особливостей корекційно-виховного процесу та його технологічної складової, зокрема, подано результати до-слідження сучасного стану використання технологій корек-ційно-виховної роботи у практичній діяльності спеціальних педагогів Розділ містить також практичні рекомендації щодо корекційно-виховної роботи педагога-дефектолога з дітьми з особливими освітніми потребами. Четвертий розділ моногра-фії, «Підготовка майбутнього корекційного педагога до робо-ти в інклюзивному активно-ігровому середовищі», розкриває теоретико-практичні аспекти діяльності майбутнього корек-ційного педагога в умовах реалізації інклюзивного навчання і виховання. Зокрема, у розділі містяться матеріали експериме-нтальної перевірки моделі підготовки майбутніх вчителів-логопедів до роботи в умовах розвивального активно-ігрового середовища. Підготовлене видання не претендує на всебічний аналіз такого складного багатоаспектного явища, як корекційно-виховна діяльність педагога і не охоплює всі можливі для засто-сування у такій роботі методи і технології. Запропонована мо-нографія є однією з перших спроб розв’язання цієї комплексної мультидисциплінарної проблеми. Запрошуємо колег до обгово-рення висвітленої наукової проблеми та сподіваємось на плідну співпрацю. Будемо вдячні за Ваші відгуки і побажання. 
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РОЗДІЛ  1  

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ  
КОРЕКЦІЙНО-ВИХОВНОЇ  

ДІЯЛЬНОСТІ 

1.1 Спеціальний педагог:  
професійна діяльність і особистість  

1.1.1 Педагог та його професійні функції Педагогічна професія в усі часи виконувала важливу соціальну місію – передавати накопичений досвід від поколін-ня до покоління, формувати та розвивати особистість дитини, сприяти її соціалізації. Професія педагога складна та супереч-лива. Вона є особливою за своєю сутністю. За класифікацією Є. Клімова педагогічна професія належить до групи професій типу «людина-людина». [62] За суспільними функціями, вимо-гами до професійно значущих якостей особистості, за складні-стю психологічної та емоційної напруженості діяльність педа-гога найбільш близька до діяльності артиста, письменника, вченого. Проте головна її відмінність від інших професій цьо-го типу криється в тому, що вона належить до перетворюючих і до керівних одночасно. Адже метою професійної діяльності педагога є становлення і перетворення (тобто формування) особистості дитини. І водночас він покликаний керувати про-цесом її інтелектуального, морального, емоційно-духовного, психофізичного розвитку. Праця педагога належить до складних видів людської дія-льності. На думку фахівців (психологів та соціологів), вона на-лічує у своїй структурі 250 різних компонентів. Важко знайти 
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подібну професію, яка б мала настільки складну структуру. Особливість учительської праці полягає в тому, що об’єктом і результатом її діяльності є моральність, духовність, внутріш-ній світ людини. Тому цілком справедливо, що професію вчи-теля, педагога вважають однією із найбільш важливих у світі. Фахівця, який професійно здійснює педагогічну діяль-ність, можуть називати по-різному: педагог, вихователь, учи-тель, викладач. Як правило, це залежить від закладу, в якому він працює: вихователь – у дитячому дошкільному закладі, учитель – у закладах загальної середньої освіти, викладач – в училищі, коледжі, вищому закладі освіти. Педагог – родове поняття по відношенню до всіх інших. Законом України «Про освіту» [46] закріплені поняття: педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники. (Стаття 52, 54) Таким чином, педагог – це фахівець, який має спеціальну підготовку і професійно здійснює навчально-виховну роботу в різних освітньо-виховних системах. Педагогічна діяльність – особливий вид соціокультурної діяльності, спрямованої на передавання накопичених людством культури й досвіду від старших поколінь молодшим, створення умов для їх всебічно-го і гармонійного розвитку, підготовку до виконання певних соціальних ролей у суспільстві. Основою педагогічної діяльності є спільна діяльність пе-дагога та вихованців (суб’єкт-суб’єктна взаємодія), у процесі якої кожний вихованець засвоює історично сформований за-гальнолюдський досвід; суспільні, педагогічні, моральні та інші цінності, знання й способи діяльності; формує себе як особистість.  Відповідно до чинного законодавства України, метою про-фесійної діяльності сучасного педагога є створення умов для всебічного гармонійного розвитку особистості учня, його само-реалізації, розкриття індивідуальності, творчого потенціалу. [105] Педагог має розуміти унікальність індивідуальності кож-ного учня, зважати на складність і неоднозначність процесу 
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становлення його особистості, усвідомлювати власну відпові-дальність за результати цього процесу. У професійній діяльності педагога реалізується система взаємодоповнюючих функцій: 
Термінальні (функції-цілі) – пов’язані зі стратегічними на-прямами педагогічної діяльності та відображають її основні цілі та завдання. До таких функцій належать: 
− навчальна, яка сприяє оволодінню учнями системою знань, необхідних для життя в сучасному суспільстві, їх постійному оновленню, поглибленню та закріпленню; 
− виховна – сприяє оволодінню учнями системою суспільних та особистих цінностей, формуванню якостей, системи ста-влень, переконань, які зумовлюють поведінку людини від-повідно до прийнятих норм, культуру взаємодії з оточен-ням, успішну адаптацію в соціокультурному середовищі;  
− розвивальна – створює можливості для спрямування та контролю перебігу психофізичного та особистісного роз-витку учнів; 
− функція життєзабезпечення сприяє формування умов для особистісної самореалізації, задоволення базових потреб учасників педагогічного процесу; 
− функція соціалізації, яка зорієнтована на підготовку учнів до успішної взаємодії з людьми, колективом, реальним соціальним середовищем. 
Тактичні (функції-засоби) – сприяють успішній реалізації стратегічних педагогічних завдань, зокрема:  
− інформативна функція – забезпечує повноцінний обмін повідомленнями, опис нормативних вимог щодо поведін-ки учасників педагогічного процесу; 
− експресивна функція передбачає доступний, цікавий, емо-ційно-виразний спосіб подання інформації, який викликає у партнерів по спілкуваню необхідні емоційні стани; 
− смислоутворювальна функція сприяє розкриттю загально-людських та загальнокультурних смислів освітнього про-цесу, професійної й індивідуальної значущості педагогіч-них дій; 
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− діагностична функція передбачає постійний зворотний зв’язок, який дає змогу отримувати й аналізувати відпові-дну інформацію, характеризувати емоційно-вольові стани через зовнішні прояви, та вносити певні корективи; 
− функція індивідуалізації задовольняє індивідуальні потре-би учня, його прагнення відповідно інтересам та здібнос-тям шляхом використання різноманітних форм, методів, технологій навчання і виховання; 
− спонукальна функція залучає учня до активного самороз-витку, самовиховання та самореалізації, передбачає пошук шляхів забезпечення його суб’єктної позиції щодо власної життєдіяльності; 
− прогностична функція дозволяє передбачити можливі змі-ни, що відбуваються з учнем, на основі виявлення й аналі-зу тенденцій та особливостей його розвитку; 
− культурологічна функція дозволяє педагогові демонстру-вати рівень власної культури, спонукати учнів до насліду-вання значущих соціально-культурних норм поведінки; 
− психотерапевтична функція забезпечує глибоке розуміння учителем особистості учня, надання йому необхідної пси-хологічної допомоги, попередження конфліктів та нівелю-вання їх негативного впливу; 
− рекреаційна функція передбачає визначення допустимого рівня навантаження учнів, можливість його зниження та ефективного відтворення фізичних та психічних сил дітей. 
Операційні (функції-прийоми) охоплюють кілька функцій-інструментів, серед яких: 
− функції вимірювання та оцінювання, які дозволяють отри-мати якісно-кількісні показники за допомогою відповід-них методів і технологій вимірювання; 
− методична функція передбачає зіставлення мети і засобів педагогічної діяльності з її результатами, визначення їх ефективності, виявлення недоліків та прогнозування по-дальшого розвитку з урахуванням аналізу попередніх по-казників; 
− управлінська функція полягає у керівництві діяльністю учнів, залученні їх до ефективного самоврядування; 
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− координаційна функція полягає в узгодженні дій учасни-ків педагогічного процесу, внесенні коректив у діяльність педагогів та учнів; 
− функція самоствердження покликана сприяти усвідомлен-ню учнем власного «Я», особистісної значущості, форму-ванню адекватної самооцінки і рівня домагань, перспектив розвитку особистості; 
− функція формоутворення відповідає за зовнішнє оформ-лення вербальних та невербальних проявів залежно від характеру педагогічної діяльності, умов її здійснення, осо-бистісних якостей педагога та учнів. У цій сукупності функцій втілюються основні напрями пе-дагогічної роботи: навчальна, виховна, розвивальна, інформа-ційна, управлінська, дослідницька, методична, корекційна, координаційна та ін. Зміст, форми і засоби реалізації тих чи інших функцій мо-жуть варіюватися залежно від фахової спрямованості педаго-га, типу освітнього закладу (дошкільний виховний заклад, загальноосвітня школа, спеціальна школа, професійний за-клад освіти тощо). Так, зокрема, прийоми встановлення кон-такту з учнями вчителя початкових класів і вчителя-предметника старшої школи мають істотно відрізнятися, інак-ше педагог може мимовіль спровокувати конфліктну ситуа-цію. Різними будуть змістовість, емоційна насиченість вер-бальних та невербальних проявів учителів різних навчальних предметів – фізики, літератури, географії, історії, фізичної культури та ін. Під час реалізації соціалізуючої функції педаго-гам слід ураховувати, що в кожного учня є власні ціннісні орі-єнтації, певний досвід соціальних стосунків. Педагогічна діяльність має безперервний та динамічний характер. Їй притаманні такі характеристики, як: цілісність (сприяє формуванню всебічно та гармонійно розвиненої осо-бистості учня); варіативність (відсутність жорсткої детермі-нованості форм, методів, прийомів); дія водночас у кількох вимі-

рах (прогнозування діяльності, спонтанне поточне реагування, 
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внесення коректив); інтегративність (кожна педагогічна дія є одночасною проекцією багатьох систем); багаторівневість 
взаємодії (педагог керує діяльністю, спонукає учня до взаємо-дії, стимулює його активність та відповідальність); постійне 
пізнання (педагогічної ситуації, учнів, себе, умов взаємодії).  Отже, педагогічна діяльність виступає своєрідною «мета-діяльністю», оскільки передбачає організацію діяльності уч-нів, вихованців, самого педагога. Педагог має контролювати себе і педагогічний процес, вчасно вносити необхідні коректи-ви, а також бачити те, що відбувається з іншими його учасни-ками, розуміти об’єктивні причини, що детермінують особис-тісний розвиток його колег, учнів, їх батьків. 
1.1.2 Компоненти педагогічної  

діяльності  Як уже було зазначено, педагогічна діяльність є склад-ною динамічною системою, на яку постійно прямо або опосе-редковано впливають зовнішні і внутрішні чинники. Вона міс-тить окремі структурні елементи (цілі, мотиви, зміст, засоби та результати) і складається з певних компонентів.  Компоненти педагогічної діяльності розглядаються як відносно самостійні функціональні види діяльності, кожний з яких охоплює групу вмінь, необхідних для реалізації певного виду педагогічної діяльності. У діяльності сучасного педагога виокремлюють такі основні компоненти: 
Проектування цілей. Кінцевою метою діяльності вчителя є створення умов для гармонійного розвитку учнів у процесі спільної діяльності. Некоректно або нечітко визначена мета може призвести до негативних або неочікуваних результатів. Отже, вчитель має чітко визначати мету власної педагогічної діяльності та етапи її досягнення згідно з вимогами до змісту освіти, попередніми результатами, перспективами майбутньої діяльності, рівнем пізнавальної діяльності та здібностями уч-нів, власними можливостями та ін. 
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Стимулюючо-мотиваційний компонент. Специфіка педа-гогічної діяльності зумовлює той факт, що ефективність її ор-ганізації безпосередньо залежить від умінь педагога керувати мотиваційною сферою учнів, викликати у них позитивне став-лення до реалізації поставлених завдань, формувати внутріш-ні потреби. З огляду на це, педагог повинен уміти: визначати потреби, мотиви діяльності, рівень домагань окремих учнів та учнівського колективу; викликати інтерес за допомогою різ-номанітних внутрішніх і зовнішніх засобів активізації та сти-мулювання діяльності; формувати позитивне ставлення до освітнього процесу; розвивати і підтримувати внутрішні пот-реби в самопізнанні, саморозвитку, самореалізації, самовдос-коналенні. 
Плануючий компонент педагогічної діяльності полягає в плануванні і побудові педагогічного процесу, визначенні структури дій педагога та учнів, проектуванні навчально-методичної та матеріально-технічної бази для проведення навчально-виховної і корекційно-розвивальної роботи, про-гнозування її перебігу та ймовірних результатів. Його реаліза-ція вимагає не лише застосування сукупності психолого-педагогічних, спеціальних і методичних знань, але й обов’яз-кового врахування інтересів, потреб та можливостей учнів. Таким чином, педагог повинен: прогнозувати результати педагогічної діяльності; працювати зі змістом навчальної ін-формації; добирати ефективні форми, методи і засоби реаліза-ції визначених цілей і завдань; ураховувати результати аналі-зу попередньої діяльності, особливості учнівського колективу та окремих учнів; планувати доцільне використання необхід-ного дидактичного матеріалу та сучасних технічних засобів навчання; передбачати можливі варіанти коригування діяль-ності; виокремлювати об’єкти і засоби контролювання ре-зультатів діяльності, критерії їх оцінювання та ін. 
Організаційний компонент педагогічної діяльності перед-бачає залучення учнів до різноманітних видів діяльності,  
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перетворення учнівського колективу на дієвий інструмент педагогічного впливу. Це вимагає від педагога вмінь чітко ви-значати цілі й завдання педагогічної діяльності; раціонально поєднувати різноманітні педагогічні форми, методи та засоби; вивчати індивідуальні особливості та можливості учнів, засто-совувати індивідуально-диференційований підхід; активізу-вати діяльність учнів шляхом створення проблемних ситуа-цій, використання розвивальних та евристичних завдань; ор-ганізовувати самостійну пізнавальну діяльність учнів; раціо-нально розподіляти час та підтримувати оптимальний режим роботи. 
Контрольно-корекційний компонент знаходить вияв у ці-леспрямованому спостереженні за розв’язанням поставлених завдань, аналізі й коригуванні педагогічного процесу для за-безпечення прямого і зворотного зв’язку між педагогом та уч-нями. Цей компонент забезпечує отримання інформації про позитивні результати і недоліки педагогічного процесу, якість виконання навчально-виховних завдань. Він потребує постійного аналізу, регулювання та внесення змін до форм, методів і засобів роботи з метою їх оптимізації.  
Результативно-аналітичний компонент передбачає ана-ліз і оцінювання вчителем досягнутих педагогічних результа-тів, встановлення їх відповідності поставленим завданням, виявлення причин відхилень, проектування нових завдань з урахуванням виявлених недоліків. Педагог покликаний аналізувати результати діяльності, співставляючи їх з поставленими завданнями; порівнювати план роботи з особливостями його реалізації, виявляти сильні й слабкі сторони, продуктивність окремих етапів; аналізувати причини ускладнень і визначати методи їх подолання; об’єк-тивно оцінювати власну професійно-педагогічну діяльність. 
Комунікативний компонент педагогічної діяльності пе-редбачає формування таких міжособистісних відносин педа-гога з учнями, колегами, батьками, які б дозволяли задоволь-
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няти потреби й інтереси учнів, ефективно впливати на них, здійснювати корекцію поведінки.  Для досягнення успіху в цій сфері учитель має забезпечи-ти педагогічно доцільні відносини з учнями; взаємодіяти при розв’язанні педагогічних завдань на суб’єкт-суб’єктному рівні; діагностувати комунікативні якості учнів та враховувати їх в організації педагогічного спілкування; створювати сприятли-ву емоційно-психологічну атмосферу в учнівському колективі; підтримувати доброзичливі стосунки в колективі; виявляти педагогічний такт у будь-якій ситуації, вирішувати і попере-джувати конфлікти; володіти педагогічною технікою, засоба-ми риторики та емоційного впливу; вміти вислуховувати, сприймати точку зору співрозмовника; забезпечувати педаго-гічно доцільні стосунки з усіма учасниками педагогічного процесу. 
1.1.3  Професійні вимоги до педагога  

та спеціального педагога Вимоги до сучасного педагога чітко регламентовані в Законі України «Про загальну середню освіту» (1999, Стат-тя 24): «Педагогічним працівником повинна бути особа з ви-сокими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту та/або професійну кваліфікацію педагогічного праців-ника, належний рівень професійної підготовки, здійснює пе-дагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дозво-ляє виконувати професійні обов’язки в закладах системи за-гальної середньої освіти». [45] Всю сукупність професійно важливих вимог до педагогіч-ного працівника наразі визначають як його професійну готов-ність до педагогічної діяльності. Її складає, з одного боку, пси-хофізіологічна готовність фахівця, з іншого – науково-теоретична та практична підготовленість як основа його про-фесіоналізму.  
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Традиційно основний зміст професійної готовності як ві-дображення мети та кінцевого результату педагогічної освіти відображено у професіограмі. Вона фактично являє собою уза-гальнений портрет педагога у вигляді сукупності професійних вимог до нього. 
Професіограма особистості вчителя – це ідеальна модель, певний еталон, у якому визначені основні якості особистості, якими має володіти вчитель, а також знання, вміння та навич-ки, необхідні для якісного виконання ним основних педагогіч-них функцій. Нині накопичений багаторічний досвід побудови професі-ограми вчителя, згідно якого професійні вимоги до нього тра-диційно представлені трьома основними взаємопов’язаними складовими: 
− загальногромадянські якості, 
− якості, які визначають специфіку педагогічної професії,  
− спеціальні знання, вміння та навички. Комплекс загальногромадянських якостей складають: ши-рокий світогляд, принциповість і стійкість переконань; грома-дянська активність і цілеспрямованість; національна самосві-домість, патріотизм і толерантність щодо інших націй, наро-дів і культур; соціальний оптимізм і гуманізм; високий рівень відповідальності та працелюбність. Професійні якості розглядаються науковцями як індивіду-альні особливості суб’єкта діяльності, що впливають на її ефе-ктивність та успішність і є стійкими, суттєвими, рівноцінними та вираженими. Професійні якості, по суті, відображають єд-ність професійного та особистісного компонентів педагогічної діяльності. Тому їх максимальне врахування та прогнозування можливого впливу на навчально-виховний процес є необхід-ною умовою успішності педагогічної діяльності. До таких яко-стей відносять: 
− професійне мислення: аналітико-синтетичний характер, самостійність та критичність, гнучкість, динамізм, продук-
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тивність, креативність, ерудиція, настанова на засвоєння передового педагогічного досвіду, надбань національної та світової культури; 
− професійну спрямованість: соціальна активність, настано-ва на формування всебічно і гармонійно розвиненої особи-стості дитини; високий рівень професійної мотивації, осо-бистісне усвідомлення педагогічних цілей і завдань; прин-циповість, адекватна самооцінка та рівень домагань, гума-ністична спрямованість особистості; 
− експресивні якості: емоційно-вольова стабільність, стресо-стійкість, оптимізм, витримка, самоконтроль, динамізм особистості; 
− організаційні якості: дисциплінованість, відповідальність, працездатність, ініціативність, наполегливість, самоорга-нізованість; 
− комунікативні якості: комунікабельність, емпатійність, толерантність, тактовність, рефлективність. До професійних якостей відносять і ті, що набуті у процесі професійної підготовки, при отриманні спеціальних знань, умінь, способів діяльності. Серед них: вільне володіння пред-метом та методикою його викладання, психологічна підготов-ка, загальна ерудиція та широкий культурний кругозір, педа-гогічна майстерність, володіння сучасними педагогічними технологіями, любов до професії та відданість своїй справі, бажання працювати над досягненням навчально-виховних результатів, постійне підвищення вимогливості до себе, рівня власної професійно-педагогічної кваліфікації. Важливу роль у професіограмі посідають також особистіс-ні якості педагога, ті, що виявляються у його фаховій діяльно-сті, професійних зв’язках, спілкуванні, визначають особливос-ті поведінки, характеризують як особу відповідальну та фахо-во самодостатню. Ці якості у своїй сукупності формують пере-думови для ефективної педагогічної діяльності, створення сприятливих стосунків у педагогічному та учнівському колек-тивах. Найважливішими серед них є висока моральність, куль-тура, гуманність, людяність, здатність до співчуття та ін.  
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Працю справжнього педагога живить віра в людину, він пови-нен бути оптимістом, глибоко вірити в сили й можливості ді-тей, бачити, насамперед, їх найкращі риси, «проектувати хоро-ше» (А. Макаренко).  Важливою нормою педагогічного спілкування є адекват-не, гуманне і толерантне ставлення вчителя до учнів, яке зна-ходить вияв і в оцінюванні їх знань, умінь, поведінки та окре-мих учинків. Будь-які прояви несправедливості з боку педаго-га обурюють та ображають учнів, завдають значної шкоди їх навчанню і вихованню. Гострі негативні емоційні реакції уч-нів можуть провокувати аналогічні й у вчителя, тому абсо-лютно необхідними для нього особистісними якостями є ви-тримка та емоційна стабільність. Педагог має бути принциповим і вимогливим, оскільки поблажливість, потурання слабкостям, безпринципність, бай-дужість можуть завдати шкоди вихованню особистості. Вида-тні педагоги А. Макаренко, В. Сухомлинський обстоювали єд-ність вимогливості й поваги до учнів, зауважуючи, що саме у вимогливості до людини і виявляється повага до неї. У стосун-ках з учнями педагогові завжди необхідна тактовність, почут-тя міри. Вчитель має бути послідовним і водночас гнучким у своїх вимогах. Педагог, якому властиве відчуття міри, завжди позитивно налаштований, доброзичливий, але не лібераль-ний, чемний, коректний і делікатний, але не улесливий і поб-лажливий.  Корисною для педагога якістю виступає його самокритич-ність. Саме вона спонукає до аналізу власних дій, вчинків, про-фесійної діяльності, допомагає виявляти помилки та визнача-ти оптимальні шляхи їх подолання. Важливою для вчителя є позитивна емоційна налаштова-ність, яка виявляється в умінні абстрагуватися від поганого настрою, неприємних переживань при спілкуванні з учнями, здатністю до саморегуляції. Водночас не слід приховувати своє невдоволення, якщо поведінка учнів на те заслуговує. 
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Однак і в такій ситуації вчитель має керувати власними емо-ціями. Сукупність якостей, необхідних для педагогічної діяльнос-ті, фахівці умовно поділяють на кілька категорій (табл. 1.1). 
Таблиця 1.1 – Класифікація якостей, необхідних для педагогіч-

ної діяльності Якості, які компенсу-ються і розвиваються у відповідному віці Вдумливість, передбачливість, гнучкість поведінки, чуйність, справедливість, самос-тійність, доброзичливість, ініціативність, дисциплінованість, критичність, логічність, потреба в саморозвитку та ін. Якості, які не компен-суються, але розвива-ються у відповідному віці 
Увічливість, вихованість, наполегливість, сумлінність, спостережливість, терпимість, кмітливість, самоаналіз, загальна культура, почуття власної гідності, гарна пам’ять, пе-дагогічна інтуїція, розподіл уваги, педаго-гічна пильність, оптимізм Якості, які не компен-суються і розвиваються погано у відповідному віці 
Доброта, екстравертованість, емоційна ста-більність і гнучкість, комунікабельність, любов до дітей, високий інтелект, відкри-тість людям, педагогічна обдарованість, пе-дагогічна спрямованість, креативність та ін. Якості, які компенсу-ються, але розвивають-ся погано у відповідно-му віці 
Акуратність, почуття гумору, спрямованість на результат, спрямованість на спілкуван-ня, енергійність та ін. Якості, несумісні з пе-дагогічною діяльністю, але піддаються корек-ції у відповідному віці 
Агресивність, заздрісність, дратівливість, слабка предметна або професійна підготов-ка та ін. Якості, несумісні з пе-дагогічною діяльністю, що не піддаються ко-рекції у відповідному віці 
Протипоказання за станом здоров’я, не сфо-рмованість деяких видів діяльності (письма, читання, виконання найпростіших арифметичних операцій та ін.), злостивість, мстивість, підступництво, аморальність, невротичність і дратівливість стосовно ді-тей, спрямованість на себе та ін. 
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Професія педагога багато в чому подібна, наприклад, з професією актора. Насамперед, силою свого емоційного впли-ву на слухачів. Дійсно, педагог – важлива, а часом і головна фігура педагогічного процесу. Сила його слів, почуттів та емо-цій, і, головне, особистий приклад виступають могутніми фак-торами виховного впливу. Як стверджував Л. Толстой, діти переймаються прикладом у сто разів сильніше, ніж найкрас-номовнішими і найрозумнішими повчаннями. [156] Вплив ав-торитетного педагога діє на людину протягом усього життя. Тому не дивно, що «золотим правилом» науки виховання К. Ушинський вважав золоте правило моралі, а саме тезу про те, що вчителеві треба бути таким, якими він хоче бачити своїх вихованців. [162] Сукупність позитивних якостей, притаманних педагогу, які знаходять вияв у відповідній поведінці, складають основу його авторитету. Вони сприяють визнанню учнями інтелек-туальної, моральної сили й переваги педагога, вияву глибокої поваги до вчителя та віри в нього. У сучасних наукових джерелах особистість педагога як професіонала традиційно визначається такими поняттями, як: «професіоналізм», «педагогічна культура», «професійно-педагогічна компетентність», «професійно-педагогічний поте-нціал», «педагогічні здібності», «педагогічна майстерність». Серед наведенго переліку найбільш узагальнюючою хара-ктеристикою професійно важливих новоутворень особистості педагога виступає категорія професіоналізму. Професіоналізм визначається як інтегрована якість особистості вчителя, ре-зультат його творчої педагогічної діяльності, здатність проду-ктивно, грамотно вирішувати соціальні, професійні та особис-тісні завдання.  Сучасний педагог повинен бути не лише професіоналом, а і людиною з високим рівнем професійної культури. Вона виявля-ється у здатності знаходити задоволення в праці, творчій діяль-ності, спрямованій на формування особистості учня, оволодінні 
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культурною спадщиною, в особистих моральних якостях. Все це втілюються в діяльності педагога, його поведінці, ставленні до навколишнього світу, інших людей та самого себе. Таким чином, культура педагогічної діяльності визнача-ється як рівень виконання педагогом своїх професійних обов’я-зків. Вона залежить, насамперед, від соціально значущих моти-вів його діяльності (потреб, інтересів, цінностей, переконань); відповідності психофізичних властивостей особистості, які за-безпечують якість і ефективність професійної діяльності; сту-пеня розвитку психічних процесів особистості (пам’яті, мис-лення, почуттів, емоцій, вольових процесів); рівня засвоєних психолого-педагогічних і спеціальних знань, умінь, навичок, тобто набутої компетентності; соціальної активності тощо. Стратегічним завданням і метою вітчизняної освіти, зако-нодавчо закріпленим Національною стратегією розвитку осві-ти України та іншими державними документами, є формуван-ня всебічно і гармонійно розвиненої особистості громадянина України. [105] Ще більшої актуальності ця мета набуває сто-совно освіти і виховання дітей з особливими потребами.  Одним із важливих чинників гармонійного розвитку дити-ни є сам педагог, який, в силу особливостей своєї професії, по-єднує як мінімум дві функції: вчителя і вихователя. Дитина з особливими освітніми потребами, як і її здорові однолітки, має право на одержання кваліфікованої педагогічної допомоги, яку спроможний якісно здійснювати тільки спеціально підготовле-ний фахівець. Для ефективної навчально-виховної та корекцій-но-розвивальної діяльності в структурі спеціальної освіти зви-чайної педагогічної підготовки, на жаль, недостатньо. Професія спеціального педагога (дефектолога, логопеда, реабілітолога тощо) гармонійно поєднує медичні, педагогічні та психологічні знання, вміння і навички. Дефектолог – це пе-дагог, який має відповідну професійну освіту і спеціалізується на заняттях з дітьми, які відстають у фізичному або психічно-му розвитку. В першу чергу, спеціальний педагог повинен  
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володіти вміннями діагностувати наявні відхилення у дітей і шукати ефективні способи їх компенсації. А також володіти корекційними методиками і технологіями, проводити занят-тя, спрямовані на гармонізацію розвитку проблемної дитини. При цьому важливо, щоб були відсутні комунікативний, со-ціальний, віковий та інші бар’єри між педагогом і дитиною. Фахівець повинен володіти вмінням здобувати довіру, стати для дитини другом [130]. Професійна діяльність педагога-дефектолога виходить за рамки традиційної професійної ролі вчителя. Вона тісно пере-плітається з різними видами «не педагогічної» діяльності в її класичному розумінні, а саме: соціально-педагогічної, реабілі-таційної, консультативно-діагностичної, психотерапевтичної, власне корекційної та ін. Всі вони в комплексі забезпечують реалізацію важливої мети – сприяють інтеграції дитини з особливими освітніми потребами в життя суспільства засоба-ми спеціальної освіти та інклюзивного навчання. Зазвичай, серед особистих та професійних якостей, якими повинен володіти педагог-дефектолог, виділяють високий рівень інтелекту, пам’яті, мовленнєвої культури, передусім, чітку дикцію, емоційно-виразну вимову. Також важливою є педагогічна інтуїція, необхідна для відбору найбільш опти-мальних та ефективних методик, уміння правильно вибудову-вати і структурувати заняття. Увага, спостережливість допо-можуть спеціальному педагогові налагодити з дитиною емо-ційний контакт, визначити особливості її поведінки, надавши цьому професійне тлумачення. Для фахівця важливо бути ко-мунікабельним і товариським, знаходити спільну мову з діть-ми, вміти спонукати їх до діалогу. Запорукою ефективності та продуктивності корекційних занять дефектолога з дітьми, що мають психофізичні відхилення, є витривалість, емоційна стійкість, стабільна нервова система. При цьому важливо усві-домлювати, що професія спеціального педагога (дефектолога) належить до особливо складних категорій праці. В першу чер-
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гу дефектолог – це людина, не байдужа до чужих проблем. Та-кий фахівець повинен завжди проявляти чуйність, ввічли-вість, толерантність, терплячість, максимальну обережність у спілкуванні з особливими дітьми та їх сім’ями. [19] На основі проведеного експериментального дослідження Х. Сайко виділяє такі складові професіограми спеціального педагога: вміння керувати власними емоціями – емоційна гну-чкість та відсутність ригідності у емоційних переживаннях; емоційна усвідомленість – усвідомлення власних емоційних переживань; здатність до емпатії – вміння співпереживати іншим; вміння вчителя розпізнавати емоції учнів; мотивація до схвалення; демократичний стиль взаємодії із учнями – пра-гнення педагога створити дружню, невимушену атмосферу в аудиторії; вміння організовувати роботу із учнями; емоцій-ність – здатність співпереживати, співчувати; розвинена інтуї-ція – здатність учителя бачити поведінку учнів, діяти в умовах дефіциту інформації про них, опираючись на досвід, що збері-гається в підсвідомості. [141] 
1.1.4 Педагогічна компетентність  

та професійний розвиток педагога  Орієнтацію педагога в сучасному соціокультурному, освітньому та інформаційному просторі, задоволення його професійних та особистісних потреб, досягнення успіху в про-фесійній самореалізації забезпечує високий рівень його педа-гогічної компетентності. Компетентність педагога науковці пов’язують із професіоналізмом. З огляду на це зміст поняття «професійна компетентність» визначається, насамперед, рів-нем професійної освіти, індивідуальними здібностями та яко-стями педагога, його особистим досвідом, вмотивованим пра-гненням до неперервного саморозвитку, відповідальним і тво-рчим ставленням до справи. 
Педагогічна компетентність (лат. competens – відповід-ний, здібний) учителя визначається як інтегрована риса, що 
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містить знання, вміння, навички, визначені у кваліфікаційних вимогах, а також індивідуальні нахили й орієнтири щодо роз-витку особистісної культури, поглиблення власного досвіду, здійснення інноваційної творчої діяльності. В умовах розвитку компетентнісного підходу як одного з провідних у вітчизняній та світовій освіті сучасний педагог повинен володіти комплексом загальних, ключових компете-нтностей. Серед них можемо виокремити такі: 
− громадянська компетентність, яка виявляється у здатно-сті орієнтуватися у суспільно-політичному просторі краї-ни, вмінні застосовувати законодавчу та нормативно-правову базу для регулювання власного життя та профе-сійної діяльності; 
− соціальна компетентність, тобто здатність проектувати стратегії власнго життя, регулювати міжособистісні відно-сини відповідно до прийнятих норм соціальної взаємодії, виявляти ініціативу, долати конфлікти та ін.; 
− загальнокультурна компетентність полягає в дотриман-ні культури міжособистісних відносин, вияві толерантнос-ті, мовній компетентності, розвитку творчості та критич-ного мислення, формуванні гуманістичного світогляду, визначенні ціннісних орієнтирів, морально-етичних норм і принципів особистості, потребі у навчанні впродовж  життя; 
− уміння вчитись знаходить вияв у здатності прогнозувати та досягати результатів діяльності; відтворювати, систе-матизувати та узагальнювати інформацію, вміти перетво-рювати її на способи діяльності; формувати оригінальні думки та критичні судження, моделювати, комбінувати, інтегрувати способи контролю й оцінювання власної ді-яльності та навчальних дій учнів; 
− технологічна компетентність визначається як здатність педагога успішно орієнтуватись в інформаційному та циф-ровому просторі, використовувати сучасні технічні та му-льтимедійні засоби, володіти й оперувати інформацією відповідно до професійних потреб, оцінювати досягнутий результат, співставляючи його з визначеною метою; 
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− науково-методична компетентність, тобто обізнаність у сфері освітніх інновацій, зокрема, інтерактивного, інтегро-ваного, проблемно-пошукового навчання, ефективне вико-ристання технологій управління та моніторингу освітньо-го процесу; 
− прогностична компетентність – це здатність педагога до реалізації фахових проектів, ділового співробітництва, пе-редбачення наслідків індивідуальної та колективної про-фесійної діяльності; 
− комунікативна компетентність виявляється в об’єктивно-му сприйнятті та оцінці партнерів по взаємодії, виборі адек-ватного ситуації стилю й тону спілкування, вмінні активно-го слухання, вільному володінні вербальними, невербальни-ми, комп’ютерними та цифровими засобами комунікації; 
− здоров’язберігаюча компетентність передбачає форму-вання культури здорового способу життя, розвиток сано-генного мислення, обізнаність педагога у способах психо-логічного захисту та емоційної саморегуляції; 
− підприємницька компетентність розглядається як здат-ність організовувати свою діяльність та діяльність колек-тиву, аналізувати та оцінювати власні професійні можли-вості, презентувати та поширювати результати професій-ної діяльності; 
− налаштованість на саморозвиток і самовдосконалення знаходить вияв у потребі і готовності до постійного твор-чого саморозвитку впродовж життя шляхом аналізу досяг-нутих результатів і самостійного визначення та реалізації нових цілей і завдань; 
− рефлексивна компетентність реалізується за допомогою рефлексивних механізмів та забезпечує адекватний розви-ток і своєчасну корекцію інших компетентностей, сприяє творчому підходу до професійної діяльності, досягненню її максимальної ефективності. Отже, педагогічна компетентність виступає як динаміч-ний феномен, систематичне оновлення якого зумовлене ви-кликами сучасного суспільства, зміною стратегічних орієнти-рів освіти, проблемами, що випливають із особистого досвіду та специфічних особливостей діяльності кожного педагога. 
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Оволодіння професією педагога – складний і достатньо тривалий процес, який охоплює кілька основних етапів про-фесійного розвитку фахівця. Протягом кожного з них зміню-ються його професійні та життєві плани, відбувається перебу-дова структури особистості, визначається провідна діяль-ність, узгоджена з соціальною ситуацією.  Як зазначає Є. Климов, відповідно до кожного етапу фахі-вець виконує різні соціально-професійні функції, проходячи в своєму розвитку різні фази. Так, на етапі вибору професії, мо-лода людина перебуває в ролі оптанта. Наступною є фаза адепта, в процесі якої відбувається навчання майбутнього фа-хівця у спеціалізованому професійному навчальному закладі: училищі, коледжі, ВЗО тощо. Процес звикання молодого фахів-ця до нової професійної ролі, реальних умов праці, визнача-ється як адаптація. Наступні етапи характеризують уже рівень професіоналізму фахівця. Так, досвічений фахівець, який само-стійно й успішно здійснює основні професійні функції, визна-чається як інтернал. Коли фахівець за допомогою розвитку спеціальних умінь та якостей вільно орієнтується у професій-ній діяльності, набуває індивідуального стилю, його вважають майстром. З часом, набуваючи досвіду, він може стати широко відомим у своєму професійному колі або навіть за його межа-ми, набуваючи рис авторитету в цій галузі. І, нарешті, коли фахівець є авторитетним майстром своєї справи, передає свій досвід молодому поколінню, піклується про професійне зрос-тання молоді, його називають наставником. [63] Е. Зеєр визначає дещо інші етапи професійного розвитку, окреслюючи їх також певними часовими межами. Згідно його підходу виділяють такі етапи (стадії): 
− аморфної оптації (0–12 р.) – характеризується зароджен-ням професійно зорієнтованих інтересів і нахилів у дітей, яке відбувається під впливом родини, інститутів дошкіль-ної й шкільної освіти в процесі сюжетно-рольових ігор та навчально-пізнавальної діяльності; 
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− оптації (12–16 р.) – формування чітких професійних намі-рів, яке завершується свідомим або іноді вимушеним вибо-ром професії; 
− професійної підготовки (16–23 р.) – передбачає вступ та навчання у професійному закладі освіти, освоєння нової соціальної ролі, нових відносин, зміну провідної діяльніс-тю на професійно-пізнавальну, орієнтовану на отримання певної професії; 
− професійної адаптації (18–25 р.) – визначається освоєнням професійної ролі, досвіду виконання професійної діяльнос-ті, розвитком професійних якостей, нормативно-репродуктивним характером провідної діяльності; 
− стадія первинної професіоналізації, при досягненні якої відбувається стабілізація професійної діяльності, що зумо-влює формування нової системи ставлень фахівця до на-вколишнього середовища і самого себе; 
− стадія вторинної професіоналізації, яка передбачає по-дальше підвищення професійної кваліфікації, індивідуалі-зацію технологій виконання діяльності, становлення влас-ної професійної позиції, оптимальний рівень професійної активності; 
− стадія професійної майстерності, перебуваючи на якій, фа-хівець досягає максимального рівня у своїй діяльності, ви-являє високу творчу активність, продуктивність та ефек-тивність виконання професійної діяльності. [49] Вважається, що за умови сумлінного та відповідального ставлення до власної праці, професійний розвиток педагога має лінійний, неперервний характер, змінюючи репродуктив-ну діяльність більш самостійною і творчою, поступово набува-ючи ознак професійної майстерності. Важливим регулюючим чинником професійного розвитку педагога, його творчої активності є самосвідомість, тобто сві-доме, ціннісне ставлення до професії. Шляхом самопізнання і самоаналізу педагог усвідомлює себе як суб’єкта діяльності, як індивідуальність. При цьому принципово важливою є наяв-ність у педагога позитивної «Я-концепції», тобто системи  уявлень про самого себе, яка є продуктивною основою його 
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подальшого самовдосконалення і саморозвитку. Саме пози-тивна «Я-концепція» допомагає отримати задоволення від педагогічної праці, підвищити самооцінку, впевненості у собі як у професіоналі. І, звичайно ж, не можемо не зазначити, що педагогічна  діяльність тісно пов’язана з різного роду перетвореннями: пізнавальних процесів, особистості, середовища тощо. Тому саме творчість у всіх її багатогранних проявах розглядається як об’єктивна професійна складова діяльності будь-якого пе-дагога: вчителя, вихователя, викладача. Отже, педагогічна праця – надзвичайно складний вид ді-яльності. Вона відноситься як до перетворюючих, так і до ке-рівних одночасно. Метою професійної діяльності педагога є створення умов для всебічного гармонійного розвитку особи-стості учня, його самореалізації, розкриття індивідуальності, творчого потенціалу. Педагогічна діяльність виконує велику кількість функцій, серед яких виділяють 3 види: термінальні (функції-цілі), так-тичні (функції-засоби), операціональні (функції-прийоми).  Педагогічна діяльність є складною динамічною системою, яка містить певні структурні елементи (цілі, мотиви, зміст, засоби дій, регулювання й результат) і формується з певних компонентів: проектування цілей, стимулюючо-мотива-ційного, плануючого, організаційного, контрольно-корекцій-ного, результативно-аналітичного, комунікативного. Знання структури педагогічної діяльності допомагає уникнути непра-вильних рішень і дій.  Вчитель повинен були взірцем професіонала, носієм висо-ких громадянських, професійних й особистісних якостей. Зба-лансованість, гармонійність прояву професійних і особистих якостей є обов’язковою складовою професіоналізму вчителя. Досягнення успіху вчителя в професійному самовиражен-ні та взаємодії з соціумом забезпечує високий рівень педаго-гічної компетентності. За відповідального ставлення до свого 
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фаху професійний розвиток фахівця-вчителя має лінійний, безупинний характер, поступово набуваючи професійної май-стерності від репродуктивного рівня праці до її найвищого рівня.  Регулюючим фактором професійного розвитку вчителя, його творчої активності є самосвідомість. Педагогічна діяль-ність пов’язана з перетвореннями, тому творчість – об’єктив-на професійна необхідність у діяльності вчителя. 
1.2 Сучасна система освітньо-корекційних 

послуг 

1.2.1 Становлення вітчизняної системи спеціального 
навчання Проблема навчання, виховання та розвитку осіб з особ-ливими освітніми потребами була і залишається актуальним упродовж усієї історії розвитку суспільства. Погляди і підходи світового співтовариства у ставленні до таких осіб пройшли тривалий шлях змін, який цілком характерний і для України. Так, згідно досліджень М. Малофєева [96], в еволюції ставлен-ня суспільства і держави до осіб з особливими потребами мо-жна виокремити п’ять основних етапів: 

− перший етап (966–1715 рр.) – від нетерпимості та агресії до визнання необхідності турботи про дітей, які мають відхилення в розвитку; 
− другий етап (1715–1806 рр.) – від розуміння необхідності піклування про дітей з відхиленнями в розвитку до ви-знання можливості навчання частини з них; 
− третій етап (1806–1927 рр.) – від визнання можливості на-вчання до визначення доцільності навчання трьох категорій дітей: з порушеннями слуху, зору та розумово відсталих; 
− четвертий етап (1927–1991 рр.) – від визнання необхід-ності навчання частини дітей з вадами до розуміння важ-ливості навчання всіх атипових дітей; 



І. В. Середа, Н. В. Савінова, Н. В. Стельмах КОРЕКЦІЙНО-ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГА У СУЧАСНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ  

32 

− п’ятий етап (1991-донині) – від ізоляції до максимальної інтеграції дітей з особливими потребами до соціуму і осві-тнього простору.  Ґрунтуючись на дослідженнях І. Кузави [77] та О. Листопа-да [86], можна представити історичні етапи розвитку спеціаль-ної освіти дітей з особливими потребами у вигляді таблиці 1.2. 

Як бачимо з даних таблиці, науковцями взято за основу освітні моделі навчання дітей з особливими потребами, які еволюціонували від медичного варіанту (відторгнення, вияв-лення жалю, ставлення як до хворих, «недолюдей») до моделі інтеграції (концепція «нормалізації» дітей з особливими пот-ребами, виховання в дусі існуючих суспільних норм), і врешті-решт – до моделі інклюзії (ідея соціального прийняття дітей з особливими потребами шляхом модифікації стилю поведінки й ціннісних норм суспільства). На думку В. Сачок, у ставленні українського суспільства до людей з обмеженими можливостями, можна простежити п’ять основних етапів: 
− церковної благодійності (до Х ст.); 
− монастирський (Х – середина ХVIII ст.); 
− медичний (XVIII – XIX ст.) 
− лікувально-педагогічний (XX ст.) 
− сучасний [142]. 

Таблиця 1.2 – Етапи розвитку спеціальної освіти дітей з особ-
ливими потребами № п/п Назва етапу Хронологічні межі Освітня модель 1 Сегрегаційний Початок XX ст. – 60-ті роки XX ст. Медична модель 2 Інтеграційний Середина 60-х років – сер. 80-х років XX ст. Модель «нормалізації» 3 Інклюзивний середина 80-х років  XX ст. – поч. XXI ст. Модель «включення/залучення» 
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Як і більшість розвинених країн світу, Україна пройшла тривалий і складний шлях від громадської опіки дітей з особ-ливими потребами (основна форма – патронування) до ство-рення виховних закладів для глухих і сліпих, а згодом і для розумово відсталих дітей. Зокрема, починаючи з середини XIX століття, у різних губерніях з ініціативи прогресивних громад-ських діячів, педагогів і лікарів було відкрито перші школи для глухих дітей: у Львові (1830), Одесі (1843), Харкові (1869), с. Тіге Таврійської губернії (1885), с. Вармс Херсонської губер-нії (1887) [147]. У другій половині XIX століття відкриваються й перші спеціальні заклади для сліпих дітей – це училища у Києві (1884), Кам’янці-Подільському (1885), Харкові (1887), Одесі (1887), Чернігові (1892), Полтаві (1894) [143]. А вже на початку ХХ століття створюються перші заклади для дітей з легким ступенем розумової відсталості. Навчально-виховна робота у тогочасних спеціальних за-кладах мала свою специфіку. Зокрема, комплектування класів відбувалося меншою кількістю учнів, більш широко викорис-товувалася наочність, скорочувалася загальна тривалість на-вчальних занять. Вивчення навчальних предметів згідно пла-ну тісно поєднувалося з елементарними основами ремісничої праці. В організації діяльності цих закладів значна увага при-ділялася екскурсіям, прогулянкам, іграм, спостереженням на природі, самообслуговуванню. Єдиної педагогічної системи в роботі з глухими, сліпими, розумово відсталими дітьми на той час не було, як, до речі, не було і єдиних навчальних планів і програм. Значна розбіжність спостерігалася й у методах і фор-мах навчання і виховання. Зауважимо, що існуюча в Україні на початку XX століття мережа спеціальних закладів для різних категорій дітей була, на жаль, недостатньою і не задовольняла навіть мінімальних потреб населення. Так, за даними деяких дослідників (О. Гра-боров, О. Щербина, М. Ярмаченко), на той час у різних типах спеціальних закладів вихованням було охоплено лише від 2 до 
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5% глухих, сліпих та розумово відсталих дітей. [42, с. 30] Про-те вже сам факт функціонування спеціальних закладів для ді-тей з особливими потребами зумовив необхідність розробки теоретико-методичних основ їх навчання і виховання, правил утримання і психолого-педагогічного супроводу таких дітей.  Різні аспекти розробки та використання форм і методів навчально-виховного процесу у спеціальних школах висвіт-лювалися у наукових педагогічних періодичних виданнях то-го часу: «Шлях освіти», «Український вісник експерименталь-ної педагогіки та рефлексології», «Питання дефектології» то-що. Найбільш відомими серед них були публікації: І. Соко-лянського «Дефективні діти в системі соціального вихован-ня» (1923), «Про так зване читання з губ глухонімими» (1926), «Про ланцюгову методику навчання глухонімих усної мови» (1930); Р. Зеймана «Становище дітей у дитзакладах України» (1923); І. Левінсона «Діти, важкі у виховному відношенні і бо-ротьба з дитячою дефективністю» (1923); М. Котельникова «Облік дефективного дитинства на Україні» (1926), «Одне з чер-гових завдань соціального виховання» (1926) тощо [42, с. 49]. Станом на 1941 рік в Україні функціонувало вже 128 спе-ціальних шкіл, серед яких: 84 школи для глухих дітей, 25 до-поміжних шкіл, 17 шкіл для сліпих дітей і 2 – для слабкозорих. Усього в них виховувалося 14100 учнів. [42; 143; 176]. На-вчально-виховний процес у цих школах здійснювався вже за спеціальними навчальними планами та програмами. Підруч-ники, які при цьому використовувались, були адаптовані для різних категорій дітей з особливими потребами.  У радянський період в Україні відбувались подальша ди-ференціація та вдосконалення освітньої системи для дітей з психофізичними особливостями, результатом чого стало роз-ширення мережі спеціальних навчальних закладів. На зміну трьом типам спеціальних шкіл (для глухих, сліпих і розумово відсталих) створюються нові: для слабкозорих, слабкочуючих, для дітей із важкими порушеннями мовлення та опорно-
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рухового апарату. Крім цього, у школах для слабкочуючих ді-тей і дітей із важкими порушеннями мовлення починають дія-ти два відділення, кожне з яких мало певну специфіку навчан-ня. Значно зросла мережа логопедичних пунктів. Так, напри-клад, якщо у 1961 році їх налічувалося лише 56, то в 1968–1969 навчальному році – вже 253. [143, с. 54]. Суттєвим для подальшого розвитку теорії і практики спе-ціального навчання та підвищення якості корекційно-виховної роботи у спеціальних закладах освіти стало запрова-дження в Україні диференційованого навчання. Його теоре-тичні та методичні основи, зокрема, диференціальну діагнос-тику розумової відсталості, порядок комплектування класів за рівнем розвитку дітей, варіативність змісту навчання, мето-дики фронтальної та індивідуальної роботи, розробляли і ак-тивно впроваджували у практику спеціального навчання нау-ковці відділу дефектології НДІ педагогіки УРСР Л. Вавіна, Г. Мерсіянова, В. Турчинська під керівництвом І. Єременка. Активну участь у розробці навчально-методичного супроводу брали також М. Козленко, К. Луцько та ін. На початку ХХІ століття українське суспільство в еволюції своїх поглядів приходить, нарешті, до розуміння необхідності реорганізації системи спеціального навчання та включення осіб з особливими потребами до здорового суспільства. Заува-жимо, що більшість європейських країн світу на той час уже понад 30 років успішно вирішують ці питання.  Одним із основних міжнародних документів, що дали значний поштовх розвитку спільної освіти дітей з особливими потребами і тих, що нормально розвиваються, в Україні і світі, стала заява учасників Всесвітньої конференції в м. Саламанка, (Італія, 1994) «Доступність і якість освіти (World Conference on Special Needs Education. Access and Quality)». У ній стверджува-лося, що: 
− навчання дітей з особливими освітніми проблемами в за-гальноосвітніх школах є одним із найбільш ефективних 
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методів подолання дискримінації та негативних настанов на взаємодію з такими дітьми; 
− навчання дітей з особливими освітніми потребами в масо-вій школі має здійснюватися на основі справжньої дитино-центрованої педагогіки («childcentered pedagogics»). [140] Сучасним свідченням продовження світових тенденцій розвитку спеціальної освіти в Україні є прийняття законодав-чої основи та початок практичного впровадження інклюзив-ної форми навчання. 

1.2.2 Сучасні особливості спеціального навчання  
в Україні 
Система спеціального навчання визначається як сукуп-ність різних типів закладів, які забезпечують відповідну осві-ту, виховання, корекційну роботу, соціальну допомогу дітям із вадами психофізичного розвитку. [98] Нині в Україні створено диференційовану мережу на-вчальних закладів, у яких реалізуються різні можливості для осіб з особливими потребами в одержанні дошкільної, загаль-ної шкільної та професійної освіти. Цей процес здійснюється шляхом подолання фізичних, психологічних та інших бар’єрів, що ускладнюють або унеможливлюють повноцінну участь дитини з особливими потребами у житті суспільства. Вітчиз-няна система спеціального навчання, як зауважує В. Засенко, представлена переважно спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, дошкільними закладами компенсую-чого типу, навчально-реабілітаційними центрами [47, с. 140]. Організація діяльності спеціальних закладів освіти ґрун-тується на певних принципах. Частина з них є загальними для всіх загальноосвітніх закладів України, передусім: державний характер освіти; єдина перспективна мета; наступність у  ланках освіти; обов’язковість і доступність навчання; враху-вання вікових та індивідуальних особливостей дитини; відо-кремлення освіти від політики та церкви. Проте не менш  
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важливими є спеціальні принципи, які стосуються осіб з вада-ми психофізичного розвитку, зокрема: диференційованість за-кладів залежно від категорії порушення та ступеня інтелекту; поєднання загальноосвітнього і професійно-трудового навчан-ня; корекційна спрямованість навчання і виховання тощо. Переважна більшість спеціальних закладів підпорядкову-ється Міністерству освіти і науки України. Другу ланку склада-ють заклади Міністерства праці та соціальної політики, тре-тю – заклади, підпорядковані Міністерству охорони здоров’я. Кожна з них втілює певну мету, зорієнтовану, насамперед, на можливості дитини та максимальну реалізацію її потреб. За-клади системи освіти покликані забезпечувати навчально-виховну і корекційну роботу. Заклади соціального спрямуван-ня здійснюють догляд та соціальну роботу. Заклади охорони здоров’я передусім оздоровлюють дітей, забезпечують ліку-вально-корекційну роботу [98]. У закладах усіх типів дітям надається різнобічна допомо-га – педагогічна, психологічна, медична, соціальна тощо. При виборі закладу для конкретної дитини враховуються такі по-казники, як: вік дитини; категорія аномального розвитку (нозологія); конкретний клінічний діагноз; інтелектуальний ступінь; особливості психофізичного розвитку; потреби і мож-ливості дитини. Залежно від цих показників дитині рекомен-дують перебування в закладі певного типу. Система спеціальної освіти в Україні будується за верти-кально-горизонтальною структурою. Горизонтальна структу-ра враховує психофізичний розвиток дитини, особливості її пізнавальної діяльності, характер порушення. Вона представ-лена 8-ма типами спеціальних закладів, які, з метою виклю-чення винесення характеристик діагнозу до реквізитів, в нор-мативних документах називаються за їх видовим порядковим номером – Спеціальна освітня установа: I виду (школа-інтернат для глухих дітей); II виду (школа-інтернат для слабо-чуючих і пізньо-оглухлих дітей); III виду (школа-інтернат для 
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незрячих дітей); IV виду (школа-інтернат для слабкозорих  дітей); V виду (школа-інтернат для дітей з важкими порушен-нями мови); VI виду (школа-інтернат для дітей з порушення-ми опорно-рухового апарату); VII виду (школа або школа-інтернат для дітей з труднощами в навчанні – затримкою пси-хічного розвитку); VIII виду (школа або школа-інтернат для дітей з розумовою відсталістю). Вертикальна структура ґрунтується на вікових особливос-тях учнів та рівнях загальноосвітніх програм. Вона визнача-ється такими віковими періодами: раннього дитинства (від 0 до 3 років); дошкільний (з 3 до 6–7 років); шкільного та про-фесійного навчання (з 6–7 до 16–21 років). Дітям можуть на-давати корекційну допомогу в центрах раннього втручання, центрах реабілітації, психолого-медично-педагогічних цент-рах, спеціальних дошкільних, шкільних і професійних на-вчальних закладах. Нагадаємо, що згідно проекту стандарту у вітчизняній си-стемі спеціальної освіти виділяється чотири основних варіан-ти навчання: загальноосвітня підготовка; корекційно-розвивальне навчання; компенсаторно-адаптаційне та абілі-таційне навчання. [70] Особливим видом допомоги дитині та її батькам у вирі-шенні проблем, пов’язаних з відновлювальним лікуванням, спеціальним навчанням і вихованням, соціалізацією, є медич-но-соціально-педагогічна допомога. Вона передбачає широ-кий спектр довготривалих заходів комплексної реабілітації, здійснюваних у процесі спільної роботи команди фахівців різ-ного профілю та орієнтованих на співпрацю з сім’єю дитини з особливими потребами. Така допомога – це єдність діагности-ки, інформаційного пошуку, допомоги у виборі освітнього маршруту, проектування індивідуальних реабілітаційних про-грам, супроводу в реалізації планів тощо.  Такий комплексний підхід здійснюється психолого-педагогічними, медично-соціальними установами і службами, 
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створюваними як у структурі державної системи освіти та  соціального захисту, так і поза ними із залученням громадсь-ких об’єднань, асоціацій, благодійних фондів. Базовою осно-вою здійснення такої комплексної допомоги і подальшого су-проводу є ПМПК, ПМСЦ, діагностичні, реабілітаційні та ресурс-ні центри, логопедичні пункти, служби раннього і надомного навчання. Найважливішою складовою процесу медично-соціально-педагогічної допомоги є рання діагностика і рання комплексна допомога. Саме від їхньої ефективної організації значною мірою залежатиме попередження інвалідності дити-ни, зниження ступеня обмеження її життєдіяльності і працез-датності у майбутньому. У нашій країні існують також різні оздоровчі освітні уста-нови санаторного типу для дітей, які потребують тривалого лікування: санаторні школи-інтернати, санаторні дитячі бу-динки для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклуван-ня батьків та ін. Вони створюються з метою надання допомо-ги сім’ї в отриманні освіти та вихованні особливої дитини, здійснення реабілітаційних та лікувально-оздоровчих заходів, соціальної адаптації, захисту і всебічного розвитку дітей, які потребують тривалого лікування.  Для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків і мають особливі освітні потреби, створюються  спеціальні дитячі будинки та школи-інтернати відповідно до типу порушень. Найбільшою кількістю представлені, зокрема, дитячі будинки та школи-інтернати для дітей і підлітків з інте-лектуальним недорозвиненням і труднощами в навчанні. Якщо дитина не в змозі відвідувати спеціальну освітню установу, організується її індивідуальне навчання в домашніх умовах. Право на таке навчання мають діти, захворювання або відхилення у розвитку яких відповідають спеціально встанов-леному переліку. Медичний висновок лікувально-профілак-тичного закладу є підставою для організації надомного на-вчання. 
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До надання допомоги в навчанні дітей удома залучаються школа або дошкільний заклад за місцем проживання. Педаго-ги і психологи школи надають методичну та консультативну допомогу батькам в освоєнні дитиною загальноосвітніх про-грам. Школа забезпечує атестацію дитини та видає документ про відповідний рівень освіти. Для здійснення корекційної роботи додатково залучаються педагоги-дефектологи. За умо-ви організації надомного навчання органи управління освітою повинні компенсувати батькам витрати відповідно до держа-вних та місцевих нормативів фінансування навчання дитини у відповідному типі освітньої установи. Останнім часом в Україні спостерігається тенденція до створення мережі реабілітаційних закладів, як це прийнято в більшості європейських країн. Найбільш поширеними закла-дами такого типу є навчально-реабілітаційні центри, які, згід-но положення [124], забезпечують умови для відновлення здоров’я, соціальної адаптації, професійної орієнтації дітей, що мають органічні та функціональні захворювання внутріш-ніх органів та систем або вади психофізичного розвитку. Для навчання, виховання та соціальної адаптації дітей та підлітків зі складними порушеннями в розвитку створюються реабілі-таційні центри різних профілів: психолого-медично-педа-гогічної реабілітації та корекції; соціально-трудової адаптації та профорієнтації; психолого-педагогічної та соціальної допо-моги; соціальної допомоги сім’ї та дітям, які залишилися без піклування батьків та ін.  Основним завданням таких центрів є надання коррекцій-но-педагогічної, психологічної та профорієнтаційної допомо-ги, а також формування навичок самообслуговування і спілку-вання, соціальної взаємодії, трудових навичок у дітей з важки-ми порушеннями. Заняття в реабілітаційних центрах прово-дяться в індивідуальній та груповій формах. При цьому важли-во, що діти одержують комплексну допомогу – лікувальну, пси-хологічну, педагогічну, соціальну. На відміну від традиційних 
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спеціальних закладів у штаті реабілітаційних центрів перебу-вають не лише педагоги, а й лікарі, масажисти, соціальні пра-цівники. При навчально-реабілітаційних закладах зазвичай діють різні служби: по роботі з сім’ями вихованців; відділення ранньої абілітації та ін. Однією з суттєвих відмінностей їхньої діяльності є тісна співпраця з сім’ями, що виховують дітей з особливими потребами. Натомість у традиційних інтернатних закладах робота з сім’ями проводиться лише епізодично і не є системною.  Для надання логопедичної допомоги дітям дошкільного та шкільного віку, які навчаються в освітніх закладах загаль-ного призначення, працює логопедична служба. Вона може бути представлена посадою вчителя-логопеда в штаті закладу освіти, логопедичним кабінетом або центром, створеним при управлінні освітою. Найбільш поширеною формою є логопе-дичні пункти при закладах загальної освіти. Серед основних їхніх завдань: корекція порушень усного та писемного мов-лення; попередження неуспішності, зумовленої мовними по-рушеннями; логопедична просвіта батьків та педагогів. Проблема навчання, виховання і розвитку дітей з особли-вими потребами в Україні нині стоїть особливо гостро. Попри те, що в нашій країні наявна досить розвинена система спе-ціальної освіти, значна частина дітей наразі не одержує спе-ціальної допомоги, не маючи змоги задовольнити свої особли-ві потреби. Є окремі категорії дітей, наприклад, з аутизмом, зі складними комплексними порушеннями, організація навчан-ня яких на державному рівні практично не здійснюється. Мусимо констатувати, що останнім часом, на жаль, пос-лаблюється увага суспільства до потреб спеціальних закладів. Скорочується їх мережа, погіршується матеріально-технічне забезпечення, втрачаються зв’язки з виробництвом. Складні соціально-економічні умови значно погіршують кадрове за-безпечення у спеціальних школах-інтернатах [47, с. 141]. Такі заклади недостатньо забезпечуються навчально-методичною 
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літературою, дидактичними та наочними матеріалами, спе-ціальним обладнанням, що певною мірою ускладнює соціаль-но-трудову адаптацію та інтеграцію випускників у суспільст-во [48]. Актуальною нині залишається й проблема професій-ного навчання та працевлаштування випускників спеціальних навчальних закладів. Проте, незважаючи на існуючі кризові явища, в Україні вживаються заходи для того, щоб не лише зберегти набутий досвід спеціальної освіти, а й виробити нові сучасні технології корекційно-компенсаторної роботи, створити умови для реа-лізації права дітей з особливими потребами на вільний вибір типу навчального закладу, змісту і форм освіти. У сучасних умовах відбувається пошук моделей спеціаль-них освітніх установ, що найбільше відповідають запитам сус-пільства та особливим освітнім потребам учнів, а також моде-лей, які могли б ефективно функціонувати у віддалених регіо-нах країни, в умовах дефіциту кадрів спеціальних педагогів і психологів, задовольняючи при цьому освітні та реабілітацій-ні потреби дітей з відхиленнями у розвитку. Таким чином, нагальною потребою вітчизняної спеціаль-ної освіти є формування сучасного реабілітаційно-корекційно-розвивального простору для максимального дотримання прав та задоволення освітніх потреб дітей із вадами психофізично-го розвитку. 
1.2.3 Інтегроване та інклюзивне навчання Одним із пріоритетних завдань сучасного українського суспільства виступає не лише навчання, виховання та розви-ток дітей з особливими потребами, а і їх повноцінне включен-ня до соціуму.  Донедавна навчання такої категорії дітей в нашій країні здійснювалося переважно у формі навчання в спеціальних школах та школах-інтернатах. Існуюча розгалужена мережа спеціальних закладів інтернатного типу здатна забезпечити 
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досить ефективне навчання, виховання, лікування та реабілі-тацію дітей із порушеннями розвитку. Проте зауважимо, що свого часу ще Л. Виготський зазначав, що попри всі переваги основний недолік нашої спеціальної школи полягає в тому, що вона замикає свого вихованця... у вузьке коло шкільного коле-ктиву, створює відрізаний і замкнутий світ, в якому все прила-штовано і пристосовано до дефекту дитини, фіксує її увагу на тілесному недоліку і не вводить її у справжнє життя. [17] Таке навчання лише посилює ізоляцію дитини і зводить фактично нанівець усі отримані нею корисні навички. Внаслідок штуч-ної ізоляції, відриву дітей від сім’ї, здорових ровесників фор-мується непідготовлена до життя у суспільстві, невпевнена в собі та власних можливостях особистість. Тому необхідно створити таку системи, наголошував учений, яка б органічно пов’язувала спеціальне навчання з навчанням дітей з нор-мальним розвитком.  Певною мірою цю проблему світове співтовариство вирі-шує за допомогою реалізації інтегрованого навчання. Особли-во гостро необхідність інтеграції в освітній простір загальноо-світніх закладів постає стосовно дітей із невиразними форма-ми порушень психофізичному розвитку, які при цьому не від-відують заклади спеціального навчання. Нагальною пробле-мою виступає також негативне ставлення значної частини родин особливих дітей до традиційних форм спеціальної осві-ти. Так, наприклад, багатьох батьків не влаштовує варіант пе-ребування їхньої дитини у відокремленому закладі з відривом від сім’ї. Це сприяє виникненню стихійної інтеграції, коли, по-при рекомендацій ПМПК, батьки залишають дітей з психофі-зичними вадами у масових школах. І такі діти навчаються з великими труднощами, не одержуючи, на жаль, необхідні осві-тні послуги відповідно особливостям свого розвитку. Отже, інтеграція – це форма залучення учнів з особливими потребами до загальноосвітніх шкіл, за якої учні пристосо-вуються до вимог школи. Як свідчить досвід багатьох країн 
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світу, головним принципом інтеграції дітей з особливими пот-ребами є принцип рівних прав і можливостей в одержанні освіти. При цьому інтеграція здійснюється у двох основних напрямах: соціальному та освітньому. Соціальна інтеграція спрямована на соціальну адаптацію дитини з психофізичними вадами відносно системи соціальних стосунків, насамперед, у межах того освітнього середовища, до якого вона інтегрується (Л. Шипіцина). У деяких країнах цей вид інтеграції отримав спеціальну називу – «мейнстрімінг».  Освітня інтеграція передбачає можливість спільного на-вчання в одній школі чи класі дітей з психофізичними вадами та дітей з нормальним розвитком, за програмою загальноосві-тньої або спеціальної школи (А. Колупаєва). Реалізація інтегрованого навчання у вітчизняних закла-дах освіти регламентується тимчасовим «Положенням про організацію інтегрованого навчання дітей з особливими пот-ребами в загальноосвітніх (дошкільних) навчальних закла-дах» [125], у якому зазначено, що інтегроване навчання не є альтернативою системі спеціальної освіти дітей з особливими потребами, а доповнює її. При цьому головною метою інтегро-ваного навчання визначено створення умов для особистісного розвитку, творчої самореалізації та утвердження людської гідності дітей з особливими потребами.  Відповідно існуючих нормативних документів розрізня-ють 4 основні форми інтегрованого навчання, які реалізують-ся у вітчизняних закладах освіти:  
− повна – включення дитини з відповідним віковій нормі рівнем психофізичного і мовленнєвого розвитку та психо-логічною готовністю до спільного навчання в масовому закладі рівноцінно зі здоровими однолітками; при цьому корекційну допомогу дитина одержує за потребою у фахів-ців за місцем проживання або навчання;  
− комбінована – коли діти з близьким до норми рівнем пси-хофізичного і мовленнєвого розвитку навчаються разом зі здоровими однолітками у масовій загальноосвітній школі, 
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одержуючи в процесі навчання професійну допомогу вчи-теля-дефектолога; 
− часткова – передбачає перебування дітей з особливими потребами, які не спроможні нарівні зі здоровими одноліт-ками оволодіти освітою на рівні державного стандарту, у масових загальноосвітніх закладах тільки частину дня, на окремих уроках; 
− тимчасова – полягає у періодичному об’єднанні дітей з особливими потребами зі здоровими дітьми для проведен-ня спільних заходів, свят.  В умовах масової загальноосвітньої школи інтеграція пе-редбачає організацію спеціальних класів або залучення дітей з психофізичними вадами до традиційних класів. Зауважимо, що форма інтеграції залежить, насамперед, від рівня розвитку дитини. Так, повна і комбінована форми прийнятні для дітей з високим рівнем психофізичного і мовленнєвого розвитку, час-ткова і тимчасова форми придатні для дітей з більш низьким рівнем розвитку. Згідно з нормативними положеннями, за умови відповід-ного висновку ПМПК, в інтегрованих класах (групах) загаль-ноосвітніх (дошкільних) навчальних закладів можуть перебу-вати діти з психофізичними вадами таких категорій:  
− з порушеннями опорно-рухового апарату (з церебральни-ми паралічами, наслідками поліомієліту, деформаціями опорно-рухового апарату, міопатією артрогрипозом, хонд-родистрофією); 
− з порушеннями слуху (з втратою слуху від 30-ти і більше децибел); 
− з важкими мовленнєвими порушеннями (з ринолалією, алалією, афазією, заїканням, дизартрією при збережені нормального рівня інтелекту та слуху); 
− з порушеннями зору; 
− із затримкою психічного розвитку; 
− з обмеженими можливостями розумового розвитку (легка форма розумової відсталості лише за умови навчання в спеціальному класі або за індивідуальною нецензовою програмою). 
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Відмінність навчання «інтегрованих» дітей полягає в то-му, що воно здійснюється за навчальними планами і програ-мами відповідних типів спеціальних шкіл або за індивідуаль-ними планами й програмами з обов’язковим урахуванням ка-тегорії порушення. Навчально-виховний процес є корекційно спрямованим. Залежно від особливих потреб дитини з нею працюють різні фахівці: вчитель-дефектолог, психолог, лікар, соціальний педагог. Слід пам’ятати, що ефективність корек-ційно-розвивальної, навчально-виховної і лікувально-профілактичної роботи, напряму залежить від скоординова-ності зусиль команди фахівців. До цієї спільної роботи також обов’язково залучаються батьки дитини.  Ми поділяємо думку С. Миронової про те, що інтегроване навчання має низку переваг, головними з яких є подолання ізоляції вихованців, можливість отримання ними освіти за місцем проживання; орієнтація дітей з психофізичними вада-ми у своєму розвитку на здорових однолітків. [98] Також за-значимо, що процес інтеграції зміщує і загальні акценти у ко-рекційно-педагогічній роботі: об’єктом впливу виступає осо-бистість дитини, а не її вади і порушення.  Проте нині впровадження інтегрованого навчання у віт-чизняних освітніх закладах гальмується недостатньою роз-робленістю законодавчої бази; низькою підготовленістю фахі-вців до роботи в інтегрованому середовищі, труднощами нау-ково-методичного забезпеченні корекційного та навчально-виховного процесу.  Наразі в центрі уваги нашої держави перебуває перехід від спеціального навчання, як ізольованої його форми, до макси-мально відкритої – інклюзивного навчання. Воно передбачає спільне перебування дітей, які мають певні порушення пси-хофізичного розвитку, з їхніми здоровими ровесниками, що відображено у низці законодавчих актів, серед яких Накази МОН України: «Про затвердження Плану дій щодо запрова-дження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних 
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закладах на 2009–2012 роки» (2009), «Про затвердження плану заходів щодо розвитку загальної, середньої, дошкільної та по-зашкільної освіти на період до 2012 року» (2010).  За визначенням ЮНЕСКО, інклюзія – це процес визнання і реагування на різноманітність потреб тих, хто навчається. Та-ка форма потребує змін на всіх рівнях освіти, оскільки є особ-ливою системою, що охоплює весь контингент учнів і дифере-нціює освітній процес відповідно до потреб усіх груп та кате-горій учнів. Згідно сучасних світових підходів основними принципами інклюзивної освіти є: цінність кожної людини незалежно від її здібностей і досягнень; право кожного на спі-лкування, розуміння і підтримку; різноманітність, яка підси-лює всі аспекти людського життя та ін. 
Інклюзивне навчання полягає у створенні освітнього сере-довища, яке відповідало б можливостям і потребам кожної дитини, незалежно від особливостей її психофізичного роз-витку (А. Колупаєва). Інклюзивну освіту розглядають як є під-хід, який передбачає адаптацію освітньої програми та освіт-нього середовища до потреб тих учнів, які відрізняються за своїми навчальними можливостями. Модель інклюзивного навчання в Україні набуває поширен-ня в рамках державної програми, а також за ініціативи різних громадських організацій. Інклюзивна модель передбачає на-вчання дітей з особливими потребами спільно зі здоровими од-нолітками. Для дітей із фізичними обмеженнями створюються необхідні умови для навчання – у навчальних закладах буду-ються пандуси й спеціальні туалети, у штат залучаються асисте-нти педагогів, які здійснюють супровід учнів з особливими пот-ребами під час занять, діти забезпечуються спеціальними під-ручниками, іншим навчальним обладнанням [77, с. 384]. З огляду на проблематику дослідження, викликає інтерес модель інклюзивної освіти, запропонована В. Бондарем. [37] В її основу покладено створення при загальноосвітньому закла-ді системи диференційованих груп для дітей з різним рівнем 
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навчальних можливостей. Перший компонент складають ос-новні групи, які комплектуються зі здорових дітей і навчання в яких здійснюється відповідно до державних стандартів і програм. Другим компонентом є інклюзивні групи, що ком-плектуються дітьми з особливими потребами, у яких рівень мовленнєвого розвитку наближається до здорових однолітків (діти з вадами зору, слуху, інтелекту). Навчання здійснюється за державною програмою за допомогою вчителя-асистента, фахова підготовка якого має бути не нижче рівня бакалавра. Третій компонент моделі представлений компенсуючими гру-пами, які комплектуються дітьми, мовленнєвий розвиток яких нижчий від рівня здорових однолітків. Такі вихованці потребують спеціального навчання та корекції і навчаються корекційним педагогом за відповідною програмою. У таких групах можуть навчатися від 6 до 10 дітей залежно від нозо-логії. За умови, якщо діти засвоюють програму, їх переводять до інклюзивних груп, якщо ні – до компенсуючих груп,  які комплектуються вихованцями з глибоким ураженням здо-ров’я. [77, с. 385] Переважна більшість фахівців розглядає варіант інклюзи-вного навчання як позитивний не лише для дітей з порушен-нями психофізичного розвитку, а й для їх здорових одноліт-ків. Наприклад, на думку С. Миронової, перевагами інклюзив-ної освіти є: посилення розуміння суспільством проблем інва-лідності, розвиток солідарності дітей з особливими потреба-ми та їх здорових однолітків, формування у дитини з особли-вими потребами моделі здорового повноцінного способу жит-тя, ефективна соціальна адаптація, створення умов для само-реалізації дитини з вадами розвитку, виховання толерантнос-ті у здорових однолітків та ін. [98]  Проте, незважаючи на безумовний позитив інклюзивної форми навчання, що доводить багаторічний досвід реалізації різних її моделей у європейських країнах, існує багато факто-рів і бар’єрів, які заважають упровадженню інклюзивної  
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форми навчання в Україні. Серед них ми б поставили на перше місце не матеріально-технічне чи фінансове забезпечення та часом елементарну архітектурну недоступність навчальних закладів, а недостатність знань і навіть упередженість сус-пільства щодо дітей з психофізичними порушеннями, переду-сім, адміністрації та педагогів шкіл, батьків здорових учнів. На жаль, українське суспільство поки що не готове повною мірою до включення особливих дітей у колективи здорових одноліт-ків. Недостатніми є нормативно-правове забезпечення, мето-дична готовність педагогів, забезпечення необхідним облад-нанням. Відсутні посади спеціальних педагогів і психологів у багатьох закладах освіти, необхідні знання у переважної біль-шості батьків, не розроблена повноцінна система психолого-педагогічного супроводу сім’ї дитини з особливими потреба-ми тощо.  Ефективність інклюзивного навчання значною мірою за-лежить від здійснення якісного і системного психолого-педагогічного супроводу, який можуть забезпечити лише ско-ординовані дії різних фахівців: учителя-дефектолога певної галузі, спеціального психолога, соціального педагога, лікарів, за обов’язкового залучення батьків дитини. Якщо ж визнача-ти загальні умови забезпечення ефективності як інтегровано-го, так і інклюзивного навчання, то як і для будь-якого корек-ційно-педагогічного процесу, першочерговими умовами є ран-нє виявлення та діагностика вад розвитку і початок корекцій-ної роботи; психологічна готовність дитини та її батьків до обраного варіанту навчання; тісна співпраця педагогів і бать-ків; якісна підготовка фахівців для забезпечення необхідного корекційного супроводу дитини; створення спеціальних орга-нізаційних, методичних, психологічних, гігієнічних умов тощо.  
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1.3 Організація навчання і виховання дітей 
з особливими освітніми потребами 

1.3.1 Спеціальне навчання і виховання  
як педагогічна діяльність Важливу роль в існуючій сьогодні системі освіти посі-дає ланка, яка охоплює теорію і практику навчання дітей з особливими потребами в умовах спеціально організованих освітніх закладів і сім’ї. Численні наукові дослідження, переду-сім Л. Виготського, доводять, що наслідком первинних відхи-лень і вад розвитку у більшості випадків є випадіння дитини з соціо-культурно та освітнього 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. Навіть високоосвічена доросла людина, не володіючи спеціальними знаннями і навичками, специфіч-ними засобами і методиками, невзмозі передати дитині з по-рушеннями у розвитку навіть той елементарний соціальний досвід, який однолітки з нормальним перебігом розвитку на-бувають цілком самостійно і навіть спонтанно. Спеціальна пе-дагогіка констатує, що відносно дитини з порушеннями пси-хофізичного розвитку втрачають актуальність традиційні способи розв’язання освітніх завдань, притаманних кожному віковому етапу. Характеризуючи дитину з порушеннями у ро-звитку, Л. Виготський використовував термін «соціальний вивих», проводячи аналогію з тілесним ушкодженням і підк-реслюючи, наскільки сильно таке ушкодження змінює функ-ціонування всх звичних зв’язків і систем дитини. Він наголо-шував, що педагогічно виховати таку дитину – це означає вправити її в життя, подібно до того як вправляють вивихну-тий і хворий орган. [18] 
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На відміну від вивиху тілесного, подолання соціального вивиху можливе лише засобами освіти. Але освіти, особливим чином побудованої і організованої, з визначенням «обхідних шляхів» для реалізації існуючих освітніх завдань, які досяга-ються традиційними способами в умовах нормального роз-витку дитини.  Підґрунтям сучасної системи спеціальної освіти виступає низка важливих положень, головними серед яких є такі: 
− максимально рання діагностика порушень у розвитку ди-тини і надання комплексної допомоги дитині та її родині; 
− розробка стандарту спеціальної освіти як поєднання за-гальноосвітньої складової та основ формування життєвої компетенції дітей із вадами розвитку для кожного віково-го етапу; 
− особлива організація освітнього середовища, побудова «обхідних шляхів» навчання через використання специ-фічних технологій, методів, прийомів, засобів і форм; 
− диференційоване, «покрокове» навчання, більш глибока диференціацію та індивідуалізація навчання; 
− консультативна допомога та тісна співпраця з батьками в процесі навчання і виховання дитини з особливими потре-бами; 
− реалізація інклюзивного навчання та створення освітніх установ нового типу для спільного навчання дітей з відхи-леннями у розвитку та їх здорових однолітків, свобода ви-бору форм організації освіти та типів навчальних закладів; 
− підготовка фахівців відповідно сучасних стандартів та ви-кликів суспільства. Від дотримання зазначених принципів та умов умов вели-кою мірою залежать результати навчання, виховання, розвит-ку, соціалізації дітей з особливими освітніми потребами. Соціалізація є складовою соціального становлення особис-тості, процесу, який дає людині можливість усвідомити себе як особистість, як частину суспільства. Соціальне становлення особистості відбувається в процесі освіти, виховання та само-виховання, коли людина спроможна самостійно визначати 
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власні цілі й досягати їх. Це дає їй відчуття власної цінності та впевненість у своєму суспільному статусі. Становлення особи-стості відбувається шляхом пізнаня дитиною навколишнього світу, розуміння вічних цінностей, категорій добра і зла, куль-турних норм, правил поведінки тощо. У дітей з відхиленнями в розвитку проблеми соціалізації особистості, як правило, про-являються найбільш гостро. Існуюча традиційна вітчизняна практика організації спе-ціального навчання, на жаль, виявляє серйозні прогалини в плані соціального становлення, життєвої компетенції, подаль-шої самореалізації особистості. В сучасних умовах все більше актуалізується необхідність переосмислення існуючих станда-ртів спеціальної освіти в напрямі співвідношення освітніх до-сягнень дитини та її життєвої компетенції. Важлива роль в умовах сучасного суспільства покладається на особистісний саморозвиток, формування механізмів самопізнання, свідомої регуляції поведінки, підготовку до реального життя в швид-козмінних соціокультурних умовах. Адже не секрет, що пере-важна більшість випускників спеціальних закладів освіти пси-хологічно, емоційно, соціально не готова, на жаль, до самос-тійного життя в суспільстві. Ізольованість, обмежене коло спілкування в умовах інтернату досить часто породжують его-центризм, настанову на подальше соціальне утриманство. Не одне покоління педагогів та психологів переконливо довело, що для успішної соціалізації особистості особливо ва-жливим є дитинство. Саме на цьому віковому етапі заклада-ється фундамент соціалізації, дитина знайомиться з правила-ми, нормами та зразками поведінки, засвоює мову, основні культурні цінності. За свідченням фахівців, діти, тривалий час ізольовані від суспільства, відчувають великі труднощі в опа-нуванні елементів соціо-культурного та мовного середовища. Натомість, ізоляція дорослих людей від суспільства не чинить такого суттєвого впливу на результати соціалізації. Саме  тому, в умовах змін соціо-культурних ціннісних орієнтацій 
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сучасного суспільства, процесу соціалізації дітей з особливими потребами має приділятись особлива увагу. Науково доведено, що цілком реально можна прискорити розвиток дитини, процес її дорослішання, але взагалі немож-ливо прискорити перебіг соціалізації. Найталановитіший пе-дагог неспроможний надати універсальні рецепти правильної поведінки в будь-яких умовах. Бути гарним другом, громадя-нином, сім’янином, фахівцем, діловим партнером людина вчи-тиметься все життя, часом припускаючись помилок, набуваю-чи безцінного власного досвіду соціальної поведінки та взає-мин. Але в той же час авторитетний учитель, правильно орга-нізовані тренінги та ділові ігри, корисні і цікаві книги допомо-жуть підростаючій особистості оволодіти культурою сус-пільства, тонкощами соціальних ролей, сприятимуть її самов-досконаленню. Як свідчить практика, у сім’ях, де виховуються діти з пев-ними 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 директивно. Такі особливості виховання призводять до збільшення розриву між можливостями дитини і виконуваними нею завданнями, посилюють залежність від дорослих і, як наслідок, уповільню-ють соціалізацію особистості. Спеціальний педагог покликаний постійно враховувати не лише загальні закономірності розвитку і соціалізації особи-стості, а і пам’ятати про унікальність кожної дитини з особли-вими потребами, своєрідність її емоційних і поведінкових ре-акцій. Наприклад, зуміти переконати підлітка з особливими потребами, перед яким постає проблема життєвого самовиз-начення, вибору професії, в тому, що в світі існує багато ціка-вих, корисних і, головне, доступних для нього професій. Особливий підхід до кожної особливої дитини важливий як у медичному, так і психолого-педагогічному аспекті. Звісно, 



І. В. Середа, Н. В. Савінова, Н. В. Стельмах КОРЕКЦІЙНО-ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГА У СУЧАСНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ  

54 

дитячий мозок має велику пластичність. Проте говорити про повне відновлення або компенсацію порушених функцій дово-диться далеко не завжди. Це залежить від цілого комплексу чинників: вікових та індивідуальних особливостей, генези за-хворювання, масштабу ураження тощо. Спеціальні педагоги та психологи мусять пам’ятати, що в певних випадках дефекти залишаються на все життя. І, хоча це й значно ускладнює пси-хічний розвиток дитини, але не завжди впливає на її інтелек-туальний рівень та розвиток збережених функцій. Тому педа-гоги мають індивідуально підходити до процесу навчання та соціалізації таких дітей, враховуючи індивідуальні особливос-ті розвитку. Тому буде педагогічно некоректним, наприклад, переводити таку дитину до допоміжного класу компенсуючо-го типу лише через погану успішність з окремих предметів, оскільки це може гальмувати її подальший загальний інтелек-туальний розвиток. У старших класах спеціальних шкіл таким дітям важливо створити можливість продовження навчання за різними програмами з переважанням певного профілю (гуманітарного, технічного, природничого та ін.). Це сприяти-ме формуванню у таких дітей адекватної самооцінки, позити-вної мотивації та емоційного фону. Адже тривалий неуспіх навіть у дитини з нормальним розвитком призводить до зни-ження самооцінки, шкільної і соціальної дезадаптації, розвит-ку негативних якостей особистості. Процес психолого-педагогічного супроводу таких дітей теж має свої особливості. Спеціальний педагог повинен бути добре обізнаним не лише стосовно особливостей діагнозу ди-тини, а і його нейропсихологічних аспектів. Насамперед, розу-міти внутріпівкульну локалізацію ділянок мозку та усвідом-лювати, до порушення яких психічних функцій може призвес-ти їхня функціональна недостатність. Так, наприклад, у дити-ни-правші при лівопівкульній недостатності задньолобних і тім’яних областей, порушення не має такого серйозного хара-ктеру, як при правопівкульному розташуванні дефекті. Такі 
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діти краще малюють за зразком, ніж за словесним завданням. Коли ж подібне порушення виявляється при правопівкульно-му дефекті, діти, навпаки, часто не можуть скопіювати зразок, припускаються помилок у просторовій орієнтації.  При труднощах в оволодінні дитиною навичками читання або письма, знання педагогом локалізації її ураження висту-пає важливим фактором для відбору найбільш ефективних корекційних прийомів. У випадку, коли, наприклад, спостері-гаються ускладненя аналізу та синтезу або порушення слухо-мовної пам’яті, головний акцент у прийомах навчання читан-ня та письма робиться на збережену зорову пам’ять і роботу правої півкулі. Правопівкульна тактика інтелектуальної дія-льності передбачає сприйняття стимулів цілком, не розклада-ючи, наприклад, слова на окремі склади, а запам’ятовувуючи його написання повністю. Для дитини з правопівкульним де-фектом більш успішними при навчанні читання та письма бу-дуть прийоми лівопівкульної тактики, наприклад, аналіз окремих букв у складі, складів у слові тощо. Методи і прийоми навчання дітей з порушеннями внаслі-док органічної патології головного мозку об’єднує нова педаго-гічна галузь – нейропедагогіка. Добре, якщо педагоги не лише спеціальних, але і загальноосвітніх шкіл будуть володіти хоча б основними її аспектами. Адже досить часто діти з незначними порушеннями опиняються в групі «невстигаючих», хоча елеме-нтарне використання нескладних прийомів нейропедагогіки могло б суттєво допомогти вчителеві, а головне, дитині. Очевидно, що навчання та соціалізація дітей з нормаль-ним і проблемним розвитком стандартними педагогічними методами, з використанням єдиних критеріїв оцінювання призводить до появи значних труднощів у дітей та педагогів і позначається, насамперед, на успішності навчання і вихован-ня. Звичайно, особливості організації спеціального навчання передбачають розробку і використання індивідуальних  планів та програм. Але, якщо це неможливо, наприклад, в  
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умовах масової школи або при невстановленому остаточно діагнозі дитини, важливо використовувати, принаймні, інди-відуальний підхід при роботі з нею, який буде враховувати особливості дитини і її можливості у навчанні. 
1.3.2 Соціокультурні основи навчання  

і виховання дітей з особливими потребами В умовах модернізації вітчизняної системи освіти акту-алізується питання щодо переосмислення ролі спеціального навчання у соціалізації учнів з особливими потребами, їх під-готовці до самостійного життя. З огляду на це змінюються пріоритетні цілі та завдання навчання і виховання дітей з проблемами розвитку, здійснюється пошук ефективних мето-дів та технологій реалізації змісту спеціальної освіти з ураху-ванням сучасних вимог та викликів сьогодення.  Зміст спеціальної освіти реалізується у навчальному, ви-ховному, розвивальному та корекційному напрямах, які ство-рюють умови для набуття особами з особливими потребами необхідного соціокультурного досвіду, практики життя в соці-умі. Позитивною тенденцією сьогодення є пошук інновацій-них підходів до навчання дітей з проблемами розвитку, зумов-лений поширенням ідей гуманізації та демократизації освіти.  У розгортанні змісту спеціального навчання пріоритетни-ми визначаються нині діяльнісний підхід та ідея неперервнос-ті навчання. Це створює умови для поступового засвоєння ді-тьми моральних норм, культури спілкування, соціально зна-чущого досвіду поведінки, трудових навичок. Найбільш акту-альні проблеми соціальної адаптації та реабілітації вирішу-ються шляхом залучення учнів до доступних видів побутової, індивідуальної та суспільно значущої діяльності. Центральним питанням виховного процесу в усі часи у всіх культурах було і залишається формування особистості. Змінюються лише пріоритетні цілі та завдання, втілюючись у питанні: «Яку саме особистість прагне виховати те чи інше 



Р о з д і л  1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОРЕКЦІЙНО-ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

57 

суспільство?» Сучасне розуміння особистості трактується як сукупність всіх суспільних відносин у сутності людини. Особи-стість водночас є і продуктом соціальних відносин, і їх вираз-ником. Вітчизняні науковці одностайні в тому, що провідною спрямованістю особистості людини виступають мотиви і цілі її діяльності. А. Леонтьєв, наприклад, зауважував, що структу-ра особистості – це відносно стійка конфігурація головних мо-тиваційних ліній. Виходячи з цього, у будові особистості він виділяє 3 параметри: широту зв’язків людини і світу, ступінь їх ієрархізованності та загальну структуру. [85] Подібних пог-лядів дотримується Л. Божович, зазначаючи, що спрямова-ність мотивів, яка складає центральне ядро особистості, не є вродженою, а формується в процесі життєдіяльності дитини. [8] А Б. Зейгарник наголошує на тому, що особистість не є про-стою проекцією умов життєдіяльності, вона створює їх сама [50]. Дійсно, суспільство творить особистість, але цей процес не лінійний, він опосредствований і детермінанований діяль-ністю самої людини. Це – загально психологічний підхід до формування особистості з нормальним розвитком.  В умовах аномального розвитку проблема формування особистості набуває специфічних рис. Насамперед, вона вима-гає врахування соціальної ситуації розвитку особистості, яку свого часу Л. Виготський визначав як особливе поєднання внутрішніх процесів розвитку і зовнішніх умов, типове для кожного вікового етапу, яке визначає динаміку психічного розвитку та новоутворення на кожному етапі. [154] Намагаючись пояснити складну взаємодію біологічного і соціального факторів у розвитку аномальної дитини, А. Лит-вак визначає 3 основних варіанти: 1) коли у розвитку особис-тості провідними є соціальні фактори (погляди, переконання, риси характеру тощо), відносно незалежні від біологічних та аномальних; 2) коли дія соціальних факторів опосередкована біологічними і аномальними факторами, що позначається на ставленні аномальної дитини до навколишньої дійсності, 
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впливає на повноту психічної діяльності, не змінюючи,однак, її основного змісту (інтересів, пізнавальних особливостей тощо); 3) коли властивості особистості, особливо на початкових ета-пах розвитку, безпосередньо залежать від глибини і часу ви-никнення патології (пізнавальна активність, перцептивні пот-реби тощо) [88].  З огляду на вищезазначене, більшість науковців одним із найважливіших завдань спеціальної педагогіки та психології вважають виявлення ступеня і характеру впливу первинного дефекту на формування окремих компонентів особистості ди-тини. І це завдання набагато ширше дефектологічних аспек-тів. Як зазначає, наприклад, Г. Ковальов, найважливішою пси-холого-педагогічною проблемою взагалі є дослідження ефек-тивності різних методів впливу на особистість у навчально-виховному процесі залежно від етапів розвитку особистості учня та його індивідуальних особливостей. [64]  Актуальною проблемою сучасної спеціальної педагогіки в Україні і світі є рання діагностика і рання педагогічна допомо-га. На сучасному етапі у багатьох країнах світу розроблені й успішно використовуються програми ранньої діагностики та ранньої педагогічної допомоги дітям з відхиленнями у роз-витку. Вагомим теоретичним підґрунтям для їх розробки та створення відповідного методичного забезпечення стали по-ложення теорії Л. Виготського про зони актуального і найбли-жчого розвитку дитини, про профілактику вторинних дефек-тів, тобто так званого «соціального вивиху».  У сучасній світовій практиці широко відомими програмами ранньої допомоги визнані: Коннектикутський тест «Обсте-ження розвитку новонароджених і дітей до 3-х років», Каролін-ський навчальний план для дітей від народження до 5-ти ро-ків, Мюнхенська функціональна діагностика, Гавайський про-філь раннього навчання, програма ранньої діагностики роз-витку «Тандем» (Голландія), програма ранньої педагогічної допомоги дітям з вадами розвитку «Маккуері» (Австралія). [98] 
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Існуюча в нашій країні мережа спеціальних закладів забез-печена певною мірою основними методиками та навчально-методичними матеріалами, розробленими відповідно до су-часних вимог, хоча іноді і їх буває недостатньо. Проте, заува-жимо, що все-таки основним фактором виховання дитини з проблемами розвитку є не обладнання спеціальних шкіл, а послідовна і адекватна можливостям дитини система її вклю-чення в соціум, забезпечення компенсації порушень шляхом активізації діяльності збережених аналізаторів. Л. Виготсь-кий, нагадаємо, неодноразово наголошував на тому, що «дитяча дефективність» – не стільки біологічна проблема, скільки соціальна, пов’язана з соціальними наслідками біоло-гічних факторів. [89] Важлива роль у розв’язанні проблем спеціального навчан-ня і виховання покладається на педагога, до складових профе-сійної компетенції якого входить організація та забезпечення якості корекційно-виховного процесу. Педагог-вихователь, зокрема, здійснює контроль за виконанням медично-педагогічних заходів; несе відповідальність за дотримання режиму дня, рухового та ортопедичного режимів, проведення фізкультурно-оздоровчих заходів. У позаурочний час він орга-нізовує так звані години розвитку, тобто додаткові заняття з корекції розумового і психо-фізичного розвитку вихованців. Вихователь також координує та контролює ведення різними фахівцями спеціальної документації стосовно корекційної ро-боти з учнями: корекційних карт, листків здоров’я, щоденни-ків педагогічних спостережень, зошитів зв’язку вчителя і ви-хователя та ін. Система спеціального навчання і виховання тісно пов’яза-на з корекційною складовою. Тому паралельно у формі індиві-дуальних і групових занять з логопедами, психологами, ліка-рями, ведеться робота з корекції та відновлення порушених функцій. Комплексна діагностика, психолого-педагогічне ви-вчення учнів, яке здійснює команда різних фахівців, дозволяє 
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уточнити діагноз дитини та визначити найбільш ефективні шляхи для її навчання, виховання та корекції. У комплексі завдань індивідуально-корекційного розвит-ку особливої дитини старшого підліткового віку виокремлю-ють два головні аспекти: подальший максимальний індивіду-альний розвиток дитини з урахуванням її можливостей і під-готовка дитини до самореалізації у соціо-культурному середо-вищі, цілеспрямована її профорієнтація. Другий аспект висту-пає як першочерговий, оскільки вмотивований та обгрунтова-ний вибір професії здатний великою мірою забезпечити само-реалізацію людини з особливими потребами в соціумі. При розв’язанні завдань професійної орієнтації молоді з вадами розвитку увага передусім зосереджується на таких ас-пектах: комплексній діагностиці індивідуальних можливостей людини в оволодінні певними видами професійної діяльності, відповідно клініко-функціональних і психологічних парамет-рів її розвитку; розвитку комплексу якостей, універсальних умінь та навичок, необхідних для професійної самореалізації; формуванні професійно- орієнтованих інтересів. 
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РОЗДІЛ  2  

МЕТОДИ І ТЕХНОЛОГІЇ  
ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

2.1 Методи і прийоми вихованого впливу 

2.1.1 Сутність та види виховного впливу У процесі виховання відбувається цілеспрямований вплив на свідомість і підсвідомість вихованця, його мотива-ційну, емоційно-почуттєву і вольову сфери, навички та звички поведінки. Відповідно всі ці сфери виступають об’єктами ви-ховного впливу. Для формування особистості використовуються різні ви-ди виховних впливів. На думку А. Макаренко, дитину виховує все: люди, речі, явища, але насамперед і найбільше – люди. І на першому місці – батьки й педагоги. [95] Дитина залучається до незлічених взаємопов’язаних стосунків зі складним навко-лишнім світом, які ускладнюються фізичним і моральним зро-станням самої дитини. Весь цей «хаос» і створює зміни в осо-бистості вихованця. Тому правильно спрямувати цей розви-ток і ефективно керувати ним – головне завдання педагогів і батьків. 
Виховний вплив розглядається науковцями як процес орга-нізації активності вихователя й вихованців у здійсненні спіль-них дій, спрямованих на зміну об’єктів виховного впливу (потреб, мотивів, ціннісних настанов, рис характеру тощо), а також перебудову поведінки вихованців з огляду уявлень  суспільства про соціально зрілу особистість, пристосовану до реальних умов суспільства. 
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У процесі формування особистості розрізняють постійні та змінні виховні впливи. До постійних можна віднести вік вихо-ванців, рівень їхньої освіти, соціальний стан, родинні зв’язки, а до змінних – створювані учнівські колективи, програми та пла-ни виховної роботи, зміст і методи виховання. При цьому педа-гогічно ефективним вважається лише той вплив, який відчуває людина, що сприяє розвитку її особистості. Науковці класифікують виховні впливи за різними провід-ними ознаками. Так, наприклад, за своїм смисловим змістом виховний вплив може поділятись на текст, контекст та під-текст. [26] Відповідно текстом є вид виховного впливу у ви-гляді прямого змісту, оформленого у словах, на які реагує ди-тина. Наприклад, педагогічна вимога як настанова до дії у пев-ній ситуації або її соціально прийнятна оцінка. Контекст роз-глядають як виховний вплив, що використовує обставини реальної ситуації для наочної ілюстрації моделей суспільно схвальної або несхвальної поведінки. Наприклад, коли вихова-нець допомагає мамі по господарству, він – молодець, піклу-ється про неї. А якщо він не зменшує звук свого магнітофона – це погано, адже порушується відпочинок людей навколо. Під-
текст – це непрямий виховний вплив, тобто педагогічна си-туація, яка складається з двох рівнів: зовнішнього та внутріш-нього. Зовнішній відображається на рівні значень, а внутріш-ній – це смисл, який вихованець можна усвідомити лише в контексті більш широкої педагогічної ситуації. Наприклад, звернення педагога до учня, який розмовляє на уроці, з пропо-зицією помінятись місцями й пояснювати замість нього мате-ріал, означає зауваження учневі про необхідність дотримання дисципліни. Зауважимо, що ефективність використання розг-лянутих різновидів виховного впливу залежить від вікових та індивідуальних особливостей вихованця, розвитку його інте-лектуальної та емоційної сфери. Так, у вихованні молодших школярів, коли у функціонуванні психіки дитини провідну роль відіграють наочно образні пам’ять і мислення, великого 
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значення набувають приклади оточуючих людей, історичних або літературних персонажів. У вихованні підлітків та юнаків, у яких підвищена критичність та емоційна чутливість сприй-мання, більше використовують підтекст. За ступенем стимулювання різних типів психічної актив-
ності вихованців розрізняють інтелектуальні, емоційні та вольові виховні впливи. Інтелектуальні – спонукають до роз-думів особистості щодо її соціального буття, усвідомлення сенсу власного існування, активізують особистісну рефлексію. Такі виховні впливи реалізуються за допомогою методів пере-конування, зокрема, у формі доведень, бесід, диспутів тощо. 
Емоційні впливи активізують переживання й почуття вихо-ванців, апелюючи до їхньої системи ставлень, ціннісних орієн-тацій, ідеалів і переконань. Вони реалізуються шляхом засто-сування методів переконування, створення виховних ситуа-цій, змагань, рольових ігор. Вольові – спрямовані на активіза-цію й розвиток саморегуляції вихованця як суб’єкта власної життєдіяльності. При цьому використовуються методи вправ-ляння і привчання, прикладу, суспільних доручень, системи перспективних ліній. Виховні впливи за психічними станами поділяють на ті, які полегшують або пригнічують активність вихованця, мобі-лізуючи його внутрішні сили або ж навпаки. Такі впливи нази-вають фасилітуючими та інгібіційними. Отже, фасилітуючий 
вплив – це стимулюючий вплив активності педагога на учня, внаслідок якого дитина переживає стан радості, відчуває при-плив сил і бажання активних дій, її поведінка стає більш неви-мушеною і продуктивнішою. Такий стимулюючий ефект серед методів виховання мають заохочення, створення ситуації ус-піху, система перспективних ліній. Інгібіційний вплив, навпаки, обмежує, гальмує активність людини шляхом числених забо-рон, погроз, покарань. Наприклад, коли оцінка поведінки ди-тини в конкретній ситуації неодноразово переноситься на оцінку її особистості в цілому. 
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За формою організації виховні впливи поділяються на: ін-
дивідуальні (зорієнтовані на конкретного вихованця), групові (спрямовані на виховну роботу з невеликими групами учнів, об’єднаних спільними інтересами), масові (передбачають участь великої кількості дітей). Виховні впливи за інтенсивністю і складністю поділяють на психологічно сильні та слабкі. Психологічно сильний вплив активізує емоційні переживання вихованця, усвідомлюється ним, спонукає до змін та корекції поведінки. Психологічно 
слабкий вплив вихованець емоційно не переживає та не усві-домлює. Відповідно він не викликає суттєвих змін поведінки учня. Як правило, такий вплив зумовлений недостатнім ураху-ванням вікових та індивідуальних особливостей вихованців у педагогічному процесі. 

За простотою – складністю виховні впливи розрізняються на виховні дії, які охоплюють більшу або меншу кількість рів-нів відображення людиною навколишньої дійсності, починаю-чи від елементарного, психофізіологічного й закінчуючи най-вищим рівнем – особистісного саморозвитку і самореалізації. 
2.1.2 Організація процесу виховання  

та його діагностика Сучасні науковці розглядають процес виховання як по-слідовність певних етапів, що в комплексі утворюють виховну технологію. (Додаток А) Знання і дотримання цих етапів допо-може педагогові більш чітко спланувати виховний процес, спрогнозувати його зміст та методику реалізації завдань кож-ного етапу. Організація процесу виховання особистості окремого учня або всього колективу традиційно орієнтується на такі етапи: 
Перший етап спрямований на визначення ідеалу, тобто сукупності рис і властивостей особистості, які бажано сформу-вати у вихованця або колективу. При цьому орієнтуються на визначену державою і суспільством мету виховання. 
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Другий етап передбачає вивчення індивідуальних особли-востей вихованця (або колективу в цілому), його позитивних рис та недоліків, потенційних можливостей особистості та ко-лективу. Всебічна обізнаність стосовно якостей особистості вихованця або колективу, порівняння їх з визначеним ідеалом дає можливість спрогнозувати їх розвиток. На цій підставі планують виховну роботу з конкретним вихованцем та колек-тивом учнів. При цьому дуже важливо, щоб педагогічні вимо-ги, настанови та взірці для наслідування позитивно сприйма-лись вихованцями, і вони докладали власних зусиль для дося-гнення виховних завдань. 
Третій етап спрямований на реалізацію виховної програ-ми, тобто чітко спланованих педагогом виховних заходів, ме-тодів і прийомів. Він передбачає залучення вихованців до різ-них видів діяльності, сприяє формуванню досвіду позитивної поведінки відповідно визначеного ідеалу. 
Четвертий етап полягає у спонуканні учнів до макси-мально самостійної діяльності з розвитку власної особистості. Вагомим результатом цього етапу є активний саморозвиток і самовиховання учнів як найвищій рівень виховання (за В. Су-хомлинським). На всіх етапах процесу виховання здійснюють педагогічне керівництво цим процесом. Під таким управлінням розуміють діяльність педагогів, що забезпечує цілеспрямований і плано-мірний виховний вплив на вихованців. Спершу визначають зміст виховної роботи, ураховуючи вимоги суспільства до рів-ня вихованості його громадян, співвідносять його з наявним рівнем вихованості, віковими та індивідуальними можливос-тями вихованців. У реалізації змісту виховання важливо, щоб обрані форми і методи знаходили позитивний відгук у вихо-ванців, це робить виховний процес більш цілеспрямованим і систематичним.  Суть управління виховним процесом полягає, передусім, у виявленні виховних можливостей сім’ї, культурно-освітніх 
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установ, громадських організацій, засобів масової інформації для ефективного використання їх впливу. Важливо організо-вувати життєдіяльність колективу та окремих учнів, створю-ючи умови для збагачення їх власного соціального досвіду. Вагому роль у цьому відіграє встановлення суб’єкт-суб’єктних стосунків між вихователями і вихованцями на гуманних та демократичних засадах. Переважання авторитарного стилю у вихованні сприяє формування безініціативної, невпевненої у власних силах особистості. Відсутність вимогливості та конт-ролю за поведінкою дітей теж є неприпустимим, оскільки зу-мовлює формування недисциплінованості та безвідповідаль-ності особистості.  Важливо не лише навчити дітей бути доброзичливими й гуманними у своїх стосунках, а й формувати у них організа-торські навички, виховувати вимогливість до себе та інших, непримиренність до порушень дисципліни і порядку, сприяти розвитку самостійності та ініціативності учнів. Чим старшими та самостійнішими стають вихованці, тим зменшується суто керівна роль педагога, він скоріше має співпрацювати з ними як мудрий старший товариш, порадник і наставник. Управлін-ня процесом виховання потребує постійного вивчення й ана-лізу результатів виховної роботи, внесення відповідних ко-ректив до змісту і методики виховання з метою їх оптимізації. Етапи управління процесом виховання знаходять відобра-ження в основних етапах виховання школярів, які реалізують-ся в діалектичній єдності, ґрунтуючи на основних закономір-ностях і принципах виховного процесу. Серед цих етапів виок-ремлюють такі: 
− Формування позитивної мотивації шляхом усвідомлення вихованцями мети діяльності, важливості оволодіння сис-темою загальнолюдських цінностей. 
− Засвоєння соціального досвіду, необхідного для осягнення провідних сфер життєдіяльності людини, усвідомлення національних та загальнолюдських культурних цінностей. 
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− Формування системи поглядів і переконань, ставлення ви-хованців до знань, норм і правил поведінки, становлення власної позиції в оцінюванні навколишньої дійсності.  
− Організація діяльності та спілкування, як основи для  набуття вихованцями досвіду спілкування, гуманної пове-дінки шляхом участі в суспільно-корисних справах, у здійс-ненні доброчинної та волонтерської діяльності. Вивчення результативності виховання пов’язане, насам-перед, із визначенням рівня сформованості у дітей, залежно від їхніх вікових можливостей, принципово важливих рис осо-бистості, які називають показниками вихованості. Для вияв-лення рівня вихованості використовують певні критерії – ознаки, за якими здійснюється оцінювання. Критерії мають охоплювати основні види діяльності вихованця (навчання, ігри, праця, громадські доручення, творча та спортивна діяль-ність, спілкування та ін.), ураховувати вікові особливості ви-явлення певних якостей особистості, характеризувати пове-дінку учня в різних ситуаціях (вдома, у школі, у громадських місцях), відображати стійкість виявлення рис та якостей осо-бистості. Отже, в якості характерних ознак, або критеріїв ви-хованості, визначають: систему ставлень особистості, тобто її інтереси, прагнення, готовність, пріоритетність у певних ви-дах діяльності; добровільність виконання тих чи інших дій; 

мотиви дій та вчинків. М. Єфременко та М. Монахов серед важливих якостей осо-бистості, які формують у процесі виховання, виокремлюють наступні: громадянськість, допитливість, сумлінність, праце-любність, повага до старших, гуманність, доброта, чесність, ввічливість, дисциплінованість, самостійність, активність, від-повідальність, скромність, ініціативність, сила волі та ін. М. Монахов, зокрема, визначає конкретні критерії для оціню-вання вихованості певних якостей особистості учнів. [100] (Додаток Б) Для визначення результатів вихованості учнів у виховній практиці педагоги використовують систему емпіричних та 
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теоретичних методів. [31] Так, для дослідження рівня вихова-ності учнів традиційно застосовують вивчення та аналіз мате-ріалів шкільної документації: особових справ, щоденників, читацьких формулярів, а також продуктів діяльності та твор-чості учнів: їхні зошити, вірші, малюнки, твори, проекти то-що). Важливим методом є спостереження за поведінкою учнів, їх діями на уроках та класних годинах, на перервах, під час зу-стрічей, екскурсій, походів, трудової діяльності. Дані спостере-жень обов’язково мають доповнюватися матеріалами бесід із вихованцями, їх батьками, друзями, однокласниками, а також результатами тестувань та анкетувань, які дозволяє виявити інтереси вихованців, їх ставлення до чогось, ступінь активнос-ті та самостійності, сформованість певних якостей тощо. Акту-альним для розуміння мотивів дій та вчинків, системи став-лень школярів, є метод створення виховних ситуацій, так зва-них ситуацій морального вибору, які створюють штучно або ж використовують різні конфліктні ситуації, що спонтанно ви-никають у педагогічному процесі. Для визначення місця осо-бистості в колективі, його лідерів та аутсайдерів, наявності різних мікрогруп і їх взаємодії між собою використовують ме-тод соціометрії. Метод ранжування дозволяє виявити пріори-тетність певних цінностей, видів діяльності, якостей особис-тості для самого вихованця. 
2.1.3 Співвідношення методів, прийомів  

і засобів виховання  Як цілеспрямований та організований процес форму-вання особистості, виховання реалізується за допомогою ком-плексу методів, прийомів та засобів виховного впливу. 
Методи виховання традиційно визначають як способи вза-ємопов’язаної діяльності вихователів і вихованців, спрямова-ної на формування у вихованців поглядів, переконань, навичок і звичок поведінки. Проте в педагогіці до сьогодні не існує єди-ного визначення цього поняття. Відомі вітчизняні педагоги, 
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Зокрема, Ю. Бабанський, І. Бех, О. Вишневський, С. Карпенчук, Е. Натанзон, В. Сухомлинський, М. Ярмаченко та ін., розгляда-ють різні особливості використання цього основного вихов-ного інструмента.  Методи виховання діють не ізольовано, а впливають на особистість паралельно з іншими методами, створюючи певну виховну систему. Методи виховання добираються виховате-лем у процесі усвідомлення ним поставленої виховної мети та завдань, співвіднесення їх з існуючою виховною ситуацією, з урахуванням багатовимірності особистості, суперечливості її взаємовідносин із навколишнім світом. Реалізація мети й за-вдань виховання великою мірою залежить від доцільності та відповідності методів виховання як педагогічного інструмен-та взаємодії з особистістю вихованця. Зміст методів вихован-ня є досить різноманітним і знаходить вияв у таких шляхах педагогічного впливу: 
− безпосередньому впливові вихователя на вихованців;  
− створенні спеціальних ситуацій та умов, які спонукають ви-хованців до зміни власного ставлення, здійснення вчинку;  
− громадській думці референтної групи, особистісно значу-щої для вихованців;  
− спільній діяльності та спілкуванні вихователя з вихован-цями;  
− процесі набуття соціального досвіду в сім’ї, товариському спілкувані;  
− засвоєнні народних традицій, вітчизняних і світових куль-турних надбань: творів літератури, мистецтва тощо. Для психолого-педагогічної науки пошук найбільш опти-мальних шляхів впливу на особистість завжди був і залиша-ється актуальним. Це, в свою чергу, зумовлює існування різ-них підходів до класифікації методів виховання.  
Класифікація методів виховання – це чітка система вихов-них впливів, спрямованих на формування особистості. Напри-клад, М. Болдирєв і Н. Гончаров основними методами виховання вважають переконання, вправляння, заохочення та покарання. 
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Т. Ільїна та І. Огородніков виділяють переконання, організацію діяльності, стимулювання поведінки. І. Мар’єнко та М. Ярмаче-нко виокремлюють пояснювально-репродуктивний і проблем-но-ситуаційний методи, привчання і вправлення, методи сти-мулювання і гальмування, керівництва самовихованням. О. Вишневський як основний метод визначає виховання мо-ральних цінностей. П. Підкасистий класифікував методи вихо-вання за факторами, які мають вплив на формування особисто-сті: методи, спрямовані на організацію взаємодії з виховуючим середовищем, виховуючи діяльність, осмислення особистістю власного життя. У сучасній педагогічній науці найбільш визна-наною є класифікація методів, запропонована Г. Щукіною та В. Сластьоніним. В її основі полягає чітко відображена єдність і наступність етапів процесу виховання, втілена у таких групах методів виховання: формування свідомості – стимулювання 
діяльності – організація діяльності – самовиховання. Узагаль-нюючи наведені вище наукові підходи, методи виховання мож-на класифікувати за чотирма групами: методи формування сві-домості; організації діяльності та поведінки; стимулювання діяльності та поведінки; методи самовиховання. Група методів формування свідомості охоплює методи різнобічного впливу на свідомість, емоції, почуття і волю ви-хованців з метою формування у них певних моральних погля-дів і ціннісних переконань. Головним інструментом впливу на особистість у цій групі виступає слово, тому вона представле-на переважно словесними методами, головні серед яких: роз’-яснення, переконування, бесіда, лекція, диспут. До цієї групи відносять також метод прикладу, який є надпотужним вихов-ним інструментом і діє завдяки своїй наочності. Методи цієї групи ще називають методами переконування, оскільки за їх допомогою не лише пояснюють сутність певних явищ і норм поведінки, а й долають помилкові погляди й переконання, не-гативні прояви поведінки вихованців. К. Ушинський вважав переконання серцевиною виховання людини як одного з  
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аспектів її свідомості. Великого значення словесним методам у вихованні надавав В. Сухомлинський. Методи організації діяльності та формування досвіду сус-пільної поведінки відповідно передбачають доцільну органі-зацію різних видів діядіяльності вихованців з метою набуттю ними позитивного досвіду суспільної поведінки. Роль методів цієї групи зумовлена однією з важливих закономірностей роз-витку та виховання особистості – активністю самої особистос-ті. Цю групу методів складають: педагогічна вимога, громад-ська думка, вправляння та привчання, доручення, створення виховних ситуацій. Методи організації діяльності за своїм ви-ховним впливом є багатофункціональними. Вони формують поведінкові звички, залучають особистість до системи багато-планових стосунків з іншими людьми, сприяють розвивитку певних рис та якостей особистісні. Методи стимулювання діяльності та поведінки виконує функції регулювання, коригування і стимулювання поведінки й діяльності вихованців. До цієї групи належать змагання, зао-хочення і покарання. Питання доцільного співвідношення зао-хочень і покарань є скоріше філософським, і вирішується від-повідно до особливостей системи виховання певного сус-пільства. Покарання, до речі, вважається ожним із найдавні-ших методів виховання. Переважна більшість сучасних педа-гогів та науковців переконана, що більше уваги слід приділя-ти заохоченню вихованців, однак не зловживаючи цим мето-дом: заохочення має бути заслуженим, адекватним, іти від меншого до більшого. Лише у такому випадку воно сприятиме розвитку вихованця. Також сучасні педагоги вважають, що майже неможливо у вихованні обходитись без покарань. Про-те важливо, щоб покарання не принижувало гідність дитини, не залякувало її, а сприяло виправленню зроблених помилок. Тому вважаємо дуже доречними поради В. Сухомлинського стосовно видів покарань: переважати мають покарання доко-рами сумління, за наслідками скоєних вчинків та ін.  
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Кожний із методів виховання як складова загальної систе-ми виховного впливу покликаний активізувати внутрішні психічні процеси особистості, сприяти її самоаналізу, самороз-витку, саморегуляції поведінки. Тому методи самовиховання розглядають як результат усієї виховної роботи, як найвищий ступінь виховання.  Методи виховання завжди використовують у тісному вза-ємозв’язку і взаємозалежності, забезпечуючи цим ефектив-ність виховного процесу. А. Макаренко свого часу зауважував, що кожний виховний засіб слід розглядати як частину вихов-ної системи. Методи виховання весь час змінюються, вдоско-налюючись відповідно до зміни завдань і умов виховання, ві-ку дитини, рівня її вихованості тощо. Тому вибір конкретного методу виховання та ефективне його використання залежать від низки умов: вікових особливостей вихованців та їхнього життєвого досвіду; рівня розвитку особистості та колективу; індивідуальних особливостей вихованців; збалансованого по-єднання методів формування свідомості та поведінки; ефек-тивності попереднього використання методів виховання. Конкретним виявом певного методу виховання, його еле-ментами, одноразовими діями в конкретних педагогічних умовах є прийоми виховання. Саме вони визначають своєрід-ність застосування тих чи інших методів і підкреслюють інди-відуальний стиль педагогічної взаємодії, свідчать про педаго-гічну майстерність вихователя. Методи й прийоми виховання діалектично пов’язані між собою і можуть замінювати один одного. Їх єдність і взаємозв’язок є однією з провідних законо-мірностей виховного процесу. Прийом виховання розглядають як спосіб організації пе-дагогічної ситуації. Використання прийомів індивідуальної педагогічної взаємодії регулююється загальнопедагогічними принципами педагогічного оптимізму, поваги до особистості, розуміння емоційно-психологічного стану вихованця тощо. За своїм впливом на особистість прийоми виховання поді-ляють на прийоми творення, які сприяють розвитку позитив-
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них якостей і зменшують негативні, та прийоми гальмування, спрямовані на подолання відхилень у поведінці. [103] (Додаток В) Як свідчить практика, перевага у вихованні надається опо-середкованим прийомам і прийомам творення, які сприяють позитивним змінам вихованця. В. Сухомлинський, зокрема, неодноразово підкреслював і доводив, що треба не зламати, а підняти, підтримати духовні сили дитини. Якщо вона робить щось не так, слід уникати сильного вольового тиску. Адже такі «виховні» прийоми свідчать лише про безсилля вихователя. Для реалізації методів і прийомів виховання використову-ють відповідні засоби. Під засобами виховання розуміють ви-ди суспільної діяльності, які можуть впливати на особистість у певному напрямі. До них традиційно відносять працю, мис-тецтво, природу, спорт, засоби масової інформації, шкільний режим та ін. 
2.2 Сучасні технології виховного процесу Формування духовного світу особистості, створення умов для її соціального становлення – надзвичайно актуальне, важливе та складне питання, що вимагає комплексного та ба-гаторівневого вивчення. Виховання сучасної молоді суттєво відрізняється від того, яким воно було ще 15–20 років тому. З одного боку, складний хід політичних та соціально-економічних реформ у країні, що зумовив значне зниження рівня життя, нівелювання звичної системи цінностей та взає-мин, кризу духовності, криміналізацію суспільства. З іншого – активізація євроінтеграційних процесів, розвиток патріотиз-му, відродження національної культури, формування ринко-вих відносин. Все це вимагає пошуку нових, більш ефективних шляхів у вихованні. Нагальною необхідністю стає формування у молодої людини такої системи цінностей (особистих, грома-дянських, моральних, гуманістичних тощо), яка б не лише  
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допомагала їй протистояти негативним впливам соціального середовища, а й цілеспрямовано, активно втілювати в життя власну життєву стратегію: будувати кар’єру, досягати успіху на основі особистої, професійної та громадської самореалізації.  Наряду з методами і прийомами виховання, а також тісно переплітаючись із ними, дієвими інструментами виховання особистості виступають педагогічні технології, і, в першу чер-гу, виховні. На відміну від окремих методів чи прийомів, а та-кож методичних рекомендацій з різних аспектів виховання, технологія завжди спрямована на реалізацію конкретної педа-гогічної мети, спирається на певні концептуальні положення і охоплює весь процес від визначення мети і завдань до досяг-нення конкретних результатів, враховуючи при цьому всі не-обхідні умови та ресурси.  Не всі сучасні педагоги одностайні в тому, що можна і варто технологізувати процес виховання, вміщуючи його тим самим у певні рамки, технологічні схеми та алгоритми. Проте свого часу, наприклад, ще К. Ушинський наголошував на важливості визна-чення мети і чіткого уявлення кінцевих результатів виховання. У 30-ті роки минулого століття активним прихильником техно-логізації виховання був А. Макаренко. І хоча науковці та педаго-ги-практики і до сьогодні не дійшли згоди в цьому питанні, більшість із них все ж визнає можливість і навіть необхідність реалізовувати виховний вплив на особистість у чітко визначе-них і регульованих умовах, детально уявляючи собі спрогнозо-ваний кінцевий результат і існуючі ризики, використовуючи при цьому сучасні засоби, адекватні поставленим завданням. Але пам’ятаючи при цьому, що виховний процес, як і педагогіч-ний взагалі, – це завжди спільна творча праця, зумовлена бага-тьма факторами, і в першу чергу, особистими якостями, цінніс-ними орієнтаціями вихователів і вихованців, стилем та систе-мою відносин, що складаються між ними. Отже, технологія виховного процесу – це своєрідний алго-ритм, сукупність певних методів, прийомів і засобів, які дозво-



Р о з д і л  2 МЕТОДИ І ТЕХНОЛОГІЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

75 

ляють педагогам вирішувати конкретні виховні завдання у визначених або спеціально створених для цього умовах. Вихо-вні технології є органічною частиною цілісного виховного процесу. Вони реалізуються в процесі виховання, складаючись із послідовно виконуваних завдань певної виховної системи навчального закладу в цілому або окремого дитячого чи уч-нівського колективу.  У межах нашого дослідження звернемось оглядово до най-більш відомих та визнаних ефективними на сучасному етапі технологій виховного процесу, які успішно використовуються педагогами як загальноосвітніх, так і спеціальних навчальних закладів. Так, наприклад, поширення у виховній діяльності сучасних педагогів набули технології: колективного творчого виховання І. Іванова, гуманного колективного виховання В. Сухомлинського, створення ситуації успіху А. Бєлкіна, педа-гогічної підтримки О. Газмана, організації самовиховання осо-бистості О. Кочетова та ін. У практиці виховання творчо пра-цюючих педагогів застосовуються елементи технології розв’я-зання винахідницьких завдань С. Альтшуллера, загальнопеда-гогічні ігрові технології, різні форми проектної діяльності, ін-терактивні та тренінгові технології тощо.  Звертаючись до досвіду виховної роботи сучасних педаго-гів, зазначимо, що нині актуальними залишаються різнома-нітні дискусійні форми роботи з вихованцями: адже саме вони дозволяють переконати вихованців в істинності, або, навпаки, хибності тих чи інших цінностей, поглядів, ідеалів. Бесіди, дис-кусії, диспути проводяться традиційно класними керівниками або вихователями у спеціально відведений для цього позау-рочний час. Така робота набуває особливої ефективності, як-що до неї залучаються досвічені фахівці в окремих сферах – психологи, лікарі, юристи, відомі особистості. Великої популярності у виховній роботі сучасних педаго-гів набувають різні види проектної діяльності, оскільки саме участь у проектах дозволяє найбільш органічно поєднати набу-ті вихованцями теоретичні знання з їх практичною діяльністю, 
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набути самостійного досвіду у тій чи іншій сфері діяльності. Те-ми проектів можуть бути різноманітними, враховуючи особли-вості вихованців, завдання виховання тощо: «Тато, мама, я – дружна сім’я», «Школа наш дім, а ми господарі в нім», «Ми діти твої, Україно» та ін. Як відомо, саме такий досвід дозволяє сфор-мувати у підростаючої людини основні компетенції, яких потре-бує сучасне життя, якими є: соціальні, полікультурні, комуніка-тивні, інформаційні, саморозвитку та самоосвіти.  Вагому роль у вихованні сучасної молоді відіграють трені-нгові технології («Уроки толерантності», «Я і мій клас», «Сенс життя»), інтерактивні технології (інформаційні вітальні, ігри-драматизації, флеш-моби, огляди-конкурси), інформаційно-комунікаційні технології (презентації, брейн-ринги, конкурси відеороликів) та ін. У розвитку гуманної особистості вихован-ців важливу роль відіграє участь у різноманітних благодійних акціях («Доброта», «Від серця до серця»), шефська допомога ветеранам та людям похилого віку. Вагомою складовою у все-бічному розвитку вихованця є його творча самореалізація у різних видах діяльності, участь у роботі клубів, гуртків, спор-тивних секцій тощо. 
2.2.1 Технологія колективного творчого виховання До вже традиційних, перевірених часом технологій ви-ховання особистості в колективі, можна віднести технологію 
колективного творчого виховання. Її сутність полягає у фор-муванні особистості в процесі спільної колективної діяльності на користь інших людей; в організації життєдіяльності колек-тиву на засадах високої моральності та соціальної творчості. Характерною особливістю і умовою реалізації технології є створення суб’єкт-суб’єктних взаємин між вихователями та вихованцями в процесі діяльності, що дозволяє і вихователям, і вихованцям рівною мірою відчувати власну відповідальність за максимально ефективне виконання поставлених виховних завдань. 
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Одна з головних ідей технології колективного творчого виховання – формування особистості під впливом єдиного виховного колективу, із загальними вимогами до всіх. Твор-чий підхід в організації виховного впливу забезпечується як засобами так званої «дружньої виховної турботи» (привчання, переконання, дружня повага, схвалення, довіра, «секретна уго-да»), так і основними виховними засобами (колективна орга-нізаторська діяльність, спільні творчі справи, ігри, свята то-що), співдружністю педагогів, старших та молодших вихован-ців, співпрацею з їх рідними.  Мета технології полягає у цілеспрямованому формуванні особистості нового демократичного суспільства, з активною життєвою позицією та вмінням ефективно діяти в колективі. Основними компонентами технології є колективна організа-торська діяльність; спільне визначення мети та колективна творчість; ситуації-взірці. Провідними принципами виступа-ють при цьому суспільне спрямування діяльності колективу та емоційна насиченість колективного життя. Технологія передбачає послідовність кількох етапів. На першому здійснюється колективне цілепокладання. Визнача-ють мету і завдання майбутньої діяльності, висувають перспе-ктиви, оцінюють суспільну значущість, актуальність та необ-хідність майбутньої діяльності, мотивують і зацікавлюють всіх спільною справою. Другий етап передбачає колективне плану-вання справи. На цьому етапі обговорюють різноманітні про-позиції та віріанти плану, визначають найбільш оптимальні для існуючих умов, добирають необхідні матеріали, обирають ради справи. Таке обговорення ще має назву «збір-старт». На третьому етапі здійснюється колективна підготовка справи. Розподіляють доручення між учасниками, визначають завдан-ня для мікрогруп, обирають відповідальних, організовують контроль за виконанням завдань. Четвертий етап передбачає безпосереднє проведення справи. Зміст і методика її прове-дення визначається обраною метою. Це може бути збір, ділова 
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гра, ярмарок, диспут, конференція та ін. Наступним етапом технології є обов’язковий колективний аналіз справи, визна-чаються її позитивні результати та недоліки. І завершує  технологію найближча післядія, яка полягає у виконанні рі-шень, прийнятих після рефлексивного колективного аналізу справи.  У традиційному варіанті технології виділяють такі основ-ні види колективних творчих справ: «атака» (діяльність, яка спрямована на швидке усунення недоліків навколишнього життя силами колективу за короткий термін), вечір – подорож (пізнавальний огляд), естафета улюблених занять (пред-ставлення своїх хобі), захист творчих проектів, збори-диспут, пісенне коло, творчий вечір, похід, екскурсія, турнір-вікторина, КВК, брейн-ринг. Гарною традицією стало прове-дення в закладах освіти як загальнонаціональних, так і шкіль-них свят, фестивалів, творчих вечорів, концертів, спектаклів, КВК. Сучасні виховні реалії доповнюються різними видами проектів, інтелектуальних та творчих змагань (батли, естафе-ти, фестивалі, конкурси), флеш-мобами, пізнавальними та ту-ристичними мандрівками, рольовими та діловими іграми, презентаціями, відео сюжетами тощо.  
2.2.2 Технології створення ситуації успіху  

та педагогічної підтримки У жодному разі не зменшуючи важливості результатів виховання особистості у колективі, як, наприклад, уміння пра-цювати в команді, знаходити спільні рішення та ін., наголоси-мо на тому, що в межах існуючої нині гуманітарної парадигми освіти все більшої ваги набуває індивідуалізація виховного процесу, його особистісна орієнтація. З огляду на це заслуго-вують на увагу індивідуально орієнтовані технології створен-ня ситуації успіху та педагогічної підтримки. Витоки педагогічної технології створення ситуації успіху пов’язують з діяльністю видатних вітчизняних педагогів 
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А. Макаренка та В. Сухомлинського. Так, А. Макаренко запро-понував ідею так званої «завтрашньої радості», тобто перспе-ктивних ліній у життєдіяльності особистості та колективу. Подібний прийом В. Сухомлинський застосував у створеній ним «Школі під блакитним небом» («Школі радості»). Пізніше ці ідеєї й прийоми були обґрунтовані та розвинені А. Бєлкіним і стали відомими в педагогіці як технологія створення ситуа-ції успіху. В основу цієї технології покладено особистісно оріє-нтований підхід у навчанні і вихованні, який спрямований на забезпечення ситуації успіху для кожної дитини.  Сучасні науковці визначають ситуацію успіху як суб’єкти-вний психічний стан задоволення наслідком фізичної або мо-ральної напруги виконавця справи, творця явища [113]. Наго-лосимо, що ситуація успіху досягається лише за умови, що сам вихованець визначає такий результат як успіх. Адже об’єктив-на успішність вихованця – це лише зовнішній успіх. Для роз-витку його особистості надзвичайно важливо відчувати і ро-зуміти свою успішність. Усвідомлення ситуації успіху самим вихованцем, розуміння її значущості виникає як наслідок по-долання ним свого незнання, невміння, власної нерішучості, інших труднощів. Навіть іноді переживаючи ситуацію успіху, вихованець зазнає сильних емоційних вражень, що може ста-ти потужним фактором впливу для позитивних змін особисто-сті, стилю життя тощо. Успіх, який дитина переживає багато-разово, розкриває внутрішні потенційні можливості особисто-сті, сприяє їх перетворенню на дієві механізми реалізації важ-ливих життєвих цілей. Головною метою діяльності педагога є створення ситуації успіху для розвитку особистості дитини, надання можливості кожному вихованцеві усвідомити власні здібностей, зміцнити віру у себе та власні сили, відчути радість досягнення успіху. Сут-ність цієї технології полягає у створенні шляхом застосування спеціальних прийомів різноманітних видів успіху (радості – за А. Бєлкіним) для різних категорій вихованців. Серед таких 
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прийомів виділяють, наприклад, «Емоційне погладжування» (щире емоційне схвалення), «Даю шанс» (надання вихованцеві можливості виправити помилку), «Обмін ролями» (дитині пропонується уявити себе на місці педагога, свого кумира, лі-дера тощо), «Миша у сметані» (підтримка впевненості у собі для зневірених вихованців). У практичному застосуванні технології в навчально-виховному процесі можуть бути використані такі прийоми створення ситуації успіху: надання альтернатив для самостій-ного вибору рішення, спільні роздуми, спонукання до самоа-налізу та рефлексії, звернення до досвіду інших людей, пора-да, підказка, натяк, підбадьорювання, прояв захоплення діями вихованця, навіювання, авансування оцінки дій вихованця. Головне в цій технології – створення оптимістичної настанови вихованцеві, визначення перспективних ліній його розвитку.  Технологія створення ситуації успіху потребує від педаго-га копіткої, системної і творчої роботи зі створення прийомів, адекватних та ефективних для певної виховної ситуації. Мож-ливо, саме тому вона поки що не здобула великої кількості прихильників, хоча, безперечно, викликає значний дослідни-цький інтерес серед науковців та практиків. 
Технологія педагогічної підтримки, розроблена О. Газма-ном, є порівняно новою технологією виховного процесу, за-снованою на ідеях внутрішньої свободи, співтворчості, гуман-них взаєминах вихователя і вихованців. Мета педагогічної під-тримки полягає в усуненні перешкод, які заважають вихован-цеві бути успішним, самостійного вирішувати власні пробле-ми, орієнтуючись при цьому на його здібності та реальні мож-ливості. Стимулювання активного, зацікавленого ставлення до життя, віри в свої сили є головною функцією педагогічної підтримки. Зміст технології полягає у спільному з вихованцем визна-ченні його інтересів, пріоритетів, можливостей і шляхів подо-лання перешкод, які заважають зберігати самоповагу, бути 
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впевненим, досягати позитивних результатів у спілкуванні, навчанні, самовихованні, інших важливих сферах. Здійснення педагогічної підтримки орієнтує педагога передусім на повагу до особистості вихованця, знаходячи вияв в обізнаності щодо індивідуальних особливостей вихованця, довірі до нього, спів-чутті, доброті, турботі, в емпатійному розумінні внутрішнього світу особистості. Зазвичай, невміння вихованця у розв’язанні власних про-блем буває викликане двома основними причинами: недоста-тнім розвитком механізмів саморозвитку (умінь аналізу, ціле-покладання, планування, прогнозування тощо), а також від-сутністю досвіду встановлення стосунків та ефективної взає-модії з іншими людьми для реалізації власних інтересів та ці-лей. Саме на них слід зосередити зусилля вихователю. Також важливо пам’ятати, що успішність педагогічної під-тримки можлива лише за певних умов: обов’язкової згоди ви-хованця на допомогу і підтримку, пріоритетності у розв’язанні власних проблем самим вихованцем, дотримання принципів конфіденційності, доброзичливості та безцінності суджень, захисті прав та інтересів вихованця протягом тривалого часу. 
2.2.3 Технологія самовиховання  

особистості Вищим рівнем виховання є самовиховання, активна діяльність вихованця з розвитку власної особистості. Техно-логія самовиховання в сучасних умовах набуває все більшого поширення, оскільки сприяє формуванню однієї з важливих компетенцій для сучасної людини – компетенції саморозвитку особистості.  
Технологія самовиховання особистості ґрунтується на са-мостійній, свідомій та планомірній діяльності, спрямованій  на самовдосконалення: вироблення в собі бажаних якостей, усунення недоліків тощо. Головною метою технології є оволо-діння особистістю культурою самовиховання, набуття нею 
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власного досвіду такої діяльності, самовдосконалення. Само-виховання як технологія поєднує в собі елементи інших тех-нологій: цілепокладання і життєтворення, самопроектування і само менеджменту, створення ситуації успіху, сугестивної технології (самонавіювання). Реалізуючи технологію самовиховання, вихованець має вирішити низку завдань, серед яких, насамперед, самодослі-дження і самоаналіз рис характеру та якостей особистості. Не менш важливо чітко уявити власний ідеал особистості, визна-чити зміст та головні цілі самовиховання. На цій основі вихо-ванець розробляє програму роботи над собою, конкретні зав-дання самовиховання, обираючи при цьому найбільш прийн-ятні методи і засоби. Самовиховна діяльність потребує знач-ної мотивації та вольових зусиль вихованця, постійного само-контролю за процесом і рефлексивного аналізу отриманих результатів, внесення необхідних коректив. Серед основних груп методів самовиховання виокремлюють методи самопі-знання (самоспостереження, самоаналіз, самоанкетування), самоставлення (ранжування, оцінка різних видів діяльності, самооцінювання) і саморегуляції (самонавіювання, самозобо-в’язання, самопереконання, самозаохочення, самокритика, наслідування прикладу). Важливим завданням педагога є організація і стимулю-вання самовиховання учнів, тобто цілеспрямоване керування саморозвитком особистості, засноване на гармонійному поєд-нанні завдань виховання і самовиховання. Він має сприяти самопізнанню вихованців, формуванню у них адекватної само-оцінки та рівня домагань. Педагог залучає дітей до різнома-нітних видів діяльності, соціальних відносин для оволодіння ними системою соціальних ролей, більш оптимальної  організації життєдіяльності. Він залучає до навчально-виховного процесу найбільш педагогічно доцільні засоби і стимули самовиховання, створюючи умови для ефективного саморозвитку вихованців. 
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Реалізація технології самовиховання можлива лише на основі співпраці педагога і вихованців, демократизації та гу-манізації їх стосунків. Численими дослідженнями доведено, що найбільший позитивний вплив на учнів мають ті педагоги, які самі активно здійснюють самовиховання. Також важливо, щоб стимулювання педагогами самовиховання не заважало власній ініціативі та творчості вихованців, а, навпаки, макси-мально сприяло їх творчій самореалізації в різних видах ді-яльності.  Важливо усвідомлювати, що всебічний і гармонійний роз-виток кожного вихованця сьогодні – це обов’язкова умова ус-пішного функціонування суспільства в цілому. Тому першо-чергову увагу варто приділити саме тим виховним техноло-гіям, які дозволять значно оптимізувати цей процес. У тому числі технологіям корекційно-виховного процесу. 
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РОЗДІЛ  3  

КОРЕКЦІЙНО-ВИХОВНА  
ДІЯЛЬНІСТЬ СПЕЦІАЛЬНОГО  

ПЕДАГОГА 

3.1 Особливості корекційно-виховного  
процесу Зміни в поглядах суспільства щодо соціалізації учнів з особливими потребами, можливості включення їх в освітній та соціально-культурний простір потребують суттєвого онов-лення всієї системи спеціальної освіти, передусім, її змісту та організаційних форм. Необхідним є застосування нових педа-гогічних підходів та інноваційних технологій, забезпечення комплексного психолого-педагогічного супроводу освітнього процесу, впровадження сучасних ефективних програм розвит-ку особистості дитини та її соціально-трудової адаптації. Як і у всіх дітей з нормальним перебігом розвитку, розви-ток дитини з обмеженими можливостями спрямований на її соціалізацію, освоєння соціального досвіду, включення в жи-тєдіяльність суспільства. Однак важливо пам’ятати, що шлях, який вона має при цьому пройти, значно відрізняється від традиційного, оскільки фізичні та психічні вади змінюють та значно обтяжують перебіг загального розвитку. Тому вихо-вання і розвиток дитини з особливими потребами реалізу-ються за допомогою корекційно-виховного процесу. 

Корекція (з лат. – виправлення) розглядається науковця-ми як система психолого-педагогічних заходів, спрямованих на послаблення або виправлення недоліків психофізичного розвитку дітей. Мається на увазі як виправлення окремих вад, 
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так і цілісний корекційний вплив на особистість дитини з ано-мальним розвитком. Реалізація корекційного підходу в освіті відображається у таких взаємопов’язаних аспектах, як: корек-ційно-педагогічний процес, корекційно-педагогічна діяль-ність, корекційна робота, корекційно-виховна робота. 
Корекційно-педагогічна діяльність є складовою єдиного педагогічного процесу і має свою специфіку. В рамках існую-чої концепції спеціальної освіти корекційно-педагогічна робо-та посідає центральне місце в педагогічному процесі. Вона ін-тегрує всі інші компоненти освітнього процесу: навчання, ви-ховання та розвиток. А також реалізується у тісній взаємодії з соціальним середовищем.  Впливаючи на всі рівні педагогічного процесу, соціальне середовище визначає головні цілі спеціальної освіти, серед яких: формування та різнобічний і гармонійний розвиток осо-бистості учня; компенсація дефектів розвитку; засвоєння уч-нем існуючого соціального досвіду в доступній формі; макси-мальна соціально-трудова реабілітація. Отже, вся система ко-рекційно-педагогічної роботи спрямована на те, щоб реабілі-тувати й соціально адаптувати аномального учня до умов на-вколишнього світу, сприяти становленню його як повноправ-ного та активного члена суспільства.  Провідними напрямками корекційного педагогічного про-цесу є: «терапія середовищем», тобто коригуючий вплив при-родних та соціальних факторів на дитину; корекційна спрямо-ваність навчального процесу; спеціальний підбір оздоровчих та культурно-масових заходів; психогігіена сімейного вихо-вання. Окреслені напрямки реалізуються у комплексі конк-ретних корекційних завдань, серед яких: удосконалення сен-сомоторного розвитку дитини; корекція окремих аспектів її психічної діяльності; розвиток розумових процесів та різних видів мислення; корекція порушень емоційно-вольової сфери; оволодіння технікою мови та розвиток мовлення; розширен-ня уявлень дитини про навколишній світ; корекція існуючих прогалин у знаннях.  
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Серед важливих напрямків корекційно-педагогічної робо-ти з учнями підліткового віку, які мають відхилення у пове-дінці, можна виокремити такі:  
− нормалізація та розвиток стосунків з педагогами, дитячим колективом, навколишнім світом;  
− компенсація існуючих прогалин духовного світу дитини, зао-хочення її в улюблених видах діяльності до досягнення знач-них результатів (творчість, спорт, музика, техніка та ін.);  
− відновлення позитивних якостей, які зазнали незначних деформацій (девіацій) та стимулювання соціально значу-щих позитивних якостей;  
− збагачення практичної діяльності в різних сферах життя, накопичення соціально цінного життєвого досвіду;  
− накопичення здорових звичок, навичок моральної поведін-ки та викорінення негативних якостей і шкідливих звичок.  Узагальнюючи вищезазначене, наголосимо, що найважли-вішими завданнями корекційно-педагогічної роботи, безпе-речно, є попередження виникнення вторинних відхилень у розвитку дитини, їх корекція і компенсація засобами освіти. Така робота спрямовується на максимально повне задоволен-ня специфічних освітніх потреб дитини, що мають певні обме-ження у зв’язку з вадами розвитку. Наприклад, для запобіган-ня негативним наслідкам у розвитку дитини, яка втратила слух, необхідно задоволення цілої низки виниклих у неї особ-ливих освітніх потреб. Передусім, розвиток залишкового слу-ху і навчання користуванню ним, навчання сприйняттю мов-лення шляхом читання з губ, запобігання розпаду наявного мовлення та корекційно-педагогічна підтримка, навчання орі-єнтуванню та поведінці в беззвуковому просторі та ін.  Зауважимо, що обмеження можливостей не можна розгля-дати як суто кількісний фактор, коли людина просто обмеже-на в русі, гірше бачить або чує. Це завжди системна інтегрова-на зміна особистості в цілому. Педагог має справу вже з «іншою» дитиною, не такою, як усі, яка потребує зовсім інших, особливих умов освіти для подолання обмеження і досягнен-ня освітнього результату.  
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Такій дитині важливо не лише особливим чином засвою-вати спеціальні освітні програми, але і паралельно з цим запо-внювати недолік знань про навколишній світ, формувати на-вички життєвої компетентності та соціальної адаптації. Пере-дусім, це навички, які допоможуть розвивати здатність до ма-ксимально незалежного життя в суспільстві, а саме:  
− орієнтування в просторі і часі; 
− самообслуговування та соціально-побутової орієнтації; 
− комунікації; 
− свідомої регуляції власної поведінки; 
− фізичної й соціальної мобільності. Оскільки відхилення в розвитку і поведінці, як правило, існують як складна інтегрована проблема, то і їх корекція має здійснюватися комплексно. Це має відбуватись на основі гли-бокої і всебічної діагностики, вивчення природи та етіології відхилень в розвитку і поведінці. В програмі корекції обов’яз-ково слід передбачити паралельно з подоланням порушення діяльність щодо його профілактики, а також дії з формування особистості дитини з опертям на її збережені аналізатори та позитивні якості.  Корекційно-педагогічна діяльність повинна бути спрямо-вана не тільки на ліквідацію прогалин у навчанні, але і на зага-льне формування світогляду, комплексу соціально значущих знань, умінь і навичок. Вона має бути практично орієнтована, спрямована на позитивний результат. Ефективність корекцій-но-педагогічної діяльності можлива лише за співпраці між су-б’єктами-учасниками корекційно-педагогічного процесу. І, зви-чайно ж, вона передбачає обов’язкову координацію зусиль школи, сім’ї і суспільства у розв’язанні комплексу завдань із попередження та подолання недоліків у розвитку і поведінці учнів, формування у них соціально важливих якостей.  
Корекційно-педагогічний процес у спеціальній освіті розгля-дають як цілісну систему взаємопов’язаних компонентів. Кож-ний з цих компонентів детермінується, насамперед, загальною 
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метою всебічного і гармонійного розвитку особистості учнів, але в той же час спрямований на розв’язання специфічних ці-лей і завдань. Відповідно до концепції корекційно-розвиваль-ного навчання (С. Шевченко, 1999) структура корекційно-педагогічного процесу містить такі компоненти: діагностико-консультативний; освітньо-виховний; фізкультурно-оздоровчий, соціально-педагогічний, корекційно-розвиваль-ний. Кожна складова забезпечує певний напрям корекційно-педагогічної роботи, реалізуючись у відповідних цілях і за-вданнях. При цьому роль своєрідного індикатора результатив-ності освітньо-виховних, корекційно-розвивальних, оздоров-чих заходів виконує вчасно та якісно проведена діагностика. Важливим напрямом корекційно-виховного процесу є ви-рішення корекційних завдань, які, по суті, входить до числа професійних функцій всіх працівників спеціальної школи: пе-дагогів, психологів, медиків. Тому корекційна робота завжди здійснюється паралельно з навчально-виховною, розвиваль-ною, оздоровчою. Корекційну роботу розглядають як діяль-ність, спрямовану на оптимізацію розвитку і соціалізації дити-ни, подолання або ж послаблення її психофізичних вад з ме-тою максимально можливого розвитку особистості дитини та її підготовки до самостійного життя в соціумі.  Система корекційної роботи ґрунтується на дії таких осно-вних принципів: 
− послідовність і наступність у корекційно-виховній роботі; 
− єдність педагогічних і медичних впливів; 
− співпраця педагогів, психологів, лікарів та батьків учнів; 
− дотримання єдиного охоронно-педагогічного режиму в школі та родині. Розв’язання конкретних корекційних завдань здійснюєть-ся залежно від виду аномалії, клінічного діагнозу, потреб і мо-жливостей дитини. Виходячи зі специфіки кожної аномалії, ко-рекційні завдання у різних типах шкіл окрім учителів розв’язу-ють на спеціальних заняттях вузькі спеціалісти: психологи, 
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сурдо- та тифлопедагоги, логопеди, реабілітологи, лікарі ЛФК тощо. Коло та специфічні особливості таких завдань регламе-нтуються навчальними планами спеціальної школи кожного типу. Як відомо, кожний дефект здійснює негативний вплив не лише на дію окремого органу дитини, а й істотно знижує всі прояви її соціальної адаптації. Тому корекційно-виховна робо-
та передбачає комплексний психолого-педагогічний вплив на всі особливості аномального розвитку особистості дитини. Така корекційно-педагогічна діяльність не зводиться до окре-мих коригувальних вправ, спрямованих на розвивиток певних психо-фізичних функцій, а обов’язково охоплює весь навчаль-но-виховний процес у цілому. Сутність корекційного виховання полягає у формуванні психічних функцій дитини та збагаченні її соціального досві-ду. Водночас сприяють подоланню наявних у неї порушень: мовлення, поведінки, моторних та сенсорних функцій та ін. Таке виховання спрямоване на корекцію аномалій психічного розвитку дитини, підготовку її до навчання та повноцінного життя в суспільстві. На думку О. Нагорної, загальна мета корекційно-виховної роботи з дітьми з обмеженими можливостями конкретизується в таких аспектах: відновлення й розвиток пізнавальних та емо-ційно-вольових процесів, забезпечення максимальної адаптації особистості в суспільстві, формування позитивних рис характе-ру, корекція пізнавальної та емоційно-вольової сфер особистос-ті; розвиток адекватної самооцінки та рівня домагань. [102] Корекційне виховання поєднанує в собі педагогічні та лі-кувальні заходи, а також враховує специфіку аномального розвитку, вікові та індивідуальні особливості дитини. У кож-ному окремому випадку здійснюють діагностику, оцінюючи ступінь відставання дитини в розвитку порівняно з віковою нормою, враховують її клінічний діагноз та потенційні можли-вості розвитку (Е. Мастюкова, 1992). 
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Всі форми навчальної та позакласної роботи підпорядко-вуються корекційно-виховним завданням. Так, наприклад, процес формування загальноосвітніх і трудових навичок по-чинають із засвоєння знань про навколишній світ, формуван-ня елементарних навичок самообслуговування. Потім діти ро-звивають загальноосвітні знання та професійні вміння. Важ-ливого значення набуває корекція порушень емоційної сфери. При певних порушеннях у корекційному вихованні викорис-товують також лікувально-корекційні заходи, наприклад, ЛФК, масаж, методи ФТО, поєднуючи їх із прийомом ліків. Отже, корекційний вплив на вихованців має бути розрахо-ваний на тривалий час і діяти на особистість у цілому. Він реа-лізується як єдина система компонентів: пізнавальних та емо-ційно-вольових процесів, набутого досвіду, спрямованості особистості, проявів поведінки. При цьому педагогові необхід-но узгоджувати певні педагогічні впливи з психологічними та медичними, дотримуючись послідовності й наступності в ко-рекційно-виховній роботі, єдиного охоронно-педагогічного режиму в школі та сім’ї. [102] Головна відмінність корекційно-виховної роботи від зага-льнопедагогічної полягає в тому, що для неї не існує спеціаль-но розроблених програм чи чітких загальних рекомендацій, а отже, не існує і заздалегідь чіткого визначеного змісту корек-ції. Зумовлюючись загальною метою, а саме послабленням або подоланням недоліків психофізичного розвитку і подальшим розвитком особистості дитини, конкретні завдання корекцій-ної роботи, її зміст і методи кожного разу будуть суттєво від-різнятись. Адже це залежить від багатьох факторів: рівня роз-витку учнів та їх потенційних можливостей, етапу корекційно-педагогічного процесу тощо. Вагому роль відіграє також про-фесійна підготовка спеціального педагога, його педагогічна майстерність, компетентність у володінні сучасними техноло-гіями і методиками корекційно-виховного процесу. Планування корекційно-виховної роботи з дітьми з особ-ливими освітніми потребами включає такі етапи: діагностич-ний, підбір та реалізацію корекційних заходів, перевірку ефек-
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тивності корекційної роботи. Здійснення комплексного діаг-ностування дозволяє забезпечити формування провідних ці-лей та конкретних практичних завдань. Сучасні педагоги-дефектологи у своїй практичній роботі вдаються до складан-ня комплексних корекційно-виховних програм, які охоплю-ють основні сфери розвитку дитини: її моторику, емоційно-вольову, пізнавальну сферу та ін. Програма корекційно-виховного спрямування, як прави-ло, передбачає умовний розподіл на періоди: ввідний (адап-таційно-діагностичний). основний (набуття знань, умінь і на-вичок, формування моторних функцій, реабілітація) та заклю-
чний (самостійна діяльность, розвиток активності дитини). Корекційно-виховна програма складається з двох основних компонентів: педагогічного та оздоровчого. Завданнями освітньої сфери є діагностичні, освітні, виховні, розвивальні, завданнями медичної – діагностичні, лікувальні, корекційно-реабілітаційні, профілактичні. Ефективна реалізація цих за-вдань можлива лише за співпраці фахівців різного профілю: спеціальних та соціальних педагогів, психологів, медичних працівників. Винятково обов’язковою умовою є активна участь батьків у корекційно-виховному процесі.  Терміни та критерії реалізації етапів корекційно-виховної програми для кожної дитини індивідуальні. Результативність навчально-виховних та корекційно-реабілітаційних заходів з дітьми з особливими потребами значною мірою залежить від наявності вторинного дефекту, відсутності супроводжуючих захворювань та ін. У цілому ефективність корекційної спрямо-ваності навчання і виховання оцінюють за такими загальними 
критеріями:  

− якісне і кількісне полегшення структури дефекту;  
− перехід скоригованої вади до позитивних можливостей дитини;  
− підвищення рівня актуального розвитку та розширення зони найближчого розвитку;  
− свідоме користування набутим досвідом;  
− позитивна зміна властивостей особистості. 
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Отже, розв’язання корекційно-виховних завдань є функці-єю кожного спеціального педагога. Корекційні завдання вирі-шують залежно від виду аномалій, конкретного клінічного діагнозу дитини, її потреб і можливостей. 3 урахуванням спе-цифіки кожної аномалії у різних типах шкіл ці завдання допо-магають розв’язувати вчителям спеціалісти вузького профі-лю: тифлопедагоги, сурдопедагоги, логопеди, психологи, ма-сажисти, лікарі ЛФК та ін. Проте принципово важливо, щоб кожний педагог, який працює з особливими дітьми, володів як загальнопедагогічними, так і спеціальними корекційними методами і технологіями, ефективно поєднуючи їх у своїй ко-рекційно-виховній роботі. 
3.2 Педагогічні технології  

у корекційно-виховному процесі Корекційно-педагогічну технологію здебільшого визна-чають як наукове проектування з подальшим точним відтво-ренням корекційно-педагогічних дій, що гарантує ефектив-ність корекційного процесу. З точки зору практичної реалізації технологію розглядають як певну послідовність дій педагога з розв’язання педагогічних або корекційних завдань, практичне втілення певної моделі корекційно-виховного процесу.  Традиційно у загальній структурі корекційно-педагогічної технології виокремлюють: концептуальну основу, тобто за-гальні психолого-педагогічні ідеї та принципи; змістову час-тину, яка розкривається в меті та завданнях корекційно-педагогічного процесу, змісті відібраного дидактичного мате-ріалу; процесуальну частину, яка характеризує організацію, методи та форми корекційно-педагогічної діяльності, діагнос-тику результатів. Корекційно-виховний процес передбачає необхідність комплексного зтосування водночас кількох технологій, які поєднуються в цілісну систему, спрямовану на реалізацію  
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різних компонентів корекційно-педагогічного процесу: діаг-ностико-консультативного, освітньо-виховного, корекційно-розвивального, фізкультурно-оздоровчого, соціально-педаго-гічного.  З огляду на те, що зміст корекційно-виховної роботи, як складової спеціальної освіти, охоплює весь навчально-виховний процес, її реалізація має відбуватись відповідно до загальних вимог державного стандарту. Нагадаємо, що у про-екті державного стандарту спеціальної освіти, як і стандарту загальної освіти, виділяють три ступені освіти: початкова, ос-новна і середня школа. Але для дітей з особливими потребами у межах кожного ступеня виділено 4 варіанти навчання за-лежно від складності порушення та особливостей розвитку, серед яких: загальноосвітня підготовка, корекційно-розви-вальне, компенсаторно-адаптаційне та абілітаційне навчання.  При обранні варіанту загальноосвітньої підготовки мо-жуть достатньо ефективно застосовуватись сучасні методи і технології, характерні для виховного процесу масової загаль-ноосвітньої школи: колективного творчого виховання, ство-рення ситуації успіху, педагогічної підтримки, самовиховання особистості, тренінгові, інтерактивні, проектні, інформаційно-комунікаційні та ін. (див. розділ 2.2) У випадку виявлення складного дефекту у дитини, коли її навчання ведеться за компенсаторно-адаптаційним або абілі-таційним варіантом, цілком закономірно, що провідними ви-ступають медико-корекційні та здоров’язбережувальні техно-логії. На нинішньому етапі розвитку спеціальної педагогіки, психології та медицини напрацьовано значний досвід у цій сфері, хоча цей дійсно безцінний науково-методичний інстру-ментарій, поки що, на жаль, є недостатньо дослідженим і сис-тематизованим. Так, наприклад, у сучасній практиці роботи з дітьми-аутистами значні позитивні результати продемонст-рувала «Снузелен – терапія», іноваційна психокорекційна  методика. Вона розроблена у Нідерландах і застосовується в 
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закладах для дітей з порушеннями інтелекту. В основу мето-дики покладено концепція практичної взаємодії відчуттів та емоцій. Тому для створення вражень як механізму розвитку сенсорної сфери застосовуються різні види освітлення, ефірні олії, різного роду матеріали, джерела звуків, запахів та ін. Ця методика також сприяє розвитку комунікації та соціалізації. За результатами її використання у дітей розвинулась емпатія, покращилось формування навичок вербальної поведінки, по-ведінки в групі тощо. (Шульженко, 2009) Значний інтерес для забезпечення ефективного корекційно-виховного процесу яв-ляють сучасні психокорекційні технології, серед яких: гідроте-рапія, психогімнастика, працетерапія, іпотерапія, дельфіноте-рапія та ін. Комплексна програма корекції порушень емоцій-ного розвитку дітей запропонована В. Коваленко (Коваленко, 2017). Корекційно-розвивальний вплив на емоційну сферу здійснюється шляхом використання технологій прямого та опосередкованого впливу.  Слід виокремити також технології, які можуть бути успіш-но застосовані при обранні будь-якого варіанту навчання. Це, передусім, різні види ігрових технологій: рухливі, предметні, сюжетно-рольові, ігри-театралізації тощо. Пізнання світу в грі набуває форм, зовні не схожих на звичайне навчання: тут і фа-нтазія, і самостійний пошук відповіді, і новий погляд на відомі вже факти і явища, виявлення подібності та відмінності між окремими подіями. Але, напевно, найголовніше те, що не під тиском, а за бажанням самих учнів під час ігор відбувається багаторазове повторення вивченого матеріалу в його різнома-нітних формах та варіаціях. Гра створює атмосферу здорового змагання, що стимулює дитину не просто механічно пригаду-вати інформацію, а мобілізувати всі свої зусилля, міркувати, зіставляти, оцінювати. Ігрова діяльність вимагає від потенцій-ного лідера розвитку цілого комплексу якостей особистості: уяви, вміння виділяти головне, спостерігати, швидко і чітко реагувати в складній ситуації, не лише мати хорошу пам’ять, але й вміння повноцінно її використовувати. 
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На думку К. Ушинського, ігри допомагають не тільки про-являти здібності та нахили, а й удосконалювати їх. [162] Хоро-ша гра в руках розумного організатора перетворюється на діє-вий засіб виховання та навчання, вимагаючи значного розу-мового напруження від учасників і одночасно даруючи їм на-солоду успішної мисленнєвої діяльності. Психологічні механізми ігрової діяльності спираються на фундаментальні потреби особистості у самоствердженні, са-мовизначенні, саморегуляції, самореалізації. Зміст дитячих ігор розвивається від тих, у яких основним змістом є предмет-на діяльність, до ігор, що відображають стосунки між людьми, і, нарешті, до таких видів, у яких основним змістом виступає підпорядкування правилам суспільної поведінки та імітація стосунків між членами суспільства. Як відомо, гра є провідним видом діяльності для дітей до-шкільного віку. Проте всі наступні за ним вікові періоди не витісняють гру, а продовжують включати її до процесу соці-альних взаємин індивіда. Ігрова форма занять створюється за допомогою ігрових прийомів і ситуацій, які виступають як засіб стимулювання учнів до певної діяльності: пізнавальної, рухової, творчої та ін. (Додаток Г) Реалізація ігрових прийомів і ситуацій відбувається за та-кими основними напрямками: 
− дидактична, виховна або корекційно-розвивальна мета ставиться у формі ігрового завдання; 
− діяльність вихованців підпорядковується правилам гри; 
− навчальний (корекційно-розвивальний) матеріал застосо-вується як засіб гри, до діяльності вихованців залучається елемент змагання, який перетворює дидактичне завдання на ігрове; 
− успішне виконання певного дидактичного, виховного або корекційно-розвивального завдання пов’язується з ігро-вим результатом. Також позитивно себе зарекомендували технології артте-рапії у різних варіаціях, зокрема, ізотерапія, казкотерапія,  
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музикотерапія та ін. Це зумовлюється, насамперед, основними функціями, які реалізує арттерапія: катарсистичною (звільняє дитину від негативних проявів), регулятивною (знімає нерво-во-психічне напруження, моделює позитивний психоемоцій-ний стан, регулює психосоматичні процеси), комунікативно-рефлексивною (забезпечує корекцію комунікативної сфери, формує адекватну поведінку тощо).  Останнім часом у педагогічній науці виокремився на-прям – артпедагогіка, який в межах спеціальної педагогіки реалізує всі компоненти корекційно-педагогічного процесу засобами мистецтва. Серед інноваційних корекційно-компен-саційних технологій, які ґрунтуються на артпедагогіці, Н. Хребтова, наприклад, у корекційно-виховній роботі з діть-ми (зокрема, логопедичній) особливо виділяє ізотерапію та казкотерапію. [168] Зображувальна творчість розвиває чуттєво-рухову коор-динацію, яка бере участь в узгодженні міжпівкулевої взаємо-дії. Адже в процесі малювання активізується і конкретно-образне мислення, пов’язане з дією правої півкулі, і абстракт-но-логічне, за яке відповідає ліва півкуля. Оскільки воно пря-мо пов’язане з найважливішими функціями (зір, рухова коор-динація, мовлення, мислення), малювання не просто сприяє розвитку кожної з цих функцій, а і пов’язує їх між собою. [61, с. 15]  Терапевтичний вплив малювання на дитину забезпечу-ється низкою чинників: затишна атмосфери приносить  задоволення та підвищує самооцінку, процес малювання ви-магає від дитини відповідального мислення та дії, активізу-ється фантазія, розвивається терпіння та витримка. Дитина вчиться керувати своїми моторними імпульсами, контролю-вати їх, розвивається її сприймання, мислення, моторика, вміння концентрації. Творча діяльність значно підвищує  мотивацію, а переживання ситуації успіху сприяє розвитку у дитини впевненості у собі. 
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Технологію казкотерапії розглядають як унікальний ме-тод впливу, який використовує казкову форму для інтеграції особистості, розвитку її творчих здібностей, удосконалення взаємодії з навколишнім світом. Це і своєрідний ефективний спосіб передачі знань про життя: як влаштований світ, що від-бувається з людиною в різні періоди життя, які труднощі мож-на зустріти і як їх подолати, як будувати відносини між людь-ми, як здобувати і цінувати дружбу тощо. Одним із основних прийомів роботи з казкою фахівці вважають аналіз, який за-стосовують для дітей у віці старше 5 років на матеріалі відо-мої казки (Зінкевич-Євстигнєєва, 2006). Інший прийом – розповідання казок, розвиває фантазію та уяву дітей, створює позитивний емоційний настрій. Корекцій-на робота засобами казкотерапії, особливо з використанням елементів лялькотерапії та театральної драматизації, є ефек-тивною у логопедичній практиці. Такі заняття сприяють авто-матизації звуковимови та розвитку зв’язного мовлення, слухо-мовленнєвої уваги та пам’яті. Дитина вчиться більш чітко і правильно формулювати свої думки. [168] Отже, корекційно-виховна робота як система комплексних заходів психолого-педагогічного впливу на особистість дити-ни є одним з актуальних питань спеціальної освіти. Основни-ми напрямами корекційно-педагогічного процесу є «терапія середовищем», корекційна спрямованість навчального проце-су, спеціальний підбір культурно-масових та оздоровчих захо-дів, психогігієна сімейного виховання. Ефективним засобом їх реалізації виступають корекційно-розвивальні педагогічні технології. Залежно від особливостей та індивідуального роз-витку дитини, корекційно-виховний процес може бути пред-ставлений як переважно загальнопедагогічними, медико-корекційними та здоров’язбережувальними технологіями, так і їх комплексним поєднанням. 
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3.3 Стан використання технологій  
корекційно-виховної роботи  
у практичній діяльності  
спеціальних педагогів З метою вивчення сучасного стану використання корек-ційно-виховних технологій спеціальними педагогами в прак-тичній діяльності було проведено емпіричне дослідження. У ньому взяли участь спеціальні педагоги м. Миколаєва, які пра-цюють в інклюзивних класах загальноосвітніх шкіл, у закладах спеціальної освіти, реабілітаційних центрах, логопедичних пунктах, а також магістранти 5 курсу МНУ імені В. О. Сухо-млинського спеціальності 016 «Спеціальна освіта». Усього в опитуванні взяла участь 31 особа. Стаж роботи за фахом склав: до 1 року – у 51,6% педагогів, від 1 до 3 років – у 22,6%, від 3 до 5 – у 9,7%, від 5 до 10 – у 6,4% та понад 10 років – у 9,7%.  Педагогам були запропоновані для самоаналізу спеціаль-но розроблені нами анкети (Додаток Д), які містили 3 блоки запитань: 1) щодо розуміння сутності корекційно-виховної роботи та поінформованості стосовно використовуваних у ній технологій; 2) питання щодо рівня володіння різними корек-ційно-виховними технологіями та частоти їх використання у власній педагогічній практиці; 3) стосовно особливостей за-стосування корекційно-виховних технологій та їх впливу на різні категорії вихованців.  Аналіз відповідей педагогів на питання першого блоку анкети засвідчив їх майже 100-відсоткову обізнаність щодо суті поняття корекційно-виховна робота. Лише 3% педагогів взагалі не змогли дати відповідь на це питання. Відповіді пе-реважної більшості педагогів (80,6%) були типовими і вклада-лись у межі такого формулювання: «Корекційно-виховна ро-бота – це система комплексних засобів психолого-педаго-гічного впливу на різні особливості аномального розвитку особистості в цілому». Ще близько 16% зазначили, що це 
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«система педагогічних заходів, спрямованих на подолання та послаблення вад психічного та фізичного розвитку дітей з об-меженими можливостями». Переважна більшість педагогів (80,6%) зауважила, що знайома з технологіями корекційно-виховної роботи, 16,1% визначили часткову обізнаність, і лише 3% педагогів не зуміли дати відповідь на це запитання. Нато-мість стосовно ознайомленості з конкретними технологіями у відповідях респондентів спостерігались розбіжності. Так, із за-пропонованого нами переліку 8 основних видів технологій ко-рекційно-виховної роботи 9,7% педагогів зазначили, що озна-йомлені лише з 2-3 видами: ігровими та тренінговими техно-логіями, а також технологіями саморозвитку або логокорекції. Переважна більшість педагогів, (64,5%) обрали 4-5 видів тех-нологій: арт-терапії, ігрові та тренінгові – всі респонденти, і в різних варіаціях також технології логокорекції, здоров’язбере-жувальні, соціально-виховні, технології саморозвитку, лише в  2-х випадках – технології перевиховання. 22,6% серед опитува-них зазначили, що обізнані з 6-7 видами технологій, наведени-ми вище. І, нарешті, лише 3,2% зазначили, що знайомі з усіма 8-ма видами запропонованих корекційно-виховних технологій. Показово, що тільки 6,4% педагогів розширили запропонова-ний нами перелік, додавши до нього інші технології, зокрема, технологію аромотерапії, музикотерапії, казкотерапії, інтерак-тивні, інформаційно-комунікаційні, проектні технології. У відповідь на запитання другого блоку анкети «Якими корекційними технологіями та методиками ви володієте?» 19-,4% педагогів зазначили, що володіють лише 2-ма видами ко-рекційно-виховних технологій в різних варіаціях із такого пе-реліку: ігрові, технології арт-терапії, тренінгові, здоров’язбере-жувальні, технології логокорекції. 41,9% педагогів володіє 3-ма видами технологій, переважно це: ігрові та тренінгові тех-нології, які доповнюються такими видами технологіями: арт-терапії, логокорекції, здоров’язбережувальними, соціально-виховними. При цьому 12,9% з них зазначили, що володіють 
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комп’ютерними технологіями (ігрові, корекційно-розвивальні логопедичні програми), а також особистісно зорієнтованими, кооперативного навчання, технологією створення ситуації успіху. 25,8% педагогів наголосили на своїх практичних умін-нях з 4-х видів технологій, у першу чергу, ігрових, тренінго-вих, здоров’язбережувальних, технологій арт-терапії, а також технологій логокорекції, соціально-виховних, технології само-розвитку. Показово, що 19,4% опитуваних цієї групи самостій-но доповнили перлік такими видами технологій: інтерактив-ними, мнемотехнічними, інформаційно-корекційними, проект-ними, технологіями сенсорної терапії, АВА-терапії, флортайм-терапії, технологією корекції мовленнєвих вад за допомогою апаратно-програмного комплексу «Живий звук», казкотерапії, музикотерапії, хромотерапії, пісочної терапії. Лише 9,7% педа-гогів зазначили, що володіють 5-6-ма видами корекційно-виховних технологій, при цьому розширивши перлік запропо-нованих нами технологій (ігрові, арт-терапії, здоров’язбере-жувальні, саморозвитку) технологіями створення ситуації ус-піху та педагогічної підтримки, диференційованого та інтен-сивного навчання, кооперативного навчання, використання інтелектуальних карт. 3,2% опитуваних узагалі не змогли да-ти відповідь на це запитання. Про достатньо високий рівень застосування визначених вище методик та технологій свідчить широкий діапазон зазна-чених конкретних методик, методів і прийомів, використову-ваних 41,9% опитаних у власній практичній діяльності. Це, зок-рема, методики М. Монтессорі, Г. Домана, сюжетні та рольові ігри, ігри на розвиток уваги, уяви, пам’яті, мислення, соціо-ігрові прийоми, фізкультхвилинки, дихальна та пальчикова гімнастика, кінезотерапія, психогімнастика, мнемотехніка та ейдотехніка, методика корекції звуковимови, методика «Від слова до фрази» Т. Новикова-Іванцова, модернізована методи-ка автоматизації та диференціації сонорних звуків для дітей із поліморфною дислалією, методика логокорекції Н. Власова та 
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О. Рау, розрізна абетка, методи антистресу, методики «Ман-дала» та «Коллаж», методика флортайм та АВА-терапія, сенсо-рна терапія. При цьому деякі педагоги наголосили на тому, що «використання методів і прийомів у роботі завжди залежить від особистісних потреб дитини, слід ураховувати особливості та конкретну мету, якої необхідно досягти у корекції» (Анастасія Н,, логопед-дефектолог, педагог ігрового навчання, стаж роботи за фахом 1 рік). 6,4% опитаних педагогів заува-жили, що у практичній діяльності застосовували лише 1-2 ко-рекційних прийоми або методики, наприклад, казкотерапію, ігрові технології, але робили це не системно. 22,6% педагогів зазначили, що взагалі не використовують подібні прийоми у своїй роботі або поки що не мали можливості чи необхідності їх застосування.  Учасникам дослідження також було поставлене запитання стосовно частоти використання ними зазначених методик і технологій у власній практиці. 32,3% опитуваних використо-вують корекційні методики і технології на кожному занятті. Переважна більшість педагогів (51,6%) використовує їх за по-треби, 6,4% – лише в окремих випадках, а 9,7% опитуваних узагалі не відповіли на це питання. Запитання третього блоку передбачали визначення кате-горій дітей, з якими педагоги здійснюють корекційно-виховну роботу. 35,5% опитуваних вважають за потрібне використову-вати корекційно-виховні технології з усіма без винятку діть-ми, 45,2% застосовують їх у роботі з дітьми з особливими пот-ребами або поведінковими розладами. 9,7% педагогів викори-стовують зазначені технології у роботі з дітьми із ЗНМ (загальною недорозвиненістю мовлення) та відсутністю мов-лення або з дорослими людьми, хворими на афазію (розлад мовлення, пов’язаний із локальним ушкодженням кори голов-ного мозку). Ще 9,7% опитуваних зазначили, що не застосову-ють корекційні технології в своїй роботі, оскільки на даний час не працюють. 
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Також у цьому блоці анкети ми запропонували педагогам оцінити якість позитивних змін, які вони спостерігали у дітей під час та після застосування корекційно-виховних техноло-гій. Показово, що такі позитивні зміни констатували у вихова-нців 90,3% усіх опитуваних педагогів, за винятком тих, хто зараз не працює. За глибиною та розмаїттям якісні характери-стики корекційно-виховного впливу були різними. 48,4% пе-дагогів обмежились стислими висновками, наприклад: «розвиток інтересу до навчання», «діти стали більш спокійни-ми і зацікавленими», «з’явилось мовлення, вимовляються кон-кретні слова», «краще сприймається матеріал, оскільки задія-на більша кількість аналізаторів», «розвиток уяви, пам’яті та уваги», «відбувається активізація всіх психічних процесів, пок-ращується мовлення», «діти краще йдуть на контакт та заці-кавлюються новим матеріалом», «розвиток емоційної сфери, когнітивних процесів», «збільшення словникового запасу», «розвиток комунікації, мови, дрібної та загальної моторики», «підвищується мотивація, з’являється конкретний результат корекції», «усунення надмірної напруги, поява зацікавленно-го, активного ставлення до життя». 35,5% опитуваних дали більш детальні якісні характеристики, наприклад: «спосте-рігаємо зміни в тих функціях та структурах, на які спрямована корекція: покращується мовлення, покращується поведінка в колективі, емоційне згуртування», «зниження напруження на уроці, корекція окремих сторін психічної діяльності, порушень у розвитку емоційно-особистісної сфери», «діти стають спо-кійнішими, впевненішими, набувають нових позитивних якос-тей, соціалізуються, оволодівають новими здібностями», «дитина стає більш зацікавленою під час заняття, в неї покра-щується настрій, вона краще орієнтується під час виконання завдань», «за допомогою ігрових методик діти краще засвою-ють нову інформацію», «діти швидше включаються в корек-ційний процес та йдуть на контакт, поданий матеріал краще засвоюється, а набуті знання використовуються за межами 
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заняття – вдома, на прогулянці, у спілкуванні з однолітками», «діти вчаться самостійно створювати ігрові ситуації, можуть за допомогою мнемотаблиць переказувати казки та оповідання», «позбавленя відхилень в емоційному розвитку, знижується надмірне напруження, тривожність, формуються комунікатив-ні навички», «формуються конструктивні форми поведінки, адекватна самооцінка», «підвищується віра в свої можливості, з’являється зацікавленість, активне ставлення до життя» Останнє запитання анкети мало узагальнюючий характер і передбачало висловлювання опитуваними власного бачення доцільності та необхідності застосування корекційно-виховних технологій у роботі спеціального педагога. Слід за-значити, що у доцільності та необхідності застосування корек-ційно-виховних технологій переконані 93,5% спеціальних пе-дагогів, які взяли участь у дослідженні. Проте шляхи щодо їх застосування вони трактували дещо по-різному. Так, більшість опитуваних переконана, що корекційно-виховні технології «застосовувати необхідно, це дуже доцільно та ефектив-но» (Ірина Б.), оскільки вони «здійснюють значний позитив-ний вплив на дитину, урізноманітнюють заняття та окремі за-вдання, що дає можливість довше утримувати інтерес та увагу дитини» (Марина А.). Тому спеціальний педагог, зокрема, лого-пед, повинен «мати у своєму арсеналі знання щодо всіх новіт-ніх науково обґрунтованих технологій та вміти їх застосовува-ти у своїй роботі». (Анастасія Н.) Опитувані також наголосили на тому, що «корекційні технології – один із головних блоків у практичній роботі логопеда», а «корекційний процес має бути системним та неперервним». Педагоги також зауважили, що використовувати такі технології «треба обов’язково, оскільки вони сприяють відновленню й розвитку пізнавальних та емо-ційно-вольових процесів, формуванню позитивних рис особис-тості та адекватної самооцінки, покращенню соціальної адап-тації дітей», «роблять корекційний процес живим і яскравим». «Грамотне використання корекційно-виховних технологій має 



І. В. Середа, Н. В. Савінова, Н. В. Стельмах КОРЕКЦІЙНО-ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГА У СУЧАСНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ  

104 

великий сенс у роботі педагога, логопеда». «Це доцільно, тому що: по-перше, скорочує тривалість часу задля досягнення ре-зультату, по-друге, підвищує мотивацію, по-третє, забезпечує ефективність корекційно-виховного впливу». Проте «сучасна модель суспільства потребує суттєвого оновлення системи спеціальної освіти, її змісту, форм, методів та технологій». Узагальнення результатів дослідження та їх кількісний і якісний аналіз засвідчили, що за рівнем використання корек-ційно-виховних технологій кількість педагогів розподілилася таким чином: високий рівень мають 25,8% опитуваних (8 осіб), середній рівень ми констатували відповідно у 45,2% педагогів (14 осіб), низький рівень було виявлено у 29% (9 осіб). Таким чином, проведене дослідження підтвердило актуаль-ність використання корекційно-виховних технологій спеціаль-ними педагогами у сучасних умовах. І, хоча більшість опитува-них показали середній та високий рівень володіння зазначени-ми технологіями, ми констатували також низку пов’язаних із цим проблем. Напевне, одна з найголовніших, це відсутність в необхідному обсязі методологічно та методично обґрунтованих рекомендацій щодо застосування тих чи інших методів, техно-логій, програм корекційно-виховної роботи з різними категорі-ями дітей. Тому досить часто педагог змушений знаходити шляхи корекційнійного впливу більшою мірою інтуїтивно, ке-руючись тільки власними знаннями та особистим досвідом, що значно уповільнює та знижує якість корекційно-виховної робо-ти. В умовах активного впровадження інклюзивної форми на-вчання це питання постає особливо гостро. Ще однією пробле-мою є недостатня системна підготовка майбутніх спеціальних педагогів до реалізації всіх можливих на сьогодні форм і мето-дів корекційного навчання та виховання, зокрема, технологічна складова цього процесу. Ця ланка потребує системного вивчен-ня та обґрунтування з розробкою науково-методичних реко-мендацій практикуючим педагогам та батькам щодо застосу-вання тих чи інших технологій корекційно-виховного процесу. 
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3.4 Корекційно-виховна робота  
спеціального педагога з дітьми  
з особливими освітніми потребами 

3.4.1 Діагностична робота педагога – дефектолога Корекційно-виховна робота спеціального педагога (дефектолога, логопеда) є важливою складовою комплексної корекційно-лікувальної та реабілітаційної роботи з дітьми з особливими потребами. Корекційно-педагогічний вплив спе-ціального педагога сприяє розвитку пізнавальних та психіч-них процесів дитини, її мовлення, сенсорики, моторики тощо. Ця робота часто поєднується з іншими ланками комплексного відновлювального лікування. Так, лікар рекомендує індиві-дуальну терапію для дитини, здійснює медикаментозне ліку-вання. Реабілітолог застосує спеціальні прийоми масажу, на-вчає дітей закріпленню певних рухів, фіксації погляду та ін. Логопед проводить спеціальні вправи для тренування артику-ляційного апарату. Основна мета виховної роботи зосереджу-ється на формуванні особистості дитини, її соціалізації. Тому в практичному плані корекційне виховання сприяє розвитку  потреби дитини в комунікації, емоційному пізнанні навколи-шнього світу. Адже ця потреба не є вродженою, і за умови нор-мального протікання розвитку виховується в ранньому дитя-чому віці.  Правильно спланована та організована корекційно-виховна робота сприяє ефективному проведенню лікувальної роботи та закріпленню її позитивних результатів. У процесі спеціальних занять педагог-дефектолог розвиває у дітей па-м’ять і сприйняття, увагу та уяву. Також розвивається коорди-нація рухів дитини, вдосконалюються її мовні функції. Компле-ксний корекційний вплив, який поєднує здійснення лікуваль-них та педагогічних заходів у єдину збалансовану систему, фа-хівці вважають найбільш ефективним. Для цього складають 
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єдиний план проведення занять та лікувальних процедур. Ко-нтроль за виконанням всіх ланок лікувально-корекційних за-ходів здійснює лікар. А педагог-дефектолог і логопед мають бути добре обізнані із загальним ходом та особливостями лі-кування та реабілітації дитини з порушеннями.  Виявлення дітей з відхиленнями у розвитку, їх диференцій-на діагностика є невід’ємною складовою практичної діяльності спеціального педагога. Психолого-педагогічні діагностичні ме-тодики використовуються при комплексному обстеженні дітей з метою визначення їх навчальних можливостей та вибору най-більш прийнятного варіанту навчання: за класичним варіантом загальноосвітньої підготовки, за інтегрованою або інклюзив-ною формою, навчанням у спеціальній школі певного типу. На-далі діагностика є постійною складовою корекційно-педа-гогічного процесу для побудови корекційних програм для по-дальшого навчання, виховання та розвитку дитини. Вона дозво-ляє максимально індивідуалізувати корекційно-виховний вплив, ураховуючи наявні та потенційні можливості дитини.  Визначаючи вид відхилення у розвитку дитини та його природу, спеціальний педагог, передусім, звертає увагу на збе-режені можливості та позитивні сторони особистості, щоб на їхній основі планувати корекційно- виховну роботу. Роль голов-них орієнтирів у дефектологічній діагностиці відіграють якісні новоутворення особистості, динамічні та структурні особ-ливості розвитку дитини, симптоми первинних і вторинних (третинних) системних недорозвинень та аномалій розвитку.  Коли педагог-дефектолог, зважаючи на певні симптоми, наприклад, недостатню сформованість комунікативно-пізнавальної сфери, запідозрює наявність тієї чи іншої типо-логічної форми аномального розвитку дитини, перед ним пос-тають більш глибокі діагностичні завдання. Першим таким завданням є встановлення аномалій у періодиці раннього ві-ку, тобто порівняння характеристик дитини з типовими ново-утвореннями певного вікового періоду. 
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У розвитку кожного вікового періоду фахівці розрізняють дві фази. Форми нових, більш досконалих засобів пізнавальної сфери, емоційної виразності тощо, розвиваються приховано у другій фазі того чи іншого періоду на основі інтенсифікації відповідних мотивів. Це за відповідних умов та стимулів приз-водить до якісної перебудови особистості дитини, розпочина-ючи новий етап її розвитку. Отже, наступне завдання діагнос-тики полягає у встановленні того, на якій фазі певного віково-го періоду порушився чи зупинився комунікативно-пізнавальний чи інший розвиток дитини і що лежить в основі порушення: внутрішні потреби і мотиви, операційна система або, можливо, недостатність чи неадекватність впливів зовні-шнього середовища.  Свого часу Н. Лейтес зробив висновок про те, що кожний період шкільного дитинства є якісно своєрідним щаблем у ро-звитку активності дитини. [83] Це твердження є справедли-вим і відносно періодики раннього дитинства та важливим для розуміння патогенезу різних форм аномального розвитку дитини. Тому встановлення відповідності мотиваційної сфери та активності дитини віковим комунікативно-пізнавальним завданням є наступним діагностичним завданням.  Будь-яке психічне новоутворення передбачає своєчасне дозрівання і повноцінну активність певних відділів централь-ної нервової системи. Тому ще одне завдання діагностики по-лягає у порівнянні особливостей психічного розвитку дитини з результатами її клінічного обстеження.  Комплексне виконання всіх діагностичних завдань дозво-ляє спеціальному педагогу (дефектологу) спрогнозувати перс-пективи розвитку особистості дитини та відповідно спрямо-вати корекційно-виховну роботу з нею. Звичайно, не всі з них можуть бути реалізовані в кожному випадку аномального роз-витку, але вони завжди є доцільними орієнтирами при прове-денні як разових обстежень, так і в процесі систематичного педагогічної взаємодії з дитиною.  
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Отже, лише чітко розуміючи особливості розвитку дитини на певних вікових етапах в межах норми, а також патогенетичні особливості та механізми різних форм аномального розвитку, педагог матиме можливість проведення раціональної й обґрун-тованої корекційно-виховної роботи. Здійснюючи патогенетич-но обґрунтований прогноз аномального розвитку, педагог спі-льно з іншими фахівцями може своєчасно розпочати профілак-тичну педагогічну та лікувальну роботу, що значно зменшить системні наслідки різних розладів у дитини раннього віку.  
3.4.2 Урахування вікових нормативів  

та закономірностей розвитку  
у практичній роботі педагога-дефектолога Різноманітні зовнішні прояви новоутворень, характер-них для кожного періоду розвитку, утворюють разом певні вікові симптомо-комплекси. Здійснюючи діагностику, саме на основі їх вивчення педагог-дефектолог може судити про своє-часний або з затримкою чи взагалі аномальний розвиток об-стежуваної дитини. Проте дефектологічна діагностика не мо-же обмежуватись тільки виявленням вікових симптомо-комплексів. Важливо вивчити та проаналізувати процеси роз-витку, які знаходять вияв у визначених симптомах.  Насамперед, педагогові слід оцінити виявлені симптомо-комплекси за віковою нормативністю, орієнтуючись, передусім, на існуючі закономірностей розвитку. Тому важливою переду-мовою постановки конкретного діагнозу є наявність еталонно-го (нормативного) уявлення про структуру і динаміку явища чи процесу, який діагностується. Діагностика аномального розвит-ку передбачає знання нормативних закономірностей психічно-го, соматичного, сенсомоторного розвитку дитини.  Для кожного наступного періоду розвитку дитини є ха-рактерним функціональне дозрівання певних структур орга-нізму. При цьому кожна підсистема починає функціонувати у другій фазі певного періоду як його новоутворення на основі максимальної активації мотивів і практичних зусиль індивіда. 
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Але розквіт відповідних функціональних підсистем, зокрема, мозку, характерний уже для першої фази кожного наступного періоду. Соціальний вплив навколишнього середовища приз-водить до ускладнення потребнісно-мотиваційної сфери ди-тини, спонукаючи її до концентрації адаптивних зусиль на практичному освоєнні відповідних пізнавальних та комуніка-тивних засобів. Таким чином, джерело саморуху процесу дитя-чого розвитку в цілому полягає в опосредкованному зв’язку і взаємовпливі біологічних та соціальних факторів розвитку.  За своїми чіткими нормами розвивається рухова, або мо-торна активність дитини: від перших рефлексів новонародже-ного (хапати, смоктати) до самостійних спроб утримувати го-лову (1-2 місяці), перевертатися (3-4 місяці), сидіти (7-8 міся-ців), стояти (9-10 місяців), і, нарешті, робити перші кроки (11-12 місяців). (Додаток Е) Розвиток мовлення дитини в нормі проходить тривалий шлях шлях від окремих криків (новонароджений) і поступового зосередження на мовленні дорослого (1-2 місяці) до агукання (3 місяці), лепету (5-6 міся-ців), перших слів (1 рік), простих речень (1 рік 8 місяців – 2 роки) до утворення багатослівних речень (3 роки) і, нарешті, повного оформлення звуковимови (5 років). (Додаток Є)  У кожному періоді зона найближчого розвитку дитини на рівні потреб і конкретних мотивів формується в процесі опера-ційно-технічного збагачення попереднього досвіду соціальної та комунікативної поведінки, пізнавального, сенсорного, мо-торного розвитку. При цьому, як зазначав Л. Виготський, у співдружності, під керівництвом, за допомогою дорослого ди-тина завжди може зробити набагато більше і вирішити більш складні завдання, ніж зробила б це самостійно. [16] Проте А. Запорожець (1978) наголошував на тому, що діти виявляють підвищену чутливість не до всіх, а лише до певного роду на-вчально-виховних впливів. Найбільш ефективно вони опано-вують тільки певного роду зміст і способи діяльності. Така підвищена чутливість дитини до тих чи інших типів емоційно-виразних знакових впливів у різні періоди раннього розвитку 
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пов’язана з дозріванням відповідних нервових структур і на-копиченням певних енергетичних та інших ресурсів. Йдеться про так звані сенситивні періоди розвитку, тобто періоди, найбільш сприятливі для розвитку певних функцій дитини, засвоєння нею відповідних знань і вмінь.  Але слід пам’ятати, що актуальні анатомо-фізіологічні пе-редумови сенситивних періодів та зони найближчого розвит-ку можуть бути втілені, по-перше, лише в процесі тісної емо-ційної взаємодії з дорослими і, по-друге, тільки за умови без-перервного соціально зумовленого структурування такої ді-яльності. Поза емоційного контакту та спілкування з дорос-лим можливості сенситивних періодів раннього онтогенезу можуть виявитися непоправно загубленими, а активність від-повідних нервових структур залишиться соціально нерегла-ментованою. Тому навчити дитину основам повноцінної кому-нікації, соціальним навичкам неможливо поза соціумом, без тісної взаємодії та спілкування з дорослими. Найважливішим стимулом у мовному розвитку, наприклад, є спілкування ди-тини з дорослим. У зворотному випадку матимемо наслідки так званого процесу навчального обмеження у вигляді несфо-рмованих емоційних та поведінкових реакцій, нерозвиненого або недорозвиненого мовлення тощо. І подолати їх буде дуже не просто, а іноді – і взагалі неможливо. 
3.4.3 Корекційна робота педагога з дітьми  

із затримкою мовного розвитку Робота спеціального педагога (логопеда) з різного роду розладами мовлення у дітей потребує особливої уваги. Адже у багатьох випадках мовна патологія може супроводжуватись різними неврологічними порушеннями. Особливо часто роз-ладами мовлення супроводжуються дитячі паралічі.  Передусім, слід пам’ятати, що система корекційної психо-лого-педагогічної робота з дітьми, які мають розлади мовлен-ня, має здійснюватися лише в сприятливих для дитини емо-ційно-психологічних умовах, при обов’язковій позитивній  
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мотивації. Важливо досягти максимальної активності та заці-кавленості дитини в усуненні наявних мовних дефектів.  У корекційному процесі використовують зоровий конт-роль за допомогою дзеркала, особливо коли працюють над артикуляційною моторикою. Мовна терапія здійснюється в комплексі з загальними лікувально-реабілітаційними захода-ми. Це зумовлено взаємопов’язаними механізмами розвитку дрібної моторики та мовлення: розвиток маніпулятивної ді-яльності рук і формування мови відбуваються паралельно один одному.  За наявності у дітей із руховими порушеннями вираженої дизартрії, рекомендується включати в заняття з розвитку мо-влення вправи для регуляції дихання та голосоутворення, тренування вимови губних звуків, диференціювання свистя-чих і шиплячих звуків, які важко розрізнити. Важливого зна-чення для відтворення доступного дитиною мовного матеріа-лу набуває осмислення нею складних логіко-граматичних конструкцій. Необхідно також розвивати фонематичний слух, слухову увагу дитини, вміння осмислено сприймати озвуче-ний мовний матеріал.  При роботі з дитиною з вираженими руховими порушен-нями, особливо різного роду церебральними паралічами, сут-тєву роль у розвитку мовлення відіграє зменшення патологіч-ної рефлекторної активності. Тому, з метою придушення пато-логічної активності мовної мускулатури, слід здійснювати по-етапне, як і у випадку норми, формування домовленнєвої та мовленнєвої діяльності. Ця умова є вкрай необхідною у здійс-ненні логопедичної роботи з дітьми віком до 2-х років. Наприклад, при логопедичних занять із дитиною, яка страж-дає на псевдобульбарний параліч, важливо подбати про форму-вання у неї жувальної функції. Слід відокремити дихальні рухи і голосові реакції від загальної м’язової активності, стимулювати й розвивати звукову комунікацію. Дуже важливо викликати у дитини звуки гуління, щоб на основі вроджених наслідувальних реакцій надати їм різноманітної інтонаційної виразності.  
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На всіх етапах розвитку дитини з вадами мовлення стимулю-вання її комунікативної, зокрема, голосової і мовної активнос-ті, є одним із найважливіших завдань.  Одним із важливих факторів, що затримують інтелекту-альний та мовленнєвий розвиток дітей із вродженими та на-бутими в ранньому віці ураженнями нервової системи, що по-єднуються з руховими порушеннями, є затримка випрямляю-чих рефлексів. Хвора дитина виявляється позбавленою мож-ливості утримувати голову, сидіти, стояти, ходити. Це, у свою чергу, заважає її нормальному диханню та голосоутворенню, рухам мовної мускулатури, значно уповільнює і спотворює розвиток вищих нервових фукцией. Тому заняття з розвитку мовлення й інтелекту дитини слід поєднувати із заняттями лікувальної фізкультури, спрямованими на розвиток випрям-ляючих рефлексів, а також опорної, хапальної та маніпулятив-ної діяльності рук. Педагог-дефектолог і логопед повинні пра-цювати в тандемі, співставляючи темпи моторного та мовного розвитку дитини і стежичи за тим, щоб моторне навантажен-ня в мовній діяльності було адекватним.  Анатомічна близькість коркових зон іннервації мовних м’язів і м’язів рук (особливо кисті і великого пальця), а також значна роль ручної домінантності у формуванні домінантності півкульної, зумовлють необхідність розвитку функціональних можливостей правої руки. Така діяльність сприятиме функціо-нальному та анатомічному дозріванню коркових відділів рухо-вого аналізатора й мови. Також, за необхідності, логопед про-водить роботу з виправлення недоліків вимови, розширення словникового запасу, вдосконалення граматичного ладу, роз-витку здатності правильно і послідовно викладати свої думки. Не менш важливим напрямом логопедичної роботи є ви-ховання гармонійно розвиненої особистості. Основним за-вданням при цьому є усунення у дітей мовленнєвих патологій та розладів, які позначаються на загальному розвитку, кому-нікації, соціалізації, формуванні самооцінки.  
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Як і будь-яка корекційно-педагогічна діяльність, логопе-дична робота починається з діагностики, психолого-педаго-гічного вивчення дитини. На основі аналізу її результатів здійснюється вибір засобів і прийомів логопедичної корекції, надаються конкретні рекомендації.  Основною формою логопедичної роботи є логопедичні заняття, в процесі яких здійснюється безпосередній корекцій-но-виховний вплив на дитину. (Додаток Ж) Всі інші форми є допоміжними, оскільки реалізують непрямий логопедичний вплив, доповнюючи або закріплюючи результати прямого впливу. Логопедичні заняття можуть проводитись як індиві-дуально, так і з групою дітей. Проте для тренування мовного спілкування дитини, виховання правильних навичок її пове-дінки в колективі, провідною формою є саме групові заняття. Індивідуальна форма занять реалізується у вигляді бесід пси-хотерапевтичного характеру, додаткових вправ з корекції не-правильної вимови тощо. В організації логопедичних занять важливо дотримуватись основних дидактичних принципів: вони мають бути регулярними, систематичними та послідов-ними, проводитись з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дитини, спиратись на свідомість і активність дітей, бути обладнаними необхідними методичними посібни-ками, наочними та технічними засобами, сприяти міцності навичок правильної мови та поведінки.  Корекційно-педагогічна робота логопеда складається з кі-лькох розділів: виховання рухових функцій, виховання нави-чок, виховання мови, соціальне пристосування. Важливого зна-чення надають також розвитку особистісних якостей та під-готовці дитини до школи. Така діяльність містить завдання  з розвитку мовлення, слухового сприйняття та ритму, зорової уваги і пам’яті, підготовки до письма тощо. З тренувальних вправ рекомендують розфарбовування, штрихування, перемі-щення руки в потрібному напрямку, роботу в певних межах, наприклад, з трафаретами. 
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РОЗДІЛ  4  

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО  
КОРЕКЦІЙНОГО ПЕДАГОГА  

ДО РОБОТИ В ІНКЛЮЗИВНОМУ  
АКТИВНО-ІГРОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

4.1 Сутність понять  
«розвивальне середовище»,  
«активно-ігрове середовище» У наукових розробках багатьох учених України та зару-біжжя поняття «середовище» виступає як запорука активного особистісного розвитку дитини, джерело набутих знань, умінь та навичок. Загальноприйнятним є акцентування уваги педа-гогічної спільноти (Т. Антонова, О. Артамонова, А. Богуш, В. Бондар, А. Бондаренко, А. Гогоберидзе, О. Дибіна, Н. Гринявічене, С. Конопляста, Л. Кларіна, В. Логінова, С. Новосьолова, Г. Пантелєєв, Л. Пантелєєва, Л. Парамонова, Н. Савінова, В. Синьов, Є. Синьова, Л. Стрелкова, В. Тарасун, М. Шеремет та ін.) на побудові розвивального середовища, висвітленні вимог та рекомендацій щодо його організації. У межах започаткованого нами дослідження спробуємо виокремити дотичні до нього термінолексеми. Звернемось до словникових джерел. За трактуванням «Психологічного словника» за ред. Р. Нємова середовище – це «те, що протистоїть людині в ото-чуючому її світі; те, що знаходиться поза свідомості, людської психіки та відрізняється від власної психології особистос-ті» [106, с. 413]. 
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Г. Коджаспірова, А. Коджаспіров у «Педагогічному словни-ку» пропонують комплекс термінолексем, дотичних поняття «середовище»: «внутрішнє середовище дитини», «культурне середовище», «мотиваційне середовище», «соціальне середо-вище», «виховне середовище» [67, c. 43].  Зокрема, «зовнішнє середовище освітньої системи» визна-чається як «сукупність різноманітних природно-кліматичних, демографічних, екологічних, соціально-економічних та полі-тичних факторів, що впливають на внутрішні характеристики освітньої системи певного регіону» [67, с. 46]. «Педагогічне середовище є спеціально та відповідно до педагогічних цілей створеною системою умов організації дитячої життєдіяльнос-ті, спрямованою на формування їх відношень до світу, людей та один до одного [67, с. 70]. У виданні «Психологія спілкування. Енциклопедичний словник» за ред. А. Бодалєва виокремлюється «розвивальне соціальне середовище», що відрізняється від звичайного більш високими за змістом та інтенсивністю характеристика-ми емоційної та інтелектуальної взаємодії та творчості [9, с. 481]. Саме у такому середовищі найбільш повно актуалізу-ються як міжособистісні, так і міжгрупові механізми успішно-го саморозвитку особистості та групи [9, с. 482].  Л. Лузіна у «Словнику педагогічного побуту» зазначає, що «освітнє середовище – це «місце», існуюче у соціумі, де суб’єк-тивно утворюється велика кількість відносин та зв’язків, у яких втілюються спеціальні діяльності різноманітних систем (державних, громадських та змішаних) щодо розвитку індиві-да та його соціалізації [93, с. 52].  Словник психології розвитку за ред. А. Венгера терміноло-гічний комплекс «розвивальне предметне середовище дитин-ства» тлумачить як систему матеріальних об’єктів та засобів діяльності дитини, що функціонально моделює зміст розвит-ку фізичної та моральної складової дитячої особистості [123, с. 155].  
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За «Понятійно-термінологічним словником логопеда» за ред. В. Селіверстова виділяються такі змістовні значення: се-редовище природнє – оточуючі людину природні умови; сере-довище соціальне – громадські, матеріальні та духовні умови існування і діяльності людини [122, с. 155]. У II томі «Дефектологічного словника» за ред. В. Гудоніса, Б. Пузанова представлено термінокомплекс «спеціальні освіт-ні умови», до складу яких входять спеціалізовані освітні про-грами та методи навчання, індивідуальні технічні засоби на-вчання, психолого-медико-педагогічні умови засвоєння на-вчального матеріалу та середовище життєдіяльності особи з обмеженими можливостями здоров’я [38, с. 407]. Отже, у словникових джерелах має місце змістовна строка-тість видів та підвидів поняття «середовище», серед яких є від-сутнім семантичне узагальнення термінолексеми «активно-ігрове середовище». На думку Л. Виготського, П. Гальперіна, В. Давидова, Л. Занкова, О. Леонтьєва, Д. Ельконіна, розвивальне середови-ще – це певним чином упорядкований освітній простір, в яко-му здійснюється розвивальне навчання. Під самостійною ді-яльністю дітей учені розуміють вільну діяльність вихованців в умовах створення педагогами розвивального предметно-просторового середовища, що забезпечує вибір кожною дити-ною діяльності за інтересами і дозволяє їй взаємодіяти з одно-літками або діяти індивідуально. При створенні розвивального предметно-просторового середовища необхідно забезпечити реалізацію освітнього по-тенціалу групової кімнати і матеріалів дошкільної освітньої установи, обладнання та інвентарю, охорони і зміцнення їх здоров’я, урахування індивідуальних особливостей дітей і ко-рекції їх розвитку; рухової активності, можливості спілкуван-ня та спільної діяльності дітей і дорослих, а також можливості для усамітнення; різних освітніх програм з урахуванням ін-клюзивної освіти, а також національно-культурних, кліматич-них та інших умов у межах державних нормативів. 
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С. Новосьолова предметно-розвивальне середовище трак-тує як «систему матеріальних об’єктів діяльності дитини, що функціонально модернізує зміст її гармонійного розвит-ку» [107, с. 11]. Учена підкреслює, що розвивальне середовище сприяє ранньому прояву різнобічних здібностей у дошкільни-ків, мотивує проявляти активність та ініціативу. Збагачення предметних та соціальних умов діяльності дитини також по-зитивно впливає на розвиток свідомості та підвищує якісний рівень психологічного змісту діяльності, що виконується [107, с. 14]. C. Новосьолова представляє поняття «середовище» у трьох вимірах: 1) як єдність соціальних та предметних засобів забезпечення різноманітної діяльності дитини; 2) як систему предметних середовищ, насичених іграми, іграшками, посіб-никами, обладнанням і матеріалами для організації самостій-ної творчої діяльності дітей; 3) як систему матеріальних об’єк-тів діяльності дитини, що функціонально моделює зміст її ду-ховного та фізичного розвитку [107, с. 17].  Е. Лобанова підкреслює, що розвивальне середовище – це особливим чином організований соціокультурний та педагогі-чний простір, у межах якого виділяються декілька взаємопо-в’язаних підпросторів, що створюють найбільш сприятливі умови для розвитку та саморозвитку кожного включеного в діяльність суб’єкта [39, c. 58]. У дослідженнях А. Гогоберидзе середовищем розвитку дитини представляється безпосередній простір життєдіяльності, ті умови, в яких проходить її життя в дошкільному закладі [39, с. 401], а «предметно-просторове се-редовище» – це «максимально комфортні природні умови, ра-ціонально організовані в часі та просторі, насичені різноманіт-ними предметами та ігровими матеріалами» [90, с. 409]. В. Яс-він розуміє розвивальне навчальне середовище як «таку систе-му, що здатна забезпечувати комплекс можливостей для само-розвитку всіх суб’єктів освітнього процесу» [177, c. 64]. Н. Волохова презентує поняття «розвивальне предметно-просторове середовище» як сукупність умов, у яких відбува-
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ється прямий та непрямий вплив на всебічний розвиток дити-ни в дошкільному закладі, стан її фізичного та психічного здо-ров’я, успішність подальшого процесу навчання, а також на діяльність усіх учасників освітнього процесу в дошкільному закладі [28, с. 14]. Л. Пасєкова зазначає, що розвивальне пред-метно-просторове середовище – це комплекс естетичних, пси-холого-педагогічних умов, необхідних для здійснення педаго-гічного процесу, раціонально організований у просторі та часі, насичених різноманітними предметами та ігровими матеріа-лами [116, с. 9]. У дослідженнях О. Дибіної предметно-просторове середовище визначається як спеціальним чином організоване середовище, що забезпечує стимульовану реалі-зацію інтегрованої дитячої діяльності [40, с. 3]. У роботах науковців представлено визначення поняття «виховне середовище» як: 1) сукупність соціально-ціннісних обставин, що оточують дитину та впливають на її особистіс-ний розвиток, сприяють її включенню до сучасної культури (І. Підкасістий) [120, c. 301]; 2) сукупність природніх та соціаль-но-побутових умов, в яких відбувається життєдіяльність ди-тини; сприятлива для формування у неї позитивних чеснот; найближче оточення, з яким у дитини наявний щоденний контакт (Н. Шмирьова та ін.) [173, с. 98]. У психолого-педагогічній літературі функціонує термін «корекційно-розвивальне середовище». Корекційно-розвивальне середовище представляється системою, що роз-вивається і визначається наступними параметрами: орієнтаці-єю корекційно-педагогічного процесу на цілісні характеристи-ки особистості дитини; єдністю, злагодженістю роботи суб’єк-тів корекційно-розвивального середовища; наступністю сере-довищ у розвитку дитини [67, с. 54]. Отже, у сучасній психолого-педагогічній літературі понят-тя «розвивальне середовище» представляється як комплекс матеріально-технічних, санітарно-гігієнічних, ергономічних, естетичних, психолого-педагогічних умов, що забезпечують 
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організацію повноцінного життя та навчання дітей. Метою створення його є забезпечення важливих життєвих потреб осо-бистості, що розвивається: фізичних, соціальних, духовних, мо-ральних, естетичних, мовних, загальнокультурних, творчих. У започаткованому дослідженні ми виокремлюємо термін «активно-ігрове середовище», тлумачення якого є відсутнім у літературі.  Семантику представленої термінолексеми складають два поняття – «гра» та «активність». Узагальнююче семантику, поняття «гра» вбачається нами як один із видів діяльності, середині якої зароджується нова – навчальна; при цьому зна-чущість ігрової діяльності міститься як у результаті, так і в самому процесі, що сприяє пізнанню дитиною оточуючої дійс-ності через багаторазове відтворення в ігровому процесі дій, мовлення дорослих та їх взаємовідносин. Ігрова діяльність дитини сприяє розвиткові її пізнавальної активності – діяль-нісному станові особистості, що характеризується утворенням мотивації для реалізації вольових зусиль у процесі оволодіння комплексом знань, умінь та навичок та їх практичного засто-сування. Здійснивши аналіз зазначених вище понять, ми розуміємо сутність феномену розвивальне активно-ігрове середовище як урізноманітнений життєвий простір дитини, спеціально організований для забезпечення її самостійної та групової іні-ціативної діяльності протягом ігрових заходів, що сприяють розвитку пізнавальної, навчальної, емоційної та мовленнєвої активності. 
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4.2 Проблеми підготовки майбутніх  
вчителів-логопедів до роботи в умовах 
розвивального активно-ігрового  
середовища у сучасних психолого-
педагогічних дослідженнях Проблеми підготовки корекційних педагогів, зокрема вчителів-логопедів, до роботи в системі спеціальної освіти висвітлюються в дослідженнях учених (А. Алмазова, Е. Бори-сова, В. Бондар, С. Конопляста, Ю. Гаркуша, О. Ільченко, О. Мартинчук, С. Миронова, Н. Пахомова, Ю. Пінчук, Н. Савіно-ва, І. Самойлова, В. Синьов, Є. Синьова, В. Тарасун, М. Шеремет та ін.). Актуалізуючи проблеми модернізації підготовки високок-валіфікованих кадрів для роботи в умовах оновленої спеціаль-ної системи освіти, В. Синьов окремо виділяє проектування та розробку новітніх стандартів підготовки фахівців за специфі-кою нозологій, які сприятимуть продуктивним зрушенням у роботах науковців, що займаються безпосередньо проблема-тикою підвищення рівня освіченості майбутніх кадрів галузі спеціальної освіти.  Українські учені С. Конопляста, В. Синьов, М. Шеремет під-креслюють необхідність вивчення загального і специфічного у розвитку дітей з порушеннями різних категорій з метою створення максимально повної моделі основних змістових ліній розвитку дитини, визначивши при цьому всі компенса-торні шляхи, які можливі для кожної конкретної категорії [139, с. 394]. Розвиваючи ідеї Л. Виготського, науковці-дефектологи аргументовано доводять необхідність викорис-тання сенситивних періодів становлення вищих психічних функцій, розробляють і апробують комплексні програми ран-ньої психолого-педагогічної корекції порушених функцій і на цій основі, як можна більш ранньої, повноправної інтеграції дитини в соціальне і загальноосвітнє середовище. При цьому 
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суттєві вимоги суспільство ставить до якості підготовки май-бутнього фахівця спеціальної освіти. На думку Н. Пахомової, організація системи підготовки студентів вишів педагогічного напряму є реально існуючим феноменом сучасного освітнього процесу. Комплексність пе-дагогічного впливу на професійне становлення дефектологів та оволодіння необхідним комплексом знань та навичок має визначатись системною інтеграцією засад медичної, психоло-гічної та педагогічної наук у освітньому процесі, з обов’язко-вим усвідомленням місця й ролі кожного з компонентів ієрар-хічної освітньої програми [117, c. 119]. С. Миронова підкреслює першочергову важливість підго-товки дефектологів, придатних до праці у закладах освіти будь-якої специфікації, як запоруку ефективного корекційно-го впливу на психофізичний розвиток кожного учня. Сама сут-ність аспектів підготовки спеціалістів у галузі дефектології вимагає поглибленого наукового вивчення через недостатню реалізованість програми навчальної фахової діяльності. Обме-женість розроблення проблеми підготовки вчителів-дефекто-логів відповідно до сучасних вимог освітньої системи визна-чає дану проблему як провідну серед кадрових у галузі спеці-альної освіти [99, с. 3].  Компетентнісний підхід виступає як новий підхід до ціле-покладання в освіті, зокрема в спеціальній, а компетенція і компетентність стверджуються як нові цільові категорії, які означають перехід вищої освіти від предметно-центристської орієнтації освітнього процесу до спрямованості «на студента». При цьому найважливішим фактором визнання компетентніс-ного підходу стає перенесення акцентів від змісту до результа-тів, від знань – до розвитку особистості того, хто навчається. У науковій літературі професійна компетентність учителя-логопеда визначається ученими як: 1) інтегративну якість фа-хівця, який виявляє готовність максимально ефективно здійс-нювати діагностику, корекційно-превентивне навчання та 
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особистісний розвиток осіб з вадами мовлення (Ю. Пінчук) [121, с. 6]; 2) комплексне поняття, що включає теоретичну, практичну, комунікативно-мовну, особистісну складові, які є необхідними для здійснення корекційно-розвивальної та ви-ховної роботи з дітьми з порушеннями мовленнєвого розвит-ку з урахуванням їх індивідуальних можливостей із обов’язко-вим застосуванням сучасних методів, прийомів, інноваційних технологій і форм роботи із зазначеною категорією дітей та їх родинами з метою надання необхідної допомоги. Змістом тео-ретичної складової професійної компетентності вчителя-логопеда є наявність системи спеціальних знань щодо психо-фізичних особливостей певної категорії дітей, структури де-фекту, принципів, методів, прийомів, особливостей організації корекційно-розвивальної, виховної роботи, розвитку спілку-вання, ефективної пізнавальної взаємодії з дітьми із порушен-нями мовленнєвого розвитку, методів вивчення сім’ї й особ-ливостей сімейного виховання зазначеної категорії дітей, ор-ганізації скоординованого співробітництва всього педагогіч-ного колектив. Практична складова професійної компетент-ності вчителя-логопеда включає вміння і навички, що необ-хідні для організації корекційно-розвивального і виховного процесу з дітьми із порушеннями мовленнєвого розвитку, такі як: діагностичні, організаційні, корекційно-розвивальні, кон-сультативні тощо. (Н. Савінова) [137, с. 168].  Учені одностайні в думці щодо створення нового навчаль-ного середовища при підготовці майбутніх корекційних педа-гогів, учителів-логопедів (С. Конопляста, С. Миронова, Н. Пахо-мова, Н. Савінова, В. Синьов, В. Тарасун, М. Шеремет та ін.), вве-дення актуальних моделей і форм організації занять з викори-станням практично зорієнтованих технологій навчання. Супе-речність співвідношення між собою рівня підготовки вчителів-логопедів до роботи у розвивальному середовищі та змістом програмної підготовки викликає на ринку праці гостру потре-бу у фахівцях, здатних ефективно працювати у даній системі. 
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Розвиток професіоналізму вчителя-логопеда забезпечує його майбутню адаптацію до вивчення нових теорій та методик, що здатні ефективно підвищити якісні показники його роботи. Повноцінне відтворення майбутнім вчителем-логопедом педагогічної діяльності під час проходження педагогічної практики передбачає реалізацію всіх її компонентів: самостій-ну постановку педагогічних цілей і завдань; володіння широ-ким спектром впливу на дітей; постійний самоконтроль за ходом і станом своєї педагогічної діяльності [44, c. 176]. Проведені в останні часи науковцями дослідження дозво-ляють розглядати технології активно-ігрового навчання як найбільш практико-орієнтовані, «на студента», якщо мова йдеться про підготовку висококваліфікованих кадрів, і такі, що в більшій мірі відповідають рішенню завдань особистісно-го розвитку дитини, зокрема з порушеннями мовлення.  Діяльність педагога, що реалізує працює в активно-ігровому середовищі, реалізуючи ігрові технології, є досить складною і має містити в собі три складових: педагогічну (вчитель), технологічну (технологія) і ігрову (гра).  Поділяючи точку зору дослідника активно-ігрових техноло-гій навчання Н. Борисової, яка представляє характеристику дій викладача, стиля його роботи при використанні активно-ігрових педагогічних технологій, ми змістимо акцент на діяльності вчи-теля-логопеда в активно-ігровому середовищі [11, c. 25]: 1. Навчання повинно включати весь інтелектуальний по-тенціал людини. Отже, в нашому випадку, педагог-логопед, працюючи в активно-ігровому середовищі має не тільки на-вчитися думати самостійно, а й організовувати розумову дія-льність дітей із тяжкими порушеннями розвитку. 2. Навчання, побудоване тільки або переважно на переда-чу інформації, має бути заміненим навчанням нової діяльності в ігровій діяльності. Змінюється статус педагога, який від пе-редавача інформації перетворюється в організатора навчаль-но-ігрового процесу. 
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3. Змінюється зміст освіти: не інформація про діяльність плюс трохи діяльності, а діяльність, заснована на інформації. Педагог-логопед, який не має власного практичного професій-ного досвіду, навряд чи зможе якісно організувати навчання нової діяльності в ігровій діяльності. 4. Змінюються форми взаємодії педагога і тих, хто навча-ється, а також взаємонавчання. На зміну традиційним прихо-дять форми активного, інноваційного навчання: ігри, аналіз конкретних ситуацій, розігрування ролей, взаємооцінка, взає-моконтроль, самооцінка і самоконтроль.  5. Зміна цілей, змісту і форм навчання має суттєвий вплив на характер спілкування педагога і дитини, на атмосферу їх взаємодії. «Партнерство, рівність особистостей у виборі, вчин-ках, відповідальності, позитивний емоційний фон – все це стає перманентною домінантою відносин». Підготовка до роботи майбутніх учителів-логопедів має ґрунтуватися на розумінні постулату, що мотивація до діяль-ності, зокрема корекційно-навчальної, виникає у дітей, якщо враховуються наступні умови: цікавим є те, чого мене вчать; цікавим є той, хто мене вчить; цікаво, як мене вчать. Для реалізації цих умов майбутній педагог-логопед має оволодіти режисурою активно-ігрових технологій в активно-ігровому середовищі, тобто організацією, конструюванням змісту, використанням ігрових засобів активного ігропроцесу. Л. Томич акцентує увагу на тому, що корекційно-розвивальне середовище створюється для дитини з порушен-нями мовлення з метою зниження симптоматики її дезадап-тивності, розвитку здатності до вибудовування комунікатив-ної взаємодії на мовній основі, здатність до регулювання своєї поведінки, діяльності [157, c. 285].  Отже, важливим механізмом його функціонування є розу-міння майбутніми педагогами-дефектологами технології ви-будовування стратегії супроводу дитини, зануреної в це сере-довище. Суб’єктами процесу утворення середовища є педаго-ги, вузькі спеціалісти, діти і їх батьки. 
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У підготовці активно-ігрового середовища та активно-ігрової технології майбутній фахівець-логопед має оволодіти схемою, що включає наступні фактори: 1) власний досвід і по-передній досвід і можливості дитини та інших учасників акти-вного ігропроцесу; 2) активно-ігрове середовище та занурен-ня у діяльність (правила та умови успішної взаємодії, віра в свої можливості, підтримання зацікавленості, сприятливе для всіх розташування учасників активної ігрової взаємодії, ство-рення атмосфери довіри, співпадіння планів ігрової рольової реалізації, підтримка уваги, наближення ігрових ситуацій до життя і позитивного досвіду дитини, максимальне занурення у діяльність, засоби взаємодії тощо); 3) активне оцінювання та контроль (взаємооцінка, самооцінка, взаємоконтроль, са-моконтроль, додаткові рольові та ігрові демонстрації, робота в парах, мікрогрупах тощо); 4) запам’ятовування (створення орієнтирів, святкових процедур опрацювання нового в інших ситуаціях, обмін враженнями тощо); 5) перенесення набутого досвіду у повсякденне спілкування (сюжетно-рольові ігри, інсценування, ритуал завершення діяльності і очікування майбутньої зустрічі тощо); 6) часова обмеженість, акценту-вання початку і закінчення гри (сюрпризні моменти, зустрічі, естетичні акценти тощо); 7) пунктуальність і продуктивність. Упровадження активно-ігрової технології в активно-ігровому середовищі включає підготовку майбутнього фахів-ця до реалізації технологічних процедур в активно-ігровому середовищі, а саме: багаторазове повторення; поступове пок-рокове засвоєння; включеність у процеси групової динаміки і взаємодії; навчання під ігровими іменами; використання ін-формаційно-комунікаційних технологій та засобів, отримання зворотного зв’язку, режим позивного насичення; розробка сценарію тощо.  Таким чином, формування готовності майбутніх учителів-логопедів до роботи в умовах розвивального активно-ігрового середовища є важливим фактором підвищення рівня 
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освіченості студентів та розвитку їх професійної компетенції. Ефективність організації роботи у розвивальному активно-ігровому середовищі значною мірою залежить від якості під-готовки майбутнього вчителя-логопеда. При низькому рівні освіченості майбутніх вчителів-логопедів, відсутності мотива-ційного базису до саморозвитку у професійній діагностико-корекційній, корекційно-навчальній, корекційно-виховній ді-яльності в активно-ігровому середовищі не є можливою і пот-ребує подальших підготовчих практичних напрацювань. 
4.3 Шляхи підготовки майбутніх  

вчителів-логопедів до роботи  
в умовах розвивального активно-
ігрового середовища 

4.3.1 Аналіз готовності майбутніх вчителів-
логопедів до роботи в умовах розвивального 
активно-ігрового середовища Метою пошуково-розвідувального експерименту було визначення рівнів готовності майбутніх вчителів-логопедів до роботи в умовах розвивального активно-ігрового середо-вища. У межах започаткованого дослідження на етапі пропе-девтичного, пошуково-розвідувального експерименту було використано метод анкетування з метою отримання інфор-мації від студентів – майбутніх вчителів-логопедів – для пер-винного орієнтування в теоретичній обізнаності респондентів із зазначеної проблеми, а також для подальшої деталізації до-слідження.В анкетуванні взяли участь 41 студент IV та VІІ кур-сів спеціальності «Корекційна освіта (логопедія)». На перше запитання анкети «Що Ви розумієте під понят-тям «розвивальне середовище?» 19,2% респондентів відпові-ли, що це – організоване предметне середовище, в якому вихо-вується дитина; 46,9% – навчання, виховання та корекція  
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порушень розвитку дитини в спеціально створених умовах; 33,9% визнали вплив оточуючого на дитину. На запитання «З якими труднощами Ви стикаєтесь при роботі в розвивальному активно-ігровому середовищі?» Вста-новлено, що 54,1% майбутніх вчителів-логопедів зазнають суттєвих труднощів, які виникають під час роботи, недоскона-лість власних умінь і навичок; 24,8% – недостатнє технічне, методичне забезпечення, відсутність методичної літератури та засобів корекційного навчання; 21,1% – пасивність адмініс-трації, педагогів, відсутність необхідних наочних матеріалів та спільної командної взаємодії.  Запитання «Які засоби підготовки до роботи в умовах роз-вивального активно-ігрового середовища Ви можете назва-ти?» дозволило з’ясувати, що 38,3% респондентів визначили основним засобом літературу з теорії та практики організації розвивального середовища; 34,3% – систематичні заняття, тренінги; 19,2% – комп’ютер, технічні засоби, наочність; 8,2% – обмін досвідом роботи. На запитання «Чи сформовано у сучасних батьків поняття про розвивальне активно-ігрове середовище?» 55,6% респон-дентів дали позитивну відповідь; 19,6% – негативну, 24,8% опитаних відзначили пасивність батьків. На запитання «Які ефективні методи сприяють підготовці майбутніх вчителів-логопедів до роботи в умовах розвиваль-ного активно-ігрового середовища?» 35,3% студентів назвали консультації, бесіди, лекції; вирішення педагогічних ситуацій, рольові ігри виокремили 40,6% респондентів; 24,1% опитаних вважають ефективним досвід фахівців. Щодо запитання анкети «Які ефективні умови підготовки до роботи в умовах розвивального активно-ігрового середови-ща Ви можете назвати?», серед респондентів 68,3% відзначили спільну взаємодію студентів, викладачів, вчителів-логопедів, вихователів, батьків; 14,4% – практичну спрямованість навчан-ня у вищому навчальному закладі; 11,7% – навчально-
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методичне забезпечення корекційного процесу та технічне оснащення; 5,6% – ґрунтовну теоретичну і практичну підго-товку майбутніх вчителів-логопедів. На запитання «Чи позитивно впливає розвивальне актив-но-ігрове середовище на розвиток дитини з психофізичними вадами?» негативно відповіли 33,2% студентів; 32,8% відзна-чили позитивний вплив; на відсутність освітніх середовищ з відповідним оснащенням указали 19,3% респондентів; 14,7% студентів визнали недостатність статистичних даних.  Отже, результати анкетування студентів дозволяють вио-кремити такі проблеми: по-перше, недостатню мотивацію до роботи в активно-ігровому середовищі, емоційну нестабіль-ність; по-друге, відсутність достатньої практичної підготовки до роботи в розвивальному активно-ігровому середовищі, що потребує планомірної підготовки. 
4.3.2 Змістова та рівнева характеристика готовності 

майбутніх вчителів-логопедів до роботи  
в умовах розвивального активно-ігрового  
середовища  Метою констатувального етапу експерименту було ви-явлення рівнів готовності майбутніх вчителів-логопедів до роботи в умовах розвивального активно-ігрового середовища. Сформовано експериментальну (ЕГ) та контрольну (КГ) групи відповідно за кількістю 14 та 16 студентів ІV–VI курсів спеці-альності «Корекційна освіта (логопедія)».  Завданнями констатувального етапу експерименту висту-пили: визначення критеріїв та показників готовності майбут-ніх вчителів-логопедів до роботи в розвивальному активно-ігровому середовищі. При визначенні критеріїв ми виходили з положення, що критерій – це ознака, на ґрунті якої здійсню-ється оцінка, визначення чого-небудь. Показники – це відомо-сті, за якими можна зробити висновок про розвиток та хід чо-го-небудь.  
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Формування певного рівня знань, умінь і навичок майбут-ніх вчителів-логопедів передбачає наявність наступних якос-тей: мотиваційних, що формують стійкий інтерес та зацікав-леність студентів до організації активного предметно-ігрового середовища, прагнення до включення дитини в ньо-го, беручи до уваги рівень її психофізичного та мовленнєвого розвитку; емоційних, що передбачають встановлення емоцій-ного контакту з дитиною та постійну підтримку стабільно-позитивного емоційного стану педагога; гностичних, що пе-редбачають оволодіння певним обсягом знань, умінь і нави-чок щодо роботи в умовах розвивального активно-ігрового середовища, свідомого використання набутих знань; деонто-
логічних, що визначають моральність, культуру, етику майбут-нього вчителя-логопеда.  Виокремлення мотиваційно-емоційного критерію готов-ності майбутніх вчителів-логопедів до роботи в розвивально-му активно-ігровому середовищі, активного впровадження розвивального середовища навчання детермінується багать-ма факторами, зокрема урахуванням, управлінням, регуляцією різних психічних станів дитини з психофізичними вадами, ко-рекцією її вад у взаємодії «вчитель-логопед – дитина». Відпо-відно, при навчанні в умовах розвивального активно-ігрового середовища взаємодія з дитиною не повинна ускладнювати її пізнавальну та навчальну діяльність, тим більше, що стан здо-ров’я дитини залежить від навчального та емоційного наван-таження. Корекційно-педагогічна діяльність є складовою та невід’-ємною частиною педагогічного процесу як динамічної педаго-гічної системи, спеціально організованої, цілеспрямованої вза-ємодії вчителя-логопеда та дитини, що має на меті вирішення розвивальних, освітніх, корекційних, виховних завдань. 

Критерій гностично-деонтологічної готовності відобра-жає теоретичну сторону навченості та освіченості майбутньо-го фахівця, його етичну культуру, поведінку, толерантність. 
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Критеріальні показники: сформованість теоретико-ігро-
технологічних знань характеризується вміннями майбутнього фахівця використовувати набуті знання для створення розви-вального активно-ігрового середовища з метою вирішення корекційно-діагностичних, корекційно-розвивальних, корек-ційно-навчальних, корекційно-виховних задач; креативність 
ігротехнологічних знань характеризує можливість майбутньо-го фахівця в умовах розвивального активно-ігрового середо-вища урізноманітнювати, видозмінювати завдання для дітей з урахуванням особливостей фізичного, психічного та мовлен-нєвого розвитку; ігротехнологічна толерантність характери-зується сформованістю нормативної поведінки, культури спі-лкування, вихованості, терпимості при взаємодії з дітьми, ба-тьками, колегами (Дод. Б). 

Мотиваційно-емоційний критерій ураховує мотиви, нама-гання майбутнього вчителя-логопеда щодо роботи в системі розвивального активно-ігрового середовища, його стабільний емоційний стан під час роботи з дітьми з психофізичними по-рушеннями. Критеріальні показники: наполегливість у  
здобутті професійно-ігротехнологічних знань щодо роботи в системі розвивального активно-ігрового середовища; цілесп-
рямованість активної діяльності майбутнього фахівця щодо здобуття необхідних умінь і навичок роботи в умовах розви-вального активно-ігрового середовища; емоційна стабіль-
ність характеризується врівноваженістю емоційного стану, вмінням релаксувати, угамовувати свої негативні емоції в процесі роботи в розвивальному активно-ігровому середо-вищі. Для проведення експериментальної роботи нами розроб-лено експериментальні завдання до кожного з виокремлених критеріальних показників з метою з’ясування рівнів готовно-сті майбутніх вчителів-логопедів до роботи в умовах розвива-льного активно-ігрового середовища. До кожного завдання сформовано шкалу оцінювання.  
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Показники критерію гностично-деонтологічної  
готовності. 

Показник: сформованість теоретико-ігротехнологічних 
знань.  Завдання № 1.  Розробка доповіді  

на науково-практичний семінар  
Мета: розробити доповідь на науково-практичний семі-нар вчителів-логопедів за визначеною тематикою. 
Процедура виконання: Експериментатор пропонує сту-дентам самостійно здійснити вибір теми, змісту доповіді у площині актуальних проблем організації розвивального акти-вно-ігрового середовища і засобів для її презентації.  Завдання № 2.  «Круглий стіл «Креативність  

ігротехнологічних дій педагога-логопеда» 
Мета: спонукати студентів до взаємообміну знаннями, уміннями та навичками щодо роботи в умовах розвивального активно-ігрового середовища. 
Процедура виконання: Експериментатор пропонує сту-дентам у довільній формі представити досвід створення роз-вивального активно-ігрового середовища, а іншим учасникам оцінити та прокоментувати.  
Показник: креативність ігротехнологічних знань. Завдання № 1.  «Консультації для педагогів» 
Мета: визначити рівень знань, умінь і навичок змістовно представляти сутність проблеми та окреслювати її зміст від-повідно до інтересів слухачів. 
Процедура виконання: Експериментатор пропонує озна-йомитися з матеріалами підготовлених консультацій для пе-дагогів (вчителів-логопедів, вихователів тощо) щодо створен-ня розвивального активно-ігрового середовища, визначити їх спрямованість до категорії слухачів, проаналізувати, обґрун-тувавши свою відповідь.  
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Завдання № 2.  «Розбір ситуацій». 
Мета: виявити вміння творчо підходити до вирішення си-туаційної ігрової проблемної задачі, відстоювати правиль-ність власної педагогічної позиції. 
Процедура виконання: Експериментатор роздає картки з педагогічною ситуацією щодо діяльності в умовах розвиваль-ного активно-ігрового середовища. За допомогою смайлів (посміхається – правильно, а засмучений – неправильно) про-понується визначити правильність або помилковість дій пе-дагога, довести власну думку.  
Показник: ігротехнологічна толерантність Завдання № 1.  «Диспут» 
Мета: спонукати студентів до взаємообміну думками на задану тему, вдосконалювати уміння щодо вибору правильно-го варіанта вирішення морально-етичної проблеми  
Процедура виконання: Експериментатор пропонує сту-дентам підготувати приклади проблемних ситуацій і запитан-ня для дискусії: «Особистісна вмотивованість педагога як ком-понент організації розвивального активно-ігрового середови-ща», які мають бути насичені аргументацією та смисловими зв’язками з реального життя.  Завдання № 2.  «Презентація». 
Мета: виявити вміння креативно представити навчаль-ний проект з проблем формування професійної витривалості та моральності  
Процедура виконання: Експериментатор пропонує у дові-льній формі (ділова гра, кросворд, ребус, розв’язання проблем-ної етико-моральної ситуації тощо) представити навчальний проект і наочний матеріал із ситуаційними ілюстраціями.  Як зазначено в таблиці, серед майбутніх вчителів-логопедів високий рівень за першим показником критерію гностично-деонтологічної готовності визначено у 14,4% ЕГ та 12,5% КГ; середній рівень визначено у 42,8% ЕГ та 37,5% КГ; низький рівень – у 42,8% ЕГ та 50,0% КГ.  



Р о з д і л  4  · ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО КОРЕКЦІЙНОГО ПЕДАГОГА  ДО РОБОТИ В ІНКЛЮЗИВНОМУ АКТИВНО-ІГРОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ  

133 

За другим показником високий рівень визначено у 21,4% в ЕГ та 18,8% у КГ; середній рівень визначено у 42,9% ЕГ та 56,2% КГ; низький рівень – у 35,7% ЕГ та 25,0% майбутніх вчителів-логопедів у КГ. За третім показником високий рівень визначено у 7,1% в ЕГ та 12,5% у КГ; середній рівень визначе-но у 50,0% ЕГ та 50,0% КГ; низький рівень – у 42,9% ЕГ та  37,5% майбутніх вчителів-логопедів у КГ. 
Показники мотиваційно-емоційного критерію 

Показник: наполегливість у здобутті професійно-ігротех-
нологічних знань Завдання № 1.  «Чи готові Ви  

до активно-ігрової діяльності?»  
Мета: дослідити готовність майбутніх вчителів-логопедів до інновацій у системі розвивального активно-ігрового сере-довища 
Процедура виконання: Відповісти на запитання анкети: 1. Чи стежите Ви за перспективним педагогічним досвідом розвивального активно-ігрового середовища, прагнучи до йо-го впровадження з урахуванням освітніх потреб суспільства та особистого педагогічного стилю? 2. Чи займаєтеся Ви самоосвітою? 

Таблиця 4.1 – Кількісні показники критерію гностично-
деонтологічної готовності 

Група 
Кількість майбутніх вчителів-логопедів,  що виконали завдання (%) Показники Сформованість  теоретико-ігротехнологічних знань 

Креативність  ігротехнологічних знань Ігротехнологічна толерантність   В С Н В С Н В С Н ЕГ 14,4 42,8 42,8 21,4 42,9 35,7 7,1 50,0 42,9 КГ 12,5 37,5 50,0 18,8 56,2 25,0 12,5 50,0 37,5 
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3. Чи дотримуєтеся Ви існуючих рекомендацій щодо орга-нізації розвивального активно-ігрового середовища, планую-чи розвивати та доповнювати їх у подальшому? 4. Чи співпрацюєте Ви з науковими консультантами та практиками щодо роботи в умовах розвивального активно-ігрового середовища? 5. Чи бачите Ви перспективу власної реалізації, вирішуючи завдання організації розвивального активно-ігрового середо-вища навчання дітей? 6. Чи відкриті Ви для нового? 
Оцінна шкала: завжди – 2 бали; іноді – 1 бал; ніколи – 0 балів. Рівень сприйняття педагогом нововведень та готовності до їх упровадження визначається за формулою: К = Кфакт. : Кмакс., де К – рівень сприйняття педагогом нововведень; Кфакт. – фактична кількість отриманих балів; Кмакс. –  максимально можлива кількість балів: низький рівень –  0,45 < К < 0,65; допустимий рівень – 0,65 < К < 0,85; оптималь-ний рівень – К > 0,85. Завдання № 2.  «Бар’єри, що перешкоджають 

 підготовці до роботи в умовах розвивального  
активно-ігрового середовища». 

Мета: виявити перешкоди формування професійного ін-тересу до роботи в умовах розвивального активно-ігрового середовища.  
Процедура виконання: Інструкція: Шановний студенте! Якщо ви не цікавитеся організацією роботи в умовах розви-вального активно-ігрового середовища і не застосовуєте но-вовведень, укажіть причини. 1. Недостатня поінформованість із проблем організації роботи в умовах розвивального активно-ігрового середовища. 2. Переконання, що можна працювати по-іншому. 3. Стан здоров’я, інші особистісні причини. 4. Нестандартне навчально-методичне навантаження. 



Р о з д і л  4  · ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО КОРЕКЦІЙНОГО ПЕДАГОГА  ДО РОБОТИ В ІНКЛЮЗИВНОМУ АКТИВНО-ІГРОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ  

135 

5. Відсутність досвіду роботи. 6. Недостатність фінансування. 7. Почуття страху перед негативними результатами. 8. Відсутність сторонньої допомоги. 9. Розбіжності, конфлікти в колективі. 10. Застаріла матеріально-технічна база, відсутність обла-днання. 
Обробка результатів. Обробка результатів відбувається шляхом аналізу відповідей. Чим менше бар’єрів, тим вищим є рівень інноваційного потенціалу студента до роботи в розви-вальному активно-ігровому середовищі. 
Показник: цілеспрямованість активної діяльності Завдання № 1.  «Організація клубу 

 допомоги батькам» 
Мета: спонукати студентів до розробки рекомендацій для батьків щодо адаптації дитини в умовах розвивального актив-но-ігрового середовища.  
Процедура виконання: Експериментатор пропонує за визначеною тематикою розробити поради батькам дітей, що виховуються в умовах дошкільного закладу.  Завдання № 2.  «Практикум». 
Мета: виявити готовність розв’язувати проблемні ситуа-ції. 
Процедура виконання: Експериментатор пропонує знайти вихід та прокоменту-вати: 1) На батьківських зборах батьки дітей з типовим розвит-ком висловили припущення, що дитина з особливими потре-бами потребує особливої підтримки, гальмує розвиток інших дітей. Між батьками виникла суперечка. 2) Під час перерви у дитини з нормальним рівнем розвит-ку педагог помітив сльози на обличчі. На запитання педагога: «Що сталося?» Хлопчик відповів: «Ви багато часу приділяєте слабкій дитині, а мене на ігровому майданчику не помічаєте».  
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Показник: емоційна стабільність Завдання № 1.  «Діагностика керованості  
емоційним збудженням».  (Використовується адаптована методика В. В. Бойко) 

Мета: дослідити рівень керованості емоційним збуджен-ням майбутніх вчителів-логопедів. 
Процедура виконання: Експериментатор пропонує від-повісти на «так», якщо це стосується Вас або «ні», якщо це Вас не стосується. 1. Зазвичай Ви висловлюєте думку, не замислюючись над вибором слів? 2. Чи швидко Ви починаєте злитися? 3. Чи можете Ви підняти руку на людину, яка Вас ображає? 4. Чи можете Ви грубо відповісти, якщо до Вас зневажливо ставляться? 5. Чи ображаєтесь Ви через дурниці? 6. Ви дуже хвилюєтесь перед важливою подією? 7. Чи можете Ви під впливом емоцій висловитися, а потім пожалкувати? 8. Чи контролюєте Ви свої дії у поганому настрої? Завдання № 2.  «Тренінг». 
Мета: виявити уміння учасників застосовувати методики релаксації та техніки зняття емоційної напруги після ігротех-нологічної діяльності.  
Процедура виконання: Експериментатор пропонує під-готувати та провести тренінг на запропоновану тему, визна-чивши ефективні індивідуальні методи зняття емоційної на-пруги. Кількісні показники мотиваційно-емоційного критерію представлено у табл. 2.2. Як видно з таблиці, за першим показником мотиваційно-емоційного критерію в експериментальній групі (ЕГ) на висо-кому рівні мотиваційно-емоційної готовності – 7,1% майбут-ніх вчителів-логопедів та 12,5% майбутніх вчителів-логопедів 
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контрольної групи (КГ), на середньому рівні – 57,2% (ЕГ) та 43,75% (КГ), на низькому рівні – 35,7% в ЕГ та 43,75% у КГ.  Якісні характеристики другого показника: в ЕГ на високо-му рівні мотиваційно-емоційної готовності – 21,4% та 12,5% майбутніх вчителів-логопедів КГ, на середньому рівні – 35,7% (ЕГ) та 56,3% (КГ), на низькому – 42,9% в ЕГ та 31,2% у КГ.  Якісні характеристики третього показника: в ЕГ на висо-кому рівні мотиваційно-емоційної готовності – 14,4% та  12,5% майбутніх вчителів-логопедів КГ, на середньому рівні – 57,1% (ЕГ) та 37,5% (КГ), на низькому – 28,5% в ЕГ та 50,0%  у КГ. Отже, проведені діагностичні зрізи засвідчили недостат-ню готовність майбутніх вчителів-логопедів до роботи в умо-вах розвивального активно-ігрового середовища, що вимагає проведення систематичної цілеспрямованої практичної підго-товки.  

Таблиця 4.2. – Кількісні показники мотиваційно-емоційного 
критерію 

Група 
Кількість майбутніх вчителів-логопедів,  що виконали завдання (%) Показник Наполегливість  у здобутті  професійно-ігротехнологічних-знань 

Цілеспрямованість активної  діяльності Емоційна  стабільність 
  В С Н В С Н В С Н ЕГ 7,1 57,2 35,7 21,4 35,7 42,9 14,4 57,1 28,5 КГ 12,5 43,45 43,75 12,5 56,3 31,2 12,5 37,5 50,0 
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4.3.3 Експериментальна модель підготовки  
майбутніх вчителів-логопедів до роботи  
в умовах розвивального активно-ігрового  
середовища Завданнями формувального етапу експерименту висту-пили: визначення ефективних умов, проектування експериме-нтальної моделі підготовки майбутніх вчителів-логопедів до роботи в умовах активно-ігрового середовища, узагальнення результатів прикінцевого етапу експерименту. Проектуючи модель підготовки майбутніх вчителів-логопедів до роботи в умовах розвивального активно-ігрового середовища, ми виходили з того, що рівень готовнос-ті до професійної реалізації в нових залежить від педагогічних умов, емоційного стану майбутнього корекційного педагога, поєднанні стандартних і нестандартних методичних форм та їх інноваційної змістової насиченості (див. схему 4.1).  Модель підготовки майбутніх вчителів-логопедів до робо-ти в умовах розвивального активно-ігрового середовища включає пропедевтичний, теоретико-операційний, продукти-вний етапи. На кожному етапі конкретизовано мету, визначе-но зміст, методичні форми, засоби. Метою пропедевтичного етапу є формування мотивації майбутнього вчителя-логопеда до роботи в умовах розвиваль-ного активно-ігрового середовища, систематизація та поглиб-лення знань, умінь, навичок з проблем організації активно-ігрового простору. Мета теоретико-операційного етапу – формування у май-бутніх педагогів-логопедів знань ігрового технокомплексу, умінь та навичок роботи в умовах розвивального активно-ігрового середовища як інструменту навчально-корекційної діяльності, створення педагогічних ігроресурсів.  На продуктивному етапі передбачається узагальнення на-бутих знань, умінь, навичок, досвіду діяльності в умовах  розвивального активно-ігрового середовища, збирання та 
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Гностично-деонтологічна готовність – сформованість теоретико-ігро-технологічних знань; – креативність ігротехнологічних знань; – толерантність  
Мотиваційно-емоційна готовність – наполегливість у здобутті професійно-ігротехнологічних знань щодо роботи в умовах розвивального активно-ігрового середовища; – цілеспрямованість діяльності; – емоційна стабільність 

Оволодіння теоретичними основами організації розвива-льного активно-ігрового сере-довища, практичне опанування навичками роботи в ньому, оволодіння професійно-орієнтованим інструментарієм забезпечення успішної роботи у створеному просторі 

Формування дидактико-технологічної бази для провадження перспек-тивних ігротехнологіч-нихнапрацювань, обмін досвідом роботи в акти-вно-ігровому середови-щі 
Етапи підготовки майбутніх вчителів-логопедів  до роботи в умовах активно-ігрового середовища 

Очікуваний результат: сформованість знань, умінь та навичок  щодо роботи в умовах розвивального активно-ігрового середовища 

Оволодіння та викорис-тання перспективного педагогічного досвіду організації навчально-корекційного процесу в умовах розвивального активно-ігрового середо-вища 

Схема 4.1 – Експериментальна модель підготовки  майбутніх вчителів-логопедів до роботи в умовах розвивального активно-ігрового середовища  

Критерії та показники готовності майбутніх вчителів-логопедів до роботи в умовах розвивального активно-ігрового середовища  

Педагогічні умови 

Пропедевтичний етап – позитивна мотивація до роботи в умовах розвивального ак-тивно-ігрового середовища, систематизація та поглиблення наявних знань, умінь, навичок майбутніх вчителів-логопедів. 
Теоретико-операційний етап – формування основного комплексу знань, умінь, нави-чок роботи в умовах розвивального активно-ігрового середовища як інструменту професійної діяльності, створення дидактичних ресурсів, подання перспективних напрацювань у глобальних та локальних інформаційних мережах 
Продуктивний етап – узагальнення набутих знань, умінь, навичок, досвіду навчання, створення власної колекції навчально-дидактичних матеріалів, демонстрація прийо-мів роботи в умовах розвивального активно-ігрового середовища. 
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створення власної колекції навчально-методичних матеріалів, демонстрація прийомів ігротехнологічної роботи в активно-ігровому середовищі (ведення бібліографічного каталогу, Web-каталогу педагогічних ігрових сайтів і порталів, розміщення в Інтернет-просторі власних сторінок, проведення семінарів-практикумів, вебінарів тощо). Умовами підготовки майбутніх вчителів-логопедів до ро-боти в умовах розвивального активно-ігрового середовища визначено: оволодіння дидактичними основами роботи в умо-вах розвивального активно-ігрового середовища, вивчення перспективного досвіду організації розвивального активно-ігрового середовища, оволодіння професійно-орієнтованим ігровим інструментарієм та дидактичним забезпеченням; створення картотеки досвіду організації простору; устатку-вання інформаційної бази для провадження перспективних напрацювань, урізноманітнення дидактичних форм. Результати апробації експериментальної моделі представ-лено нижче. 
4.3.4 Результати апробації моделі підготовки  

майбутніх вчителів-логопедів до роботи  
в умовах розвивального активно-ігрового  
середовища За результатами експерименту, в контрольній та експе-риментальній групах виявлено позитивні зміни, що вплинули на стан готовності майбутніх вчителів-логопедів до роботи в умовах розвивального активно-ігрового середовища. Кількісні порівняльні дані за двома критеріями подано у таблицях (4.3, 4.4) та діаграмах (рис. 4.2, 4.3). Після впровадження експериме-нтальної моделі на високому рівні в ЕГ за показниками крите-рію гностично-деонтологічної готовності визначено 28,6% (було 14,4%) студентів, у КГ показники суттєво не змінилися 20,9% (було 14,6%). Середній рівень готовності в ЕГ показали 57,1% студентів (було 45,2%), у КГ – 54,1% (було 47,9%). 
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Таблиця 4.3. – Стан готовності майбутніх вчителів-логопедів 
до роботи в умовах розвивального активно-ігрового середови-
ща за показниками критерію гностично-деонтологічна готов-
ність (ФЕ, %) 

Група Рівні Високий Середній Низький Поч. ФЕ Кінець ФЕ Поч. ФЕ Кінець ФЕ Поч. ФЕ Кінець ФЕ Осмисленість теоретико-технологічних знань ЕГ 14,4 28,6 42,8 50,0 42,8 21,4 КГ 12,5 18,8 37,5 43,7 50,0 37,5 Креативність технологічних знань ЕГ 21,4 35,7 42,9 57,2 35,7 7,1 КГ 18,8 25,0 56,2 62,5 25,0 12,5 Толерантність корекційного педагога ЕГ 7,1 21,4 50,0 64,2 42,9 14,4 КГ 12,5 18,8 50,0 56,2 37,5 25,0 Підсумкові результати за показниками критерію гностично-деонтологічної готовності ЕГ 14,3 28,6 45,2 57,1 40,5 14,3 КГ 14,6 20,9 47,9 54,1 37,5 25,0 

Рисунок 4.2 – Підсумкові результати готовності майбутніх вчителів-логопедів до роботи в умовах розвивального активно-ігрового  середовища за критерієм гностично-деонтологічна готовність  (ФЕ, (%)) 
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Таблиця 4.4 – Стан готовності майбутніх вчителів-логопедів 
до роботи в умовах розвивального активно-ігрового середови-
ща за показниками мотиваційно-емоційного критерію (ФЕ,%) 

Група Рівні Високий Середній Низький Поч. ФЕ Кінець ФЕ Поч. ФЕ Кінець ФЕ Поч. ФЕ Кінець ФЕ Наполегливість у здобутті професійних знань ЕГ 7,1 28,5 57,2 57,1 35,7 14,4 КГ 12,5 18,8 43,75 50,0 43,75 31,2 Цілеспрямованість діяльності ЕГ 21,4 42,8 35,7 42,8 42,9 14,4 КГ 12,5 25,0 56,3 56,2 31,2 18,8 Емоційна стабільність ЕГ 14,4 28,5 57,1 64,4 28,5 7,1 КГ 12,5 18,8 37,5 50,0 50,0 31,2 Підсумкові результати за показниками мотиваційно-емоційного критерію ЕГ 14,3 33,3 50,0 54,8 35,7 11,9 КГ 12,5 20,8 45,8 52,1 41,7 27,1 

Рисунок 4.3 – Підсумкові результати готовності майбутніх вчителів-логопедів до роботи в умовах розвивального активно-ігрового  середовища за мотиваційно-емоційним критерієм (ФЕ, (%)) 
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На низькому рівні в ЕГ нараховувалося 14,3% (було  40,5%). У КГ на низькому рівні стало 25% студентів (б уло 37,5%). За показниками мотиваційно-емоційного крите-рію на високому рівні в ЕГ визначено 33,3% (було 14,3%) сту-дентів, у КГ показники визначено на рівні 20,8% (було 12,5%). Середній рівень в ЕГ показали 54,8% студентів (було 50,0%), у КГ – 52,1% (було 45,8%). На низькому рівні в ЕГ – 11,9% (було  35,7%) студентів. У КГ показники змінилися несуттєво: на ни-зькому рівні стало 27,1% студентів (було 41,7%). Отже, результати формувального етапу експерименту за-свідчили, що за умов спеціально організованої роботи за пре-зентованою моделлю у майбутніх вчителів-логопедів підви-щується рівень готовності до роботи в умовах розвивального активно-ігрового середовища, що означає доцільність її по-дальшого впровадження. 
Висновки 1. У розділі представлено аналіз психолого-педагогічної літератури з проблем підготовки майбутніх вчителів-логопедів до роботи в умовах розвивального активно-ігро-вого середовища, уточнено сутність поняття «розвивальне середовище», визначено сутність поняття «активно-ігрове середовище». 2. Визначено критерії гностично-деонтологічна готов-

ність з показниками: сформованість теоретико-ігротехно-логічних знань, креативність ігротехнологічних знань і ігро-технологічна толерантність вчителя-логопеда та мотивацій-
но-емоційний критерій з показниками: наполегливість у здо-бутті професійно-ігротехнологічних знань, цілеспрямованість активної діяльності майбутнього фахівця, емоційна стабіль-ність, а також рівні готовності майбутніх вчителів-логопедів до роботи в умовах розвивального активно-ігрового середо-вища.  
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3. Розроблено модель підготовки майбутніх вчителів-логопедів до роботи в умовах розвивального активно-ігрового середовища, визначено ефективні умови її реалізації: оволодіння дидактичними основами формування зазначеного середовища, вивчення перспективного досвіду навчання ді-тей в умовах розвивального активно-ігрового середовища, оволодіння професійно-орієнтованим дидактичним інструме-нтарієм та забезпеченням продуктивного ігрового навчання; створення картотеки досвіду організації розвивального ігро-вого простору; устаткування інформаційної бази для прова-дження та презентації перспективних напрацювань, урізнома-нітнення дидактичних ігрових форм роботи.  4. Експериментальна перевірка ефективності запропоно-ваної моделі доводить позитивну динаміку процесу підготов-ки майбутніх вчителів-логопедів до роботи в умовах розви-вального активно-ігрового середовища, що підтверджується кількісними показниками.  
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ВИСНОВКИ В умовах постійного збільшення чисельності дітей із пси-хофізичними порушеннями, а також становлення інклюзії як провідної форми їх навчання і виховання у вітчизняних закла-дах освіти, актуалізується корекційно-виховний напрям дія-льності педагогів, працюючих як у закладах спеціальної, так і загальної освіти.  Професійна діяльність педагога є складною, творчою, ди-намічною діяльністю, що виконує велику кількість функцій: термінальних, тактичних, операціональних. Головною її ме-тою є створення умов для всебічного гармонійного розвитку особистості дитини, її самореалізації, розкриття індивідуаль-ності та творчого потенціалу. Педагог має були носієм висо-ких громадянських, професійних й особистісних якостей. До-сягнення успіху педагога в професійному самовираженні та взаємодії з соціумом забезпечує високий рівень його педагогі-чної компетентності.  Професійна діяльність спеціального педагога виходить за рамки традиційної професійної ролі. Професія спеціального педагога (дефектолога, логопеда, реабілітолога) гармонійно поєднує медичні, педагогічні та психологічні знання, вміння і навички. Такий фахівець спеціалізується на заняттях з дітьми, які мають відхилення у фізичному або психічному розвитку. Для спеціального педагога важливо вміти діагностувати наяв-ні проблеми розвитку у дітей і знаходити ефективні способи їх компенсації та корекції, володіти спеціальними корекційни-ми методиками і технологіями, спрямованими на гармоніза-цію розвитку особистості проблемної дитини. Корекційно-педагогічна діяльність не зводиться до окре-мих коригувальних вправ, спрямованих на розвивиток певних 
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психо-фізичних функцій, а обов’язково охоплює весь навчаль-но-виховний процес у цілому. Адже кожний дефект здійснює негативний вплив не лише на дію окремого органу дитини, а й істотно знижує всі прояви її соціальної адаптації. Тому коре-кційно-виховна робота педагога передбачає комплексний психолого-педагогічний вплив на всі особливості аномально-го розвитку особистості дитини. Сутність корекційного вихо-вання полягає у формуванні психічних функцій дитини та зба-гаченні її соціального досвіду. Водночас сприяють подоланню наявних у неї порушень: мовлення, поведінки, моторних та сенсорних функцій тощо. Таке виховання спрямоване на коре-кцію аномалій психічного розвитку дитини, підготовку її до навчання та повноцінного життя в суспільстві. У корекційно-виховній діяльності педагога, залежно від визначених виховних цілей і завдань, особливостей вихован-ця та виховної ситуації, мають гармонійно поєднуватись як загальнопедагогічні методи та засоби виховного впливу, так і спеціальні, корекційно-розвивальні, компенсаторні, здоров’я-збережувальні тощо. У процесі виховання відбувається цілесп-рямований вплив на свідомість і підсвідомість вихованця, йо-го мотиваційну, емоційно-почуттєву і вольову сфери, навички та звички поведінки. Традиційно основні групи методів вихо-вання відображають етапи вихованого процесу: формування свідомості, стимулювання діяльності, організація діяльності, самовиховання. У вихованні педагогами використовуються різноманітні прийоми, але, як свідчить практика, перевага пе-дагогами у вихованні надається опосередкованим прийомам і прийомам творення, які сприяють позитивним змінам вихо-ванця. У виховній діяльності сучасних педагогів широко вико-ристовуються технології колективного творчого та гуманного виховання, створення ситуації успіху, педагогічної підтримки, організації самовиховання особистості, елементи технології розв’язання винахідницьких завдань, загальнопедагогічні іг-рові технології, різні форми проектної діяльності, інтерактив-ні та тренінгові технології тощо.  
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Корекційний вплив на вихованців має бути розрахований на тривалий час і діяти на особистість у цілому. Він реалізу-ється як єдина система компонентів: пізнавальних та емоцій-но-вольових процесів, набутого досвіду, спрямованості особи-стості, проявів поведінки. При цьому педагогові необхідно уз-годжувати певні педагогічні впливи з психологічними та ме-дичними, дотримуючись послідовності й наступності в корек-ційно-виховній роботі, єдиного охоронно-педагогічного режи-му в школі та сім’ї. У випадку виявлення складного дефекту у дитини, коли її навчання ведеться за компенсаторно-адаптаційним або абілітаційним варіантом, цілком закономір-но, що провідними виступають медико-корекційні та здоро-в’язбережувальні технології. Проте слід виокремити також технології, які можуть бути успішно застосовані за будь-якого варіанту корекційно-педагогічного процесу. Це, передусім, різні види ігрових технологій: рухливі, предметні, сюжетно-рольові, ігри-театралізації тощо. Також позитивно себе заре-комендували технології арттерапії у різних варіаціях, зокрема, ізотерапія, казкотерапія, музикотерапія та ін. Проведене нами дослідження підтвердило актуальність використання корекційно-виховних технологій спеціальними педагогами у сучасних умовах та констатувало у більшості опитуваних середній та високий рівень володіння зазначени-ми технологіями. Разом із тим було виявлено також низку се-рйозних проблем. Насамперед, відсутність необхідних методо-логічно та методично обґрунтованих рекомендацій щодо за-стосування тих чи інших методів, технологій, програм корек-ційно-виховної роботи з різними категоріями дітей. Часто пе-ресічний педагог змушений знаходити шляхи корекційнійно-го впливу переважно інтуїтивним шляхом, керуючись лише власними знаннями та особистим досвідом. Ще однією про-блемою є недостатня системна підготовка майбутніх спеціа-льних педагогів до реалізації всіх можливих на сьогодні форм і методів корекційного навчання та виховання, зокрема,  
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технологічна складова цього процесу. Ця ланка потребує сис-темного вивчення та обґрунтування з розробкою науково-методичних рекомендацій для педагогів-практиків та батьків.  Головна відмінність корекційно-виховної роботи від зага-льнопедагогічної полягає в тому, що для неї не існує спеціаль-но розроблених програм чи чітких загальних рекомендацій, а отже, не існує і заздалегідь чіткого визначеного змісту корек-ції. Зумовлюючись загальною метою, а саме послабленням або подоланням недоліків психофізичного розвитку і подальшим розвитком особистості дитини, конкретні завдання корекцій-ної роботи, її зміст і методи кожного разу будуть суттєво від-різнятись. Спеціальні прийоми і засоби педагогічного впливу можуть обиратись тільки на основі наукового розуміння ди-тини та проведення всебічної діагностики. Будь-які педагогіч-ні корекційно-виховні рекомендації мають бути узгоджені з порадами лікаря та психолога, враховувати спадкові чинники, соматичний стан дитини, розвиток її особистості, емоційно-вольової сфери та ін. Лише чітко узгоджений та збалансова-ний комплексний медично-психолого-педагогічний підхід мо-же стати запорукою успіху корекційно-виховної роботи з осо-бливою дитиною. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А О С Н О В Н І  О Р І Є Н Т И Р И  В И Х О В А Н Н Я  У Ч Н І В   1 – 1 1  К Л А С І В  З А Г А Л Ь Н О О С В І Т Н І Х   Н А В Ч А Л Ь Н И Х  З А К Л А Д І В  (з наказу МОНмолодьспорту України №1243 від 31.10.2011) Процес становлення незалежної демократичної України з її прагненням стати повноправним членом європейської спільноти передбачає всебічне утвердження в суспільному та індивідуально-му бутті цивілізованого життя на основі загальнолюдських ціннос-тей та духовних, моральних і культурних засад життя українського народу. Тому мета сучасного освітнього процесу – не тільки сфор-мувати необхідні компетенції, надати ґрунтовні знання з різних предметів, а й формувати громадянина, патріота; інтелектуально розвинену, духовно і морально зрілу особистість, готову протистоя-ти асоціальним впливам, вправлятися з особистими проблемами, творити себе і оточуючий світ. Виховання учнів у сучасній школі здійснюється в контексті гро-мадянської і загальнолюдської культури, охоплює весь навчально-виховний процес, ґрунтується на свободі вибору мети життєдіяль-ності та поєднує інтереси особистості, суспільства і держави. Орієнтири передбачають залучення учнів до різних форм твор-чої та суспільно корисної діяльності, зокрема: пізнавальної, оздоро-вчої, трудової, художньо-естетичної, спортивної, пропагандистсь-кої, ігрової, культурної, рекреаційної, екологічної, що організову-ються у години дозвілля, тобто у позакласний час. 
Метою основних орієнтирів виховання є створення цілісної моделі виховної системи на основі громадянських та загальнолюд-ських цінностей як орієнтовної для проектування моделей вихов-них систем у загальноосвітніх навчальних закладах України. 
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Для досягнення означеної мети передбачено реалізацію та-
ких завдань: 

− організація виховного процесу в класному колективі та в ро-боті з батьками на засадах проектної педагогіки; 
− створення програми виховання для окремого класу з ураху-ванням індивідуально-педагогічних можливостей класних керівників, батьків, а також – результатів вивчення рівнів фізичного, соціального, психічного та духовного розвитку учнів; 
− змістове наповнення програми виховання з урахуванням ві-кових особливостей учнів; 
− задоволення базових потреб особистості вихованця (фізіологічних потреб, потреби в безпеці, любові та прихиль-ності, визнанні та оцінці, в самоактуалізації) в умовах окремо-го загальноосвітнього навчального закладу; 
− реалізація у процесі роботи особистісно орієнтованого, діяль-нісного, системного, творчого та компетентнісного підходів до організації виховного процесу в шкільному та класному колективах; 
− оптимальне поєднання форм організації виховної роботи: індивідуальної, групової, масової; 
− створення належних умов для особистісного зростання кож-ного вихованця (створення ситуацій успіху та підтримки), його психолого-педагогічний супровід; 
− співпраця з органами учнівського самоврядування, дитячими громадськими організаціями; 
− інтеграція зусиль батьківської громади позашкільних закла-дів, представників державної влади, громадських та благодій-них організацій, правоохоронних органів та установ системи охорони здоров'я. Основні орієнтири виховання розраховані на весь період вихов-ної діяльності з учнями окремого класу з урахуванням їх вікових, індивідуальних та психолого-педагогічних особливостей (для робо-ти з учнями 1–4, 5–9 та 10–11 класів).  Змістове наповнення основних орієнтирів виховання передбачає формування цінностей і ставлень особистості до себе і людей, суспі-льства і держави, природи і здоров'я, праці та мистецтва. Після кож-ної змістової лінії подаються характеристики вікових особливостей 
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учнів, зміст та форми виховної діяльності, критерії і вимоги до ви-ховних досягнень учнів. У змісті виховної діяльності запропоновано орієнтовні форми проведення виховних справ та їх тематика для різних вікових категорій з урахуванням інтересів, потреб, запитів класних керівників, батьків та дітей. В основних орієнтирах виховання пропонуються форми роботи для роботи з окремими класними колективами. У проектній діяль-ності увага класного керівника (вихователя) акцентується на: 
− розвитку творчої особистості дитини; 
− виявленні та становленні індивідуальних особливостей шко-лярів; 
− рівні особистісно-виховних досягнень учнів; 
− створенні відповідних умов у школі для всебічного розвитку учнів; 
− функціонуванні системи медично-психологічного та соціаль-но-педагогічного забезпечення процесу розвитку школярів. У процесі виховання класний керівник (вихователь) керується особистісно орієнтованим підходом до здібностей, нахилів кожної дитини учня, тим самим створюючи умови для саморозвитку, само-вдосконалення, самореалізації на основі національних та загально-людських цінностей. Виховання учнів реалізується у процесі організації: 
− навчально-виховної діяльності; 
− позаурочної та позакласної діяльності; 
− позашкільної освіти; 
− роботи органів учнівського самоврядування; 
− взаємодії з батьками, громадськими організаціями, держав-ними установами. З цією метою створюються відповідні психолого-педагогічні умови у навчальному закладі, а саме: 
− відповідність виховної практики засадам особистісно орієн-тованої та гуманістичної парадигми освіти; 
− ставлення до особистості дитини як до суб'єкта виховання; 
− перцептивна, комунікативна, інтерактивна взаємодія всіх суб'єктів виховного процесу; 
− творення необхідних умов для розвитку творчого потенціалу особистості, перспектив її саморозвитку в колективі; 
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− захист і підтримка інтересів особистості дитини; 
− самоідентифікація та суспільно-значиме особистісне самови-значення дитини; 
− стимулювання ініціативності та життєвої активності дитини; 
− створення і набуття практичних навичок, необхідних для осо-бистісної гармонізації; 
− інтеграція виховних впливів освітнього середовища; 
− практичне спрямування виховного процесу навчального за-кладу; 
− культивування цінностей особистості. Для кожної вікової категорії дітей прийнятними є використання індивідуальних (консультації), групових (тренінги, дискусії, дебати, ділові та рольові ігри), колективних (проекти) форм діяльності. 
Метою виховання є формування морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал. Виховна мета є спільною для всіх ланок системи виховання та є критерієм ефективності вихов-ного процесу. У процесі привласнення особистістю вироблених людством морально-духовних цінностей коригується її потребнісна, когнітив-на та діяльнісна сфери. Сучасна психолого-педагогічна наука вва-жає джерелом мотивації вчинків людини, її поведінки систему та ієрархію внутрішніх цінностей. У психічно здорової людини ця сис-тема має три рівні: на нижчому рівні – особисті та матеріальні цін-ності (власні потреби, задоволення); на середньому – культурні цін-ності (мистецтво, наука, загальнонародні надбання, правопорядок); на вищому – духовні цінності (ідеали, ціннісні настанови, обов'язок перед суспільством). Загальній меті виховання підпорядковується спеціально спроектована система супідрядних, поетапно конкрети-зованих цілей за напрямами виховання, сконцентрованих на вихо-ванні цінностей природи, культури, соціальних цінностей та особи-стісних цінностей.  

Чинники сучасного виховання Першим і найважливішим чинником виховання є сім’я, яка сто-їть у центрі глобальних економічних, політичних та культурних змін, які відбуваються у державі і являється тією найменшою кліти-ною у житті суспільства, його основою, яка через власну культуру, 
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мову, цінності виявляє значний вплив на виховання підростаючого покоління. Другим важливим чинником є школа, яка сьогодні покликана, в першу чергу, стати осередком виховання, в тому числі, самовизна-чення і самореалізації кожної особистості.У навчально-виховному процесі головний акцент має переноситись із засвоєння певної кількості знань на виховання особистості з урахуванням її унікаль-ної природи, і вже на цій основі формувати у неї моральні цінності, творчу і самотворчу діяльність. Успішність виховання школярів великою мірою залежить від особистості вчителя, який повинен володіти високими моральними якостями, ґрунтовними знаннями, педагогічними технологіями, здатністю отримувати додаткові знання, необхідні для практичної діяльності. Критеріями педагогічної культури є визнання особистісних пріоритетів та інтересів дитини; усвідомлення гуманістичних цін-ностей педагогічної професії, емпатія, готовність до морального вибору, тактовність, вольова регуляція, дотримання норм учитель-ської етики, уміння рішуче діяти у конфліктних ситуаціях.  Водночас несприятливими чинниками, які гальмують процес виховання підростаючого покоління є брак знань, педагогічного досвіду, низький рівень життя, егоїзм, невизначеність сфери етич-них взаємин вчителів, розбіжності у декларованих цінностях та цін-ностях життя, пріоритет особистісного перед професійним, пору-шення етичних норм тощо. Виховання дітей як в сім’ї, так і в школі повинно враховувати індивідуальні здібності і нахили, здійснюватись рідною мовою, в атмосфері доброзичливості і взаєморозуміння, з опорою на народні і сучасні педагогічні надбання, національну і світову культуру, все-людські і національні моральні цінності. Важливим чинником у вихованні дітей виступають і соціальні інститути (позашкільні заклади, психологічні служби, інститути підвищення кваліфікації педагогічних працівників тощо), які висту-пають суб’єктами виховання дітей і дають змогу покращувати та корегувати виховання школярів. Взаємодія всіх учасників виховного процесу забезпечує педаго-гічні умови ефективного виховання школярів. Можна виділити сус-пільні, культурні, педагогічні та родинні умови виховання у молод-ших підлітків. 
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Так, до суспільних умов можна віднести вплив державної полі-тики, Конституції і основних законів, суспільних пріоритетів, соціа-льного становища родини, інформативного оточення. Культурні умови включають: врахування особливостей націо-нального менталітету, історії народу, його світогляду, ставлення до духовної спадщини зокрема мистецтва, релігії, різноманітної твор-чої і доброчинної діяльності. Педагогічні умови повинні враховувати особливості впливу школи, сім’ї і соціальних інститутів. Створення необхідних умов на рівні школи передбачає визначення мети виховання, створення навчальних і виховних програм, спеціальну підготовку вчителів, організацію педагогічної і психологічної допомоги сучасній родині у вихованні підростаючого покоління. На рівні родини – рівень вихованості самих батьків, ступінь їх готовності до виховання власних дітей, вибір доцільного педагогіч-ного впливу, спосіб родинного життя, традиції, проектування життє- і самотворення кожного члена родини, а також особисті якості, світо-глядні позиції, життєвий досвід і можливості самореалізації. 
Проектно-технологічний підхід у вихованні Зміст та організація виховного процесу визначаються його ме-тою як очікуваним ідеальним результатом. Кінцева мета виховання поетапно конкретизується з урахуванням: індивідуально-психологічних особливостей вихованців; особливостей їх сімейного виховання; віку; статі; національної та релігійної приналежності; соціально-економічних та географічних умов; особливостей най-ближчого соціального оточення; специфіки навчального закладу та наявних ресурсів для здійснення виховної роботи.  Особистісне долучення вихованців до спільної з вихователем діяльності у процесі застосування сучасних виховних технологій здійснюється через розв'язання соціально-моральних завдань, що ставлять вихованців з умови свідомого вибору і практичної реаліза-ції особистісної позиції, стилю поведінки. Процес виховання окрім власне наукового підходу складається з творчих актів, засадами яких є відчуття вихователем конкретної життєвої ситуації, його такт.  Складовими виховних технологій є форми організації та спосо-би виховання. Процес виховання здійснюється у певних організа-ційних формах (індивідуальні, групові, колективні, масові). 



І. В. Середа, Н. В. Савінова, Н. В. Стельмах 

168 

Реалізація сучасних технологій виховної роботи у практиці мож-лива на основі проектування розвитку особистості вихованця. Засто-сування проектно-технологічного підходу до здійснення процесу виховання у навчальному закладі дозволяє: а) практично реалізува-ти індивідуальний підхід; б) планувати і прогнозувати результати виховних впливів; в) обирати найбільш ефективні для даного учня або класного колективу форми і методи виховної роботи; г) об’єк-тивно оцінювати ефективність і результативність виховної роботи. Таким чином відбувається перехід від "педагогіки заходів" до педа-гогіки цілеспрямованого і свідомого формування особистісних рис і якостей молодої людини. Основними елементами виховної техноло-гії (див. табл. 1) виступають: конкретизована (конкретна) мета вихо-вної діяльності (1); завдання, що конкретизують дану мету (2); ці-льова група виховної діяльності (конкретний учень, група, клас, школа) (3); очікуваний кінцевий результат (4); критерії, за якими будуть оцінюватись результативність та ефективність виховних впливів (5); власне зміст виховної діяльності як спільної діяльності вихователя і вихованця (6); форми виховання (7); методи здійснен-ня виховної роботи (8); часовий проміжок, протягом якого буде здій-снюватись виховна робота за даним проектом (9).  Кінцевим результатом реалізації усякого виховного проекту мають бути життєві компетентності учнів, тобто сформована мож-ливість діяти у конкретній життєвій ситуації відповідно до власних цінностей, ставлень та переконань. 

Такий підхід дає можливість оцінити ефективність проведеної виховної роботи на кожному віковому етапі розвитку вихованця. Оцінка здійснюється через порівняння очікуваних результатів ви-ховної роботи з її реальними результатами. При цьому стає можли-вою оцінка ефективності виховання як окремої особистості, так і класу та школи в цілому. 

Таблиця 1 – Орієнтовна структура виховної технології Мета вихо-вання Завдан-ня Цільова група Кінцевий резуль-тат Крите-рії Зміст діяльно-сті Форми Методи Час 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Пріоритет унікальності кожної особистості вихованця вимагає відповідального ставлення до технологізації виховного процесу, високого професіоналізму і відповідальності педагога. 
Структура виховної моделі національного виховання 

Виховна система – це цілісний організм, який виникає у про-цесі інтеграції основних компонентів виховання (мета, суб'єкти ви-ховання, їх діяльність, спілкування, відносини, кадровий потенціал, матеріальна база), що сприяє духовному розвитку і саморозвитку особистості, створенню своєрідного, за визначенням К. Ушинського, "духу школи". 

Рисунок 1 – Структура виховної моделі національного виховання  
Серцевиною виховного процесу є особистість – її нахили, здіб-ності, потреби, інтереси, соціальний досвід, самовідданість, харак-тер. 
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Одним із визначальних принципів виховної системи є взаємоз-в'язок впливів: родини; вчителя; соціальних об'єктів; довкілля (освітнього простору). Родина, її цінності є складниками суспільства, яке будується на родинних принципах співжиття, дбайливого ставлення до дитини на тих чинниках, що допомагають розкрити творчий потенціал ди-тини. Залучення до співпраці управлінської, духовної, культурно-мистецької еліти та громадських інституцій створює унікальне се-редовище координації та інтеграції всіх ланок виховної системи. Розуміючи українську національну систему виховання як само-бутнє і водночас споріднене з вселюдським культурно-історичне явище, спрямоване на виховання свідомого громадянина, патріота. 



КОРЕКЦІЙНО-ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГА У СУЧАСНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ  

171 

Додаток Б К Р И Т Е Р І Ї  О Ц І Н К И   В И Х О В А Н О С Т І  У Ч Н І В  (за М. Монаховим) Назва якості особистості Критерії вихованості Любов до  Батьківщини Знання історії, повага до історичного минулого, традицій народу; турбота про інтереси, історичну долю країни; почуття гордості за великих людей країни, її культуру, досягнення; прив'язаність до місця мешкання (місто, село, область, країна в цілому); дбайливе ставлення до природи, народ-них надбань; знання сучасних важливих подій Інтернаціоналізм Інтерес до культури, мистецтва інших народів; дружба з людьми різних національностей; добро-вільна участь у заходах інтернаціонального хара-ктеру Ставлення до  однокласників, ровесників Участь у справах свого класу; звичка надавати безкорисну допомогу; дружні стосунки з хлопця-ми і дівчатами; вимогливість і повага до ровесни-ків Гуманність Доброзичливе ставлення до людей, турбота про них; допомога, чуйність, повага, довіра; уважне ставлення до інтересів, бйжань людей, питань, які їх турбують, до думок, почуттів оточуючих; розу-міння мотивів, якими керуються люди у своїй поведінці; тактовне ставлення до їх самолюбства, гордості, гідності; виключає грубість, чванство, пихатість, нетерпіння, недовіру Чесність Правдивість, щирість; виконання обіцянок; звич-ка не брати без дозволу чужі речі; нетерпимість до брехні, крадіжки, обману, добровільне визнан-ня своїх помилок, вчинків; говорити істину, не приховувати дійсний стан справ 
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Продовження дод. Б Назва якості особистості Критерії вихованості Ставлення  до праці (працелюбність) Любов, потреба і звичка до праці; сумлінність, старанність у праці; постійна зайнятість корисни-ми справами; звичка якісно і своєчасно виконува-ти роботу; насолода від самого трудового проце-су; зацікавленість у досягненні позитивних ре-зультатів; допомога членам сім'ї у господарстві Дисциплінова-ність Дотримання встановлених у суспільстві право-вих, моральних, політичних, естетичних норм по-ведінки, правил для учнів, певних звичаїв, тради-цій; швидке і тончне виконання вимог батьків, вчителів Відповідальність Сумлінне виконання своїх обов'язків, зроблених пропозицій, зобов'язань; звичка доводити почату справу до кінця; готовність відповідати за свої вчинки Активність Прагнення відповідати на уроках, доповнювати відповіді інших; знайомство з допоміжною літе-ратурою; добровільна участь у різних видах ді-яльності; ініціативність, самостійність Допитливість Систематичне читання літератури з різних галу-зей науки і техніки, постійна потреба розширення і поглиблення своїх знань; звичка користуватися словниками, довідниками; участь у роботі фа-культативів, гуртків, секцій; добра успішність Сміливість Здатність до подолання почуття остраху; готов-ність допомогти з ризиком для себе; готовність відстоювати свою думку Сила волі Здатність примусити себе виконувати те, що пот-рібно, а не лише те, що подобається. Звичка дово-дити розпочате до кінця; настирливість у досяг-ненні поставленої мети; прагнення і здатність до подолання труднощів; успіхи у самовихованні 
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Назва якості особистості Критерії вихованості Скромність Не визнає за собою виняткових достоїнств (зовнішність, поведінка, одяг) або особливих прав; добровільно підкоряє себе вимогам суспіль-ства; обмежує свої потреби у відповідності до пев-них умов; відсутні хвастощі; ставиться до всіх лю-дей з повагою, проявляє терпимість до незначних недоліків людей, якщо вони стосуються лише їх особистих інтересів; критично ставиться до своїх особистих заслуг і недоліків; визнає свої обов'яз-ки перед суспільством, оточуючими людьми Гідність,  достойність Ставлення до себе і до інших як до певної ціннос-ті; усвідомлення позитивних рис, що не дозволяє поступатися ними, самоповага, яка викликана усвідомленням досягнутих успіхів; вимога від інших поваги до себе, своїх прав Любов до  прекрасного (естетична  вихованість) 
Інтерес до уроків літератури, співів, малювання; знання і розуміння творів літератури, музики, живопису, кіномистецтва; відвідування театрів, музеїв; охайний зовнішній вигляд; участь у худо-жній самодіяльності; бажання творити прекрасне Прагнення до фізичної  досконалості Прагнення бути сильним, спритним, здоровим; правильна осанка; звичка щоденно робити фізза-рядку; участь у спортивних іграх, змаганнях, по-ходах, секціях 

Закінчення дод. Б 
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Додаток В К Л А С И Ф І К А Ц І Я  П Р И Й О М І В  В И Х О В А Н Н Я  
№ з/п Назва групи Прийоми 1 Загальні педаго-гічні прийоми організація успіху в навчанні; переконання; довіра; моральна підтримка й зміцнення віри у власні сили; залучення до цікавої діяльності; пробудження гуманних почуттів; моральна справа 2 Прийоми, що сприяють поліп-шенню взаємин між вихователем і вихованцем 

виявлення щирості, уваги й турботи; прохання; обхідний рух (відведення від вихованця звинува-чення з боку колективу); виявлення прикрості; виявлення умінь і переваги вихователя 3 Ігрові прийоми активізації пози-тивної спрямова-ності особистості 
опосередкування (створення умов, за яких вихова-нець має виправити свою поведінку заради отри-мання можливостей задовольнити власні інтереси та нахили); фланговий підхід; активізація потаємних почуттів 4 Спеціальні педа-гогічні прийоми засудження (осуд); покарання; наказ; попередження; пробудження тривоги щодо можливого покарання; виявлення обурення 5 Опосередковані (приховані) педа-гогічні прийоми паралельна педагогічна дія (подвійна реакція на вчинок вихователя і колективу); ласкавий докір; натяк; удавана байдужість; іронія; розвінчування (використовується при зарозумілос-ті й удаваному авторитеті вихованця); удавана недовіра; „вибух” (стрімка й докорінна перебудова особистос-ті під впливом незвичних для неї обставин) 
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Додаток Г Д И Д А К Т И Ч Н І  І Г Р И   З  Ф О Р М У В А Н Н Я  Л Е К С И К О - Г Р А М А Т И Ч Н И Х  К А Т Е Г О Р І Й  І  Н А В И Ч О К  С Л О В О Т В О Р Е Н Н Я   У  Д І Т Е Й  
ОСІНЬ 

1. «Що буває восени?» Мета:  закріпити поняття про осінні явища, активізація слов-ника з теми.  Обладнання:  сюжетні малюнки із зображенням різноманіт-них пір року. Хід:  на столі хаотично лежать малюнки із зображенням різно-манітних природних явищ (йде сніг, квітуча галявина, осінній ліс, шпак у шпаківні та т. ін.). Дитина вибирає собі малюнок, на якому зображено лише осіннє явище і сам або за допомогою дорослого називає його. 
Приклад. Сонечко ховається за хмари. Йде дощ. Листя на дере-вах жовте і червоне. Птахи відлітають на південь. Тварини запаса-ються на зиму. Люди вдягають пальта та плащі. 

2. «Один – багато» Мета:  навчити утворювати іменники множини. Обладнання:  м’яч. Хід .  Дорослий називає іменник в однині та кидає дитині м’яч. Дитина називає іменник в множині та повертає м’яч. дощ – дощі крапля – краплі лист – листя гриб – гриби паросолька – паросольки плащ – плащі птах – птахи 
3. «Осіннє листя» Мета:  розширити словник з теми «Осінь. Дерева», навчити правильно вживати іменники в родовому відмінку. Обладнання:  осіннє листя берези, дуба, клена і липи, наклеє-ні на одну велику картку, та на окремі маленькі картки. 
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Хід.  Гра проводиться після знайомства з осіннім листям на прогулянці. Перед дитиною лежить велика картка. Поряд розкладе-ні маленькі. Вона бере одну маленьку картку та визначає, лист з якого дерева у нього: «Це лист з клена» і т.ін. Потім шукає такий самий лист на великій картці та накладає на нього маленький. Не-розмовляючу дитину просять знайти і показати лист клена, берези і т.ін.  Отже, розглянувши цю проблему, ми можемо виділити основні напрямки корекційно-розвивальної роботи з дітьми із загальним недорозвитком мовлення: 
− формування й розвиток слухового та фонематичного сприй-мання, слухової пам’яті; 
− формування звуковимови; 
− формування навичок диференціації звуків; 
− розширення лексичного запасу, формування зв’язного мов-лення; 
− розвиток пізнавальних процесів (мислення, образної пам’яті, слухової та зорової уваги); 
− розвиток дрібної моторики руки; 
− розвиток зображувально-графічних здібностей; 
− удосконалення просторово-часових орієнтувань. 

ОВОЧІ 
1. «Чарівний мішечок» Мета:  закріпити назви овочів, їх колір.  Обладнання:  мішечок, справжні овочі або муляжі.  Хід .  Перед грою дитину знайомлять з овочами та їх особливос-тями. Малюк по одному дістає з «чарівного мішечка» овочі, називає їх. Потім він відповідає на запитання дорослого про колір, форму, розмір овочів. Якщо дитина вагається, дорослий допомагає їй.  

2. «Загадки Зайця» Мета:  навчити визначати предмет за його ознаками, активізу-вати словник з теми.  Обладнання:  іграшка «Заєць», мішечок, справжні овочі або муляжі.  Хід .  Дорослий пояснює дитині, що зайчик хоче з ним пограти, загадати загадки: «Зайчик нащупує який – небудь овоч в мішечку і розповідає про нього, а дитина повинна здогадатися, що це». Заячі 
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загадки: «Довга, червона (морква). Зелений, довгий (огірок). Круг-лий, червоний (помідор)» і т.ін.  
3. «Один – багато» Мета:  навчити утворювати іменники множини.  Обладнання:  м’яч.  Хід .  Дорослий називає овоч в однині та кидає м’яч дитині. Ди-тина називає його у множині і повертає м’яч дорослому. Наприклад: «Огірок – огірки, помідор – помідори, буряк - буряки».  
4. «Назви лагідно» Мета:  вчити утворювати іменники із зменшено-пестливими суфіксами.  Обладнання:  предметні малюнки із зображенням овочів ве-ликого і маленького розміру.  Хід .  Дорослий показує дитині малюнок із зображенням якого – небудь великого овоча, наприклад, помідора і запитує, як він нази-вається. Потім пояснює: «Це великий помідор. А як ти назвеш лагід-но маленький такий же овоч?» Демонструє картинку (помідорчик). Аналогічно роздивляються інші овочі (огірок – огірочок, морква – морковочка, картопля – картопелька). Нерозмовляючу дитину про-сять: «Показати помідор. А зараз показати помідорчик». 

5. «Який овоч пропустили?» Мета:  активізація словника з теми, розвиток уваги і зорової пам’яті.  Обладнання:  Іграшка «Заєць», справжні овочі або муляжі.  Хід .  Дорослий показує дитині зайця і пояснює, що у нього сьо-годні день народження. Приходили гості і принесли багато подару-нків. Дорослий розкладає перед зайцем овочі – подарунки, перелі-чуючи їх. Один овоч не називає. Дитина повинна відгадати який. Він називає або показує його в залежності від рівня мовного розвитку.  
6. «Кухарі» Мета:  активізувати словник з теми, навчати правильно вико-ристовувати іменники в знахідному відмінку.  Обладнання:  малюнки із зображенням овочів або справжні овочі.  Хід .  Дорослий просить дитину «приготувати» для нього гости-нець (борщ або салат). Дитина вибирає потрібні овочі для страви, називає їх. Потім пояснює, як він буде готувати цю «страву» (брати, мити, чистити, різати, варити).  
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ФРУКТИ 
1. «Що у кошику?» Мета:  познайомити з фруктами, уточнити їх назву, колір, фор-му, смакові якості.  Обладнання:  кошик зі справжніми фруктами або муляжами.  Хід .  Дорослий по одному дістає фрукти із кошика і описує їх: «Яблуко кругле, червоне. Яблуко солодке, соковите, смачне. Яблуко можна їсти». Дитина допомагає дорослому описувати фрукти, потім куштує його на смак.  

2. «Чарівний мішечок» Мета:  закріпити словник з теми, вчити розрізняти фрукти на дотик.  Обладнання:  справжні фрукти або муляжі в непрозорому мі-шечку.  Хід .  Не зазираючи в мішечок, дитина визначає фрукт на дотик і називає його. Якщо дитина правильно виконає завдання, фрукт дістають з мішечка і кладуть на стіл. Якщо помилилися, повертають в мішечок.  
3. «Зберемо фрукти у саду» Мета:  закріпити назви фруктів, навчити відбирати фрукти у визначеному порядку.  Обладнання:  справжні фрукти або муляжі.  Хід .  Дорослі пояснюють дитині, що сьогодні води йдуть в сад, де ростуть фрукти. На підлозі у кімнаті лежать різноманітні муляжі. За проханням дорослого дитина «збирає» фрукти у визначеному порядку: «Спочатку візьми одну грушу, потім багато яблук…» і т. ін.  

4. «Магазин «Фрукти» Мета:  навчати виражати прохання одним-двома словами: «Дай то-то», закріпити назви фруктів, їх колір, форму.  Обладнання:  справжні фрукти або муляжі, кошик або тор-бинка.  Хід.  Дорослий грає роль продавця. Він допомагає оформити прохання або коментує дію безмовної дитини, називає предмет, його форму, колір, смак: «Ти хочеш купити жовте яблуко? Ось яке гарне яблуко ти купила! Бери, Настя, яблуко, поклади його в кошик!»  
5. «Один – багато» Гра з м’ячем проводиться аналогічно грі №3 із теми «Овочі», тільки з назвами фруктів.  
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6. «Назови лагідно» Мета:  вчити утворювати іменники із зменшено – пестливими суфіксами.  Обладнання:  м’яч.  Хід. Дорослий називає який – небудь фрукт і кидає м’яч дитині. Та називає його лагідно і повертає м’яч дорослому (яблуко – яблуч-ко, лимон – лимончик, апельсин – апельсинчик і т. ін.). Нерозмовля-ючій дитині показуйте малюнки і просіть: «Покажи яблуко. А зараз покажи яблучко».  
7. «Розрізні картинки» Мета:  навчити складати ціле з двох частин.  Обладнання:  малюнки «Яблуко» (горизонтальний розріз) й «Груша» (вертикальний розріз), розрізані на дві частини.  Хід .  Дитині пропонується спочатку один малюнок. Він складає його, називає фрукт, який отримав. Потім малюк складає другий малюнок. Якщо це завдання не викликає у дитини труднощів, мож-на запропонувати йому відразу деталі двох малюнків в перемішку. 
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Додаток Д А Н К Е Т А  Д Л Я  П Е Д А Г О Г І В  
Шановний колего!  1. Дайте, будь ласка, визначення поняття «корекційно-виховна робота»:  ________________________________________________________________________   ___________________________________________________________________________________   ___________________________________________________________________________________   2. Чи знайомі Ви з технологіями корекційно-виховної роботи?  
− так 
− ні 
− частково 3. Зазначте, будь ласка, з якими саме технологіями Ви ознайом-лені? 
− технології логокорекції; 
− технології арт-терапії; 
− ігрові технології; 
− тренінгові технології; 
− соціально-виховні технології; 
− технології саморозвитку; 
− технології перевиховання; 
− здоров’язбережувальні технології 
− інші (зазначити, які). _________________________________________________   ___________________________________________________________________________  3. Якими корекційними технологіями та методиками Ви володі-єте? ______________________________________________________________________________   ___________________________________________________________________________________   ___________________________________________________________________________________   ___________________________________________________________________________________  4. Які з конкретних методик, окремих методів і прийомів Ви за-стосовуєте у корекційно-виховній роботі?  _______________________________   ___________________________________________________________________________________   ___________________________________________________________________________________   ___________________________________________________________________________________   ___________________________________________________________________________________  
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5. Як часто Ви використовуєте зазначені технології та методики?  
− на кожному занятті; 
− за потреби; 
− в окремих випадках. 6. З якими категоріями дітей? 
− з усіма без винятку; 
− з дітьми з особливими потребами (психофізичними порушен-нями); 
− з дітьми з поведінковими розладами; 
− інший варіант (вказати, який саме) _______________________________  5. Які позитивні зміни у дітей Ви спостерігаєте під час та після застосування корекційно-виховних технологій? _______________________   __________________________________________________________________________________   __________________________________________________________________________________   __________________________________________________________________________________   __________________________________________________________________________________   __________________________________________________________________________________  6. Ваша думка стосовно доцільності та необхідності застосуван-ня корекційно-виховних технологій  у роботі спеціального педагога? (педагога-дефектолога, логопеда тощо)  __________________________________   ___________________________________________________________________________________   ___________________________________________________________________________________   ___________________________________________________________________________________  Укажіть, будь ласка, Ваш вік, спеціальність та стаж роботи за фахом.  ___________________________________________________________________________________   ___________________________________________________________________________________  Щиро дякуємо за Ваші відповіді! 
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Додаток Е Е Т А П И  М О В Л Е Н Н E В О Г О  Р О З В И Т К У  ( з а  С .  А в e д о в о ю )  
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Додаток Є Е Т А П И  Ф І З И Ч Н О Г О  Р О З В И Т К У   З Д О Р О В И Х  Д І Т Е Й  
Вік Моторні функції В положенні на животі В положенні на спині У вертикальному положенні Тонка  моторика рук Ново-народ-жений Повертає голову в сторони, нама-гається розігну-ти голову. Вира-жений захисний рефлекс. Коліна зігнуті під живо-том, позитивний рефлекс повзан-ня 

Переважає фле-ксорний тонус, руки, ноги зіг-нуті. Позитивні рефлекси: Мо-ро, хапальний, підвішування 

Не утримує голо-ву. При тракції в сидячому поло-женні голова відкидається назад. Позитив-ний рефлекс опо-ри і автоматичної ходи 

Кулаки зажа-ті. Вираже-ний хапаль-ний рефлекс 

1–2 місяці Утримує голову протягом декі-лькох секунд під кутом 45 граду-сів, може підня-ти голову, підбо-ріддя на 4–5 см. від ліжечка 

Утримується флексорна поза. Активні рухи в кінцівках добре виражені. Пози-тивні оральні і спінальні сег-ментарні авто-матизми. Краще повертає голо-ву. Починає фіксувати пог-ляд і слідкувати за психікою 

Краще утримує голову. Рефлекс опори і автома-тичної ходи по-чинає згасати 
Починає тяг-нути руки в рот. Кулачок закритий. Виражений рефлекс ха-пання і підві-шуванні при тракції 

3–4 місяці Добре утримує голову під кутом 90 градусів. Лег-ко піднімає гру-дну клітку. Спи-рається на пе-редпліччя. Пове-ртається із жи-вота на спину 

При підтягуван-ні за руки утри-мує голову по осі тіла, коліна підтягнуті, спи-на зігнута. Тяг-неться до підві-шеної іграшки. Безумовний рефлекс рук 

Спирається на стопи, при цьому тягнеться за ігра-шкою 
Кулачок роз-критий, грає руками на рівні грудей. Захват іграш-ки долонею. Пальці бере в рот 
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Вік Моторні функції В положенні на животі В положенні на спині У вертикальному положенні Тонка  моторика рук 5–6 місяців Дістає і захоп-лює іграшку двома руками. При підтягуван-ні за руки си-дить з рівною спиною, але не впевнено 

Спирається на розкриті доло-ні. Активно пе-ревертається із положення про-нації на спину, на бік 

Згинає, випрям-ляє стегна і колі-на, імітуючи крок, спирається на пальчики. На-магається діста-ти іграшку. Спо-стерігається оп-тична,механічна опора на розкри-ту кисть 

Починає за-хватувати іграшку з відведеним великим пальцем 

7–8 місяців Сидить при па-сивно наданій позі, добре утри-мує рівновагу. Розвивається координація рука-нога 

Перевертається з живота на спину з елемен-тами торсії. Сідає у поло-женні лежачи через бік. утри-мує позу рачки. Стоїть в позі на колінах. Повзає без включення тазового пояса 

Стоїть при підт-римці. Поверта-ється в обидві сторони цілим тулубом. При боковій підтрим-ці згинає ногу і спирається на неї 

Грається іграшкою. Виражений «комплекс гри»  

9–11 місяців Сидить впевне-но, повертається у всі сторони Повзає на живо-ті, рачки з опо-рою на коліна і долоні. Може пересуватись на колінах 
Сам встає, коли його підтриму-ють за руки. Кро-кує на місці або вздовж манежу. Стоїть з опорою на усю стопу. Збільшується поперековий лордоз 

Робить ру-кою захват предметів «пінцетний» починається опозиція великого пальця 

Продовження дод. Є 



КОРЕКЦІЙНО-ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГА У СУЧАСНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ  

185 

Закінчення дод. Є 

Вік Моторні функції В положенні на животі В положенні на спині У вертикальному положенні Тонка  моторика рук 11–12 місяців Добре сидить, нахиляючись у всі сторони. Си-дячи утримує рівновагу при пасивно підня-тих ногах 

Тримаючись за бар’єр, підтягу-ється у верх. Багато повзає рачки 
Добре ходить з допомогою. Може почати ходити самостійно 

Дає доросло-му іграшку, випускає її з рук. Утримує маленьку іграшку ве-ликим і вка-зівним паль-цями 12–14 місяців     Добре ходить з опорою на всю стопу, незначне приведення стоп і колін 
Сам розпочи-нає їсти лож-кою, добре маніпулює іграшками 
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Додаток Ж С И С Т Е М А  К О Р Е К Ц І Й Н О - В И Х О В Н О Ї  Р О Б О Т И  З  Д І Т Ь М И  Д О Ш К І Л Ь Н О Г О  В І К У  І З  З Н М  ( з а  О .  Я л о в с ь к о ю )   
І. Виховання слухового та зорового сприйняття, уваги, па-

м’яті 1. Формування уваги до немовних звуків, виховання уміння услухатися в мовлення і давати відповідні рухливі та мовні реакції. 2. Виховання відчуття ритму, слухової уваги, зосередженості, витримки. 3. Розвиток оптико – просторової функції: виховання навичок фіксації погляду на об’єкті та активного сприйняття об’єкту. Розви-ток зорової уваги (тактильний контакт дитини з предметом, що ви-вчається, обов’язковий); (парні картинки: червоний та синій кольо-ри; картинки, що розрізані на 2–3 частини). 4. Розвиток слухової та зорової пам’яті. 
ІІ. Розвиток імпресивного мовлення 
1. Формування уміння услухатися в мовлення, розуміти його зміст, зосереджуватися, «настроюватися» на сприйняття мовлення та давати відповідні рухливі та звукові реакції. 
2. Розширення об’єму розуміння чужого мовлення, накопичу-вання пасивного словникового запасу з орієнтацією на розуміння цілісних словосполучень, які підкреслюються наочними предметни-ми діями. 
3. Навчання дітей умінню співвідносити (в пасиві) предмети та дії з їх словесним позначенням. 
4. Розвиток розуміння граматичних форм мовлення, розуміння співвідношення між членами речення, розуміння питань непрямих відмінків: а) навчання дітей розумінню питань: ДЕ? КУДИ? ЗВІДКІЛЯ? НА ЧОМУ? – для з’ясування місцезнаходження предметів («Покажи, куди Оля поклала ляльку?»; «Де лежать олівці?»). б) навчання розумінню питання: КОМУ? («Покажи, кому мама зав’язує хустинку?», «Кому дівчинка дає моркву?») . в) розуміння питань: ЩО? КОГО? У КОГО? – для виявлення об’єкта дії («Покажи, що малює дівчинка?», «Кого везе тато?», «У кого в руках лялька?») г) розуміння питання: ЧИМ? («Покажи, чим бабуся ріже хліб?», «Чим ти витираєш рученята?»)  
5. Розвиток пасивного предикативного словника 
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а) Навчання розуміння змісту сюжетних малюнків на котрих люди здійснюють різні дії. («Покажи, де хлопчик сидить, а де дівчинка спить?»).  б) Навчання розуміння дій, які здійснюються однією і тією ж особою (Дівчинка сидить, йде, стоїть...) в) Навчання швидкої орієнтації дітей в назвах дій, коли вони даються без позначки об’єктів (суб’єктів) дій. («Покажи, хто спить, хто йде, хто си-дить?», «Покажи, котра дівчинка спить, а котра вмивається?») г) Навчання дітей швидкому переключенню з однієї дії на іншу за слове-сною інструкцією («Йди» – «Стій»); розрізнення стверджувальних та запереч-ливих наказів з часткою «не» («Співай – Не співай», «Стрибай – Не стрибай») д) Виконання одно - і двоступінчастих інструкцій (Гра «Доручення») 
6. Розуміння прийменникових конструкцій (прийменники В(У), НА, ПІД) та питань непрямих відмінків. Диференціація прийменників. 
7. Розуміння простих типів речень: С+П (суб’єкт + предикат); С+П+О (об’єкт прямої дії). 
8. Співвідношення слів один – мало – багато – жодного з відпові-дною кількістю предметів; співвідношення «великий», «маленький», «середній» з розміром предметів, які пропонуються до уваги. 
9. Розвиток уміння розрізняти смак (солодкий, солоний, кислий). 
10. Розрізнення просторового розміщення предметів за умовою, що предмети знаходяться у звичних для дитини місцях. 
Приблизні лексичні теми: «Сім’я», «Іграшки», «Частини тіла та обличчя», «Предмети туалету», «Одяг», «Взуття». 
ІІІ. Виховання загальних мовних навичок (просодичний ком-

понент мовлення) 
1. Розвиток у дітей наслідування (імітації), викликання мовного наслідування (мова з рухами) 
2. Навчання дітей співу пісень, в приспівах яких є звуконасліду-вання, вироблення правильного мовного діафрагмального дихання та правильної артикуляції голосних [а], [у], [і], [о]. 
3. Розвиток інтонаційної виразності мовлення, модуляції голо-са, довготривалого мовного видиха (2–3 секунди). На матеріалі голо-сних та їх сполучень. 
4. Розвиток правильного розуміння дітьми емоційно – виразних рухів рук, міміки та адекватного їхнього використання. 
IV. Формування активного словника. 
1. Викликання у дітей потреби наслідувати слову дорослого. 
2. Формування звуко – складової будови слів з правильним відт-воренням наголошеного складу та інтонаційно – ритмічного малюн-ку в двоскладових словах із складовою структурою типа: а) ПГ+ПГ (на, мама, тато)  б) ГПГ (іди, очі) 



І. В. Середа, Н. В. Савінова, Н. В. Стельмах 

188 

3. Розвиток експресивного мовлення:  а) формування вміння називати імена дітей та членів родини; називати предмети (картинки) за лексичними темами на матеріалі ігор. б) формування словника дієслів (активне засвоювання наказового спо-собу дієслів). в) поповнення активного словника дітей за рахунок прикметників, які позначають ознаки, котрі діти можуть відчути – доторкнутися, побачити, почути: колір: червоний, синій; розмір: великий, маленький; смакові якості предметів: солодкий, кислий, гіркий. г) введення в мовлення прислівників за допомогою питання «Скільки?» (багато, мало) та числівника «Один». 
4. Договорювання дітьми фраз, які розпочав логопед (на зоровій опорі). 
V. Формування граматичної будови мовлення 
1. Навчання дітей правильному будуванню двослівних речень. 
2. Визивання у дітей двослівних речень за допомогою з’єднання слів: де, дай, на, ось, тут, це; засвоєнню дітьми форми називного та знахідного (із закінченням – у) відмінників іменників; висловлюван-ня своїх бажань в наказовій формі дієслів однини. (Це зайка. Ось зай-ка. Дай зайку); заучування окремих словосполучень.  
3. Навчання дітей вмінню правильно будувати двослівні речен-ня типу (звернення+дієслово в наказовій формі, розрізнення однини та множини дієслів наказового способу (Оля, сідай! – Діти, сідайте!). 
4. Розвиток вміння правильно відповідати на питання: Хто? Що робить? (Хлопчик. Сидить.). 
5. Розвиток вміння узгоджувати прикметники з числівником «один» в називному відмінку із іменниками в роді та числі (Один м’яч. Одна машина. Червона машина. Синій м’яч). 
VІ. Розвиток діалогічного мовлення 
1. Навчання «словесним комбінаціям» – визивання двослівних речень за допомогою слів «де, дай, на, ось, тут, це» та засвоєння  дитиною перших іменників, які він вміє промовляти. (Де киця? Ось киця. Дай кицю!) 
2. Договорювання слів, словосполучень у віршах, потішках, каз-ках, які вивчаються. 
3. Сприйняття змісту маленьких оповідань, казок, віршів, (з опо-рою на малюнки). 
VІІ. Розвиток зорово – просторових функцій часових та еле-

ментарних математичних уявлень 
1. Освоєння геометричних фігур та форм предметів (коло, квад-рат, куля, куб, круглий, квадратний) і їх розрізнення (обстеження 
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моделей фігур засобом обведення їх та простеження зором за рухом руки). Розвиток стереогнозіса. 
2. Навчання дітей вмінню угруповувати предмети за кольором (такий – не такий; червоний – синій), розміру (великий – малень-кий), формі; кольору і формі. Розрізнення об’ємних та пласких гео-метричних фігур, розвиток стереогнозіса. 
3. Порівняння та підбір контрастних за величиною предметів (високий – низький, довгий – короткий, великий – маленький). 
4. Виявлення співвідношення групи предметів за кількістю (багато – мало; більше – менше; один). Виділення окремих предме-тів з групи та складання групи з окремих предметів. Знаходження одного з групи предметів в навколишніх обставинах. 
5. Розвиток орієнтировки в схемі власного тіла, загальних прос-торових направлень та місцезнаходженні предметів. (зверху – знизу, вперед – назад, попереду – позаду, справа – зліва). 
6. Формування навичок брати предмети правою (ведучою) ру-кою та розставляти їх у напрямку зліва направо; розвиток орієнтації у площині. 
VІІІ. Розвиток дрібної моторики та конструктивного прак-

сиса 
1. Навчання дітей іграм із будівельним матеріалом. Виховання у дітей ігрових навичок: використання простих будівель в ігровому сюжеті, розвиток сюжету за допомогою будівлі. 
2. Засвоєння основних властивостей об’ємних геометричних форм (стійкість або нестійкість, міцність, протяжність, заміна дета-лей в будівлі. 
3. Відтворення знайомих предметів в горизонтальній площині, потім у вертикальній ( до 3–4 варіантів кожного виду). 
4. Розвиток конструктивного праксису дітей в роботі з розріз-ними картинками (2–3 частини із горизонтальним та вертикальним розрізом). 
5. Використання різних дидактичних іграшок (піраміди, башти, великі ляльки із одягом, стовбці, склянки – вставки, куби – вставки), настільні ігри (мозаїка, пазли, кубики, великі та дрібні намиста, за-стібки на кнопках та липучках) для розвитку дрібної моторики і конструктивного праксису дітей. 
6. Спорудження нескладних будівель за зразком та уявою (3–4 варіанта кожного виду), включення цих будівель та різних іграшок в ігровий сюжет. 
7. Розвиток дрібної моторики пальців рук у спеціальних вправах і іграх, масаж пальців рук. 
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