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СТРАТЕГІЇ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ  

ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 

Ратифікація Україною низки міжнародних документів про захист прав 

осіб з особливими потребами визначають загальнодержавні шляхи 

реорганізації системи освіти, зокрема створення альтернативного освітнього 

середовища для дітей, які мають ті чи інші порушення, пов’язані з 

психічними та фізичним здоров’ям, приміром затримка психічного розвитку, 

розлади аутистичного спектра, порушення інтелектуального розвитку, зору, 

слуху, мовлення, опорно-рухового апарату.  

Реформування освіти стосується й питання щодо формування загальної   

компетентності особистості як системи окремих компетенцій, знань і 

необхідного для її результативної діяльності в соціумі досвіду.  

Втім перебування дітей з особливими потребами в широкому соціумі 

без спеціальної психологічної допомоги, спрямованої на введення дитини у 
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навчальне середовище, вкрай проблематичне. У цьому контексті саме 

психологічний супровід є комплексною системою психологічних умов, 

підтримки, допомоги, що забезпечує успішне перебування кожної дитини в 

конкретному освітньому середовищі. 

 Відстеження психолого-педагогічного статусу дітей з особливими 

потребами є досить складним процесом, який потребує тісної співпраці усіх 

спеціалістів, що беруть участь у їх життєдіяльності. І лише на основі 

цілісного бачення розвитку кожної дитини з особливими освітніми 

потребами розробляється і реалізується загальна стратегія навчання та 

розвитку. Метою психологічного супроводу є вивчення особистісного 

потенціалу дитини, а саме: співвідношення рівня інтелектуального розвитку і 

вікової норми, розвитку когнітивної сфери, сформованості мотивації до 

навчання, індивідуальнохарактерологічних особливостей тощо, що 

насамперед передбачає залучення усіх учасників навчально-виховного 

процесу (батьків, педагогів, дітей) до реалізації запланованих дій.  

Поміж основних завдань психологічного супроводу важливе місце 

посідають, саме ті, які спрямовані на актуалізацію особистісного потенціалу 

розвитку дитини з особливими потребами, формування позитивних 

міжособистісних стосунків таких дітей з їхніми ровесниками у процесі 

внутрішньошкільної інтеграції, психолого-педагогічну оцінку особливостей 

розвитку, спілкування, навчання, професійної орієнтації, соціальної адаптації 

дитини, зокрема: визначення індивідуальних особливостей психічного 

розвитку дитини (вивчення співвідношення рівня розумового розвитку 

дитини і вікової норми, рівня розвитку пізнавальної сфери, особливостей 

емоційно-вольової сфери, індивідуально-типологічних особливостей, рівня 

розвитку комунікативних здібностей, рівня сформованості навчальної 

мотивації, темпу діяльності, утомлюваності та розумової працездатності й 

ін.); проведення психокорекційної роботи з метою розвитку потенційних 

можливостей та формування особистості; відстеження соціально-

психологічного клімату в колективі та статусу дитини в групі; моніторинг 
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рівня адаптованості та соціалізації учня; сприяння соціальній інтеграції 

дитини (залучення в позакласну і, навіть, позашкільну діяльність) [2; 5]. 

Серед основних напрямів роботи, окрім вивчення психічного розвитку 

дитини, – виявлення труднощів у навчанні, спілкуванні та соціальній 

адаптації, визначення резервів розвитку, з урахуванням яких і розробляються 

шляхи корекційно-розвивальної роботи тощо. 

Отже, психологічний супровід є комплексною технологією соціально-

психологічної та психолого-педагогічної підтримки й допомоги дитині з 

особливими освітніми потребами у вирішенні завдань розвитку, навчання, 

виховання, соціалізації, які спрямовані на:  

- створення умов для успішної адаптації до навчання дітей з 

особливими освітніми потребами; 

- сприяння у формуванні адекватного сприйняття вимог 

соціуму, функцій соціальної взаємодії і співвідношення їх зі своїми 

моделями соціальних взаємин та можливостями, 

індивідуально-типологічними характеристиками; 

- формування психологічної компетентності, психологічної 

культури як динамічного новоутворення особистісного і професійного 

розвитку дорослих осіб; 

- створення умов для формування позитивної особистісної 

Я-концепції, впевненості у власних силах, своєму потенціалі, здатності до 

глибоких міжособистісних стосунків; 

- підтримка особистості у визначенні і проектуванні життєвої 

стратегії на подальші етапи життєдіяльності; 

- розробка рекомендацій, пов’язаних з організацією самостійної 

навчальної діяльності; 

- навчання прийомам саморегуляції, самоконтролю, 

конструктивним способам подолання вікових криз і особистісних 

проблем; 

- формування установок на постійний саморозвиток, 



257 

 

самовдосконалення і самоосвіту тощо. 

З огляду на зазначене вище, хотілося б виокремити основні етапи 

психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами, 

а саме: підготовчий, орієнтовний, етап уточнення проблеми, планування, 

реалізації індивідуальної програми та підсумковий.  

Підготовчий етап містить: організацію діяльності 

мультидисциплінарної команди фахівців; встановлення контакту між усіма 

учасниками супроводу дитини; визначення обсягу роботи та послідовності 

процесу психологопедагогічного супроводу; підготовку необхідної 

документації і складання графіку роботи.  

Орієнтовний етап передбачає встановлення контакту: з родиною 

дитини; з дитиною; з класом, в якому навчається дитина; з класним 

керівником.  

Етап уточнення проблеми охоплює: проведення поглибленої 

психодіагностики; комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку 

дитини та навчальних вмінь; ознайомлення фахівців із результатами 

психологічного обстеження; обговорення проблем розвитку дитини та 

труднощів у навчанні й соціалізації.  

Наступний етап — це планування, який містить: розроблення 

індивідуальної програми розвитку дитини з особливими потребами; 

затвердження цієї програми усіма спеціалістами, які працюють з дитиною.  

Етап реалізації індивідуальної програми поєднує такі завдання: надання 

необхідної допомоги дитині та педагогам щодо створення умов, необхідних 

особі з особливими освітніми потребами для її повноцінної соціалізації і 

успішного оволодіння навчальними програмами з урахуванням 

психофізичних можливостей; надання необхідної психологічної допомоги 

родині дитини для гармонізації міжособистісних стосунків та оптимізації 

виховного процесу; просвітницьку і консультативну роботу з педагогами, 

педагогами-дефектологами, логопедами, асистентами вчителя та іншими 

спеціалістами, які працюють з дитиною.  
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І підсумковий етап зосереджений на колективному обговоренні 

ефективності проведено роботи з рекомендаціями щодо подальшого 

навчання та розвитку кожної дитини з особливими освітніми потребами.  

 Таким чином, функціональність психолого-педагогічного супроводу 

забезпечується комплексом взаємозв’язаних і взаємообумовлених 

психологічних впливів: діагностично-прогностичних, організаційно-

методичних, корекційно-розвивальних, консультативних, просвітницько-

профілактичних.  

Підсумовуючи, варто відзначити, що психологічний супровід дітей з 

особливими освітніми потребами – це цілісна, системно організована 

діяльність, у процесі якої створюються соціально-психологічні й 

педагогічні умови для успішного навчання й розвитку кожної особи як 

в освітньому середовищі так і у соціумі. Як будь-яка система, психологічний 

супровід містить певні стратегії, які спрямовані на актуалізацію 

саморозвитку людини, її прагнення до особистісного росту, соціальне 

становлення. Така системність містить впорядковану сукупність дій, 

операцій і процедур, які інструментально забезпечують досягнення 

прогнозованого результату.   
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ПАТОГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ  

ТА ФЕНОМЕНОЛОГІЯ ЗАЇКАННЯ 

Серед розмаїття мовленнєвих порушень тільки заїкання має яскраво 

виражений комунікативний характер, своєрідну, не схожу на ін. психо-

мовленнєві розлади, симптоматику, механізми, причини виникнення, 

нестабільність прояву, яскраві феноменологічні ознаки. 

Заїкання (від лат. balbuties – запинання) – поліморфний розлад 

мовлення, який проявляється порушенням комунікації у вигляді 

дискоординації плавності, ритму, виникнення окремих запинань, повторів 

ряду звуків і складів унаслідок мовленнєвих судом через перенапруження чи 

стреси. Заїкання частіше знаходить своє вираження у самостійному, значно 

менше – у відображеному та спряженому мовленні. При заїканні часто 

спостерігаються супутні рухи, використання емболів (Л. Бєлякова, Т. Вітер, 

Е. Дьякова, А. Казьміна, В. Калягін, С. Конопляста, В. Кондратенко, 

В. Ломоносов, Л. Міссуловин, Т. Морозова, Ю. Рібцун, В. Селіверстов, 

А. Щолокова, Р. Юрова та ін.) [3].  


