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Індивідуальне навчання – це особлива організаційна форма проведення 

навчальних занять. Датою зародження цієї форми навчання вважають 1962 

рік, коли Міністерство освіти на численні прохання батьків прийняло 

рішення про навчання дітей вдома у вигляді винятку. У циркулярному листі 

за № 186-М від 21 червня 1962 року було представлено навчальний план, 

згідно якого на навчання хворих дітей виділялась певна кількість години на 

тиждень. 

Для дітей з тяжкими формами ДЦП, які не можуть самостійно 

пересуватися, мають складні супутні хвороби, єдиною можливою формою 

навчання є індивідуальна в домашніх умовах.  

Ці діти-інваліди, надзвичайно складні за своїм психофізичним станом, 

не можуть, на жаль, повністю інтегруватися в звичайні умови не тільки 

загальноосвітньої школи, але й спеціалізованого навчального закладу. Деякі з 

них отримують корекційно-освітню допомогу у спеціальних реабілітаційних 

центрах.  

Ведучий дефект при церебральних паралічах – рухові порушення – 

значною мірою визначає специфіку навчальної діяльності цих дітей. Це 

виявляється не тільки у несформованості рухових навичок і умінь, а й у 

недостатності більш складних моторних функцій, необхідних для навчальної 

діяльності, в основі яких лежить рух (зорово-моторна координація, 

просторовий аналіз і синтез, праксис). Значні труднощі навчальної діяльності 

дітей з ДЦП також обумовлені порушеннями мовлення (найчастіше дизартрії 

та загального мовленнєвого недорозвитку). Порушення психічного розвитку 

розвиваються за психоорганічним типом ї характеризуються великою 

різноманітністю щодо ступеню і характеру. Ці діти потребують 

індивідуального підходу у навчанні, комплексної допомоги фахівців (лікаря-
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невропатолога, ортопеда, інструктора ЛФК, логопеда, масажиста, 

реабілітолога, психолога, вчителя-дефектолога), пристосування 

навколишнього середовища для їхнього психофізичного розвитку.  

Вивчення практики індивідуального навчання дітей з ДЦП, наш 

особистий досвід роботи дозволили виявити ряд негативних факторів, які 

потребують негайного вирішення: 

• недостатнє врахування в процесі індивідуального навчання особливостей 

психофізичного розвитку та можливостей учнів; 

• відсутність комплексного корекційно-реабілітаційного супроводу дітей з 

важкою руховою патологією в умовах сім'ї;  

• невизначеність ефективних організаційно-педагогічних умов 

індивідуального навчання дітей з ДЦП.  

Тому нами було проведено експериментальне дослідження на базі 

спеціальних закладів для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату 

(2002-2006 н.р.), яке дозволило визначити ефективні умови проведення 

індивідуального навчання, розробити корекційну методику навчання учнів із 

складною руховою патологією. 

Врахування саме у комплексі психофізичних показників кожного учня 

створює ґрунт для корекційного і освітньо-реабілітаційного процесу, формує 

готовність до активної життєдіяльності.  

Після комплексного обстеження на початку навчання вчитель-

дефектолог розробляє індивідуальний план навчання конкретної дитини 

відповідно до програми даного класу. Якщо в учня виявлено 3-й (низький) 

рівень інтелектуального розвитку і низьку підготовку з основних навчальних 

предметів, то вчитель складає індивідуальний план за 3-м (низьким) рівнем. 

А отже, матеріал, структура навчального змісту і вимоги, які ставляться до 

учня цього рівня, будуть полегшеними і простішими, порівняно з 1-м і 2-м 

рівнями. Дитина спроможна виконувати нескладні та невеликі за обсягом 

завдання лише з допомогою вчителя. Зміст нового матеріалу буде дозуватися 

на тематично завершені порції, які підкріплюватимуться практичними 



 3 

вправами на розвиток недостатньо розвинутих у дитини психічних процесів 

(мислення, пам'яті, уваги та ін.). Якщо ж в учня виявлений високий рівень 

інтелектуального розвитку, то вчитель буде навчати його за програмою, 

реалізація якої з усіх предметів здійснюватиметься за 1-м (високим) рівнем, 

який відрізняється від 2-го (середнього) та 3-го (низького) темповою 

характеристикою, особливістю програми, враховуючи стомлюваність і 

виснажливість дитини. У результаті дослідження встановлено, що можливе 

поєднання першого, другого, третього рівнів з різних предметів (34% учнів). 

Так, наприклад, дитина може навчатись з математики за низьким рівнем, а з 

мови – за середнім. У процесі здійснення індивідуального навчання рівні 

можуть змінюватись.  

Отже, однією з головних умов ефективної реалізації індивідуального 

навчання є створення гнучкої системи адаптації навчальних програм до 

психофізичних можливостей кожної дитини, визначення доступного 

змісту індивідуальної програми з усіх предметів, які, поряд з опануванням 

предметних знань, умінь і навичок, забезпечуватимуть розвиток особистості, 

розумових та фізичних здібностей та об'єктивне орієнтування в динаміці 

просування дитини вперед.  

Від рівня розвитку вражених сфер і функцій залежатиме й форма 

викладу навчальної інформації. Для успішної організації уроку доцільне 

дозування наочності, щоб вчасно переключити увагу дитини з одного виду 

діяльності на інший, забезпечуючи сприятливий режим роботи. Під час 

закріплення навчального матеріалу мають застосовуватися ті методи і 

прийоми його викладу, які допомагатимуть краще запам'ятовувати матеріал, 

наприклад, усне промовляння, складання схем, плану відповіді на запитання. 

Однією з важливих складових корекційного навчального процесу є 

захист учнів від фізичного і розумового перевантаження. Для цього 

необхідно визначати обсяг доступного навантаження, час, необхідний дитині 

для переключення на новий вид роботи, для підготовки до відповіді тощо. 

Ознаками наявного перевантаження є погіршення самопочуття дитини, 
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головний біль, фізична стомлюваність, значне зниження концентрації уваги. 

За таких симптомів навчальний матеріал можна подавати лише після 

необхідного конкретній дитині фізичного та розумового  відпочинку.  

Що стосується вибору адекватного правильного темпу і способу 

засвоєння знань і вмінь, то, насамперед, він має відповідати індивідуальним 

можливостям дитини. При цьому потрібно вивчати якість засвоєних знань, 

яка підтвердить доцільність обраного темпу. Способи засвоєння знань є 

варіативною складовою здійснення індивідуального навчання.  

Включення інтегрованих моментів, а саме музики і рухів, 

малювання, аплікації, ліплення, співів, використання комп’ютерних 

технологій (робота з різними навчальними програмами) у процесі 

індивідуального навчання дає позитивні результати. Ці види діяльності 

активізують компенсацію розладів сенсомоторного розвитку і формування 

пізнавальної діяльності, покращують інтелектуальну діяльність. Вони 

допомагають корекції психофізичних відхилень учнів з ДЦП. 

Психологічна підготовка до уроку є неодмінною складовою в 

структурі індивідуального навчання і має важливе значення у освітньо-

реабілітаційному процесі хворих на ДЦП дітей. Форми її проведення можуть 

варіювати в залежності від форми церебрального паралічу, психічних 

розладів дитини. Це можуть бути вступні бесіди, розмови на побутові теми 

для створення позитивного настрою, інтересу до роботи, ігри та ігрові 

моменти та ін.  

Структура уроку індивідуального навчання дітей з ДЦП в існуючій 

практиці індивідуального навчання учнів складається з наступних етапів: 

психологічної підготовки до уроку (1-2 хв.); логопедичної розминки (3-5 хв.); 

основного етапу (20-25 хв.); фізкульт.хвилинки (1-2 хв.); заключного етапу 

(5-6 хв.). 

Важливим напрямком у процесі індивідуального навчання є залучення 

батьків до активної співпраці. Зусилля вчителя досягатимуть мети лише за 

умови тісної співпраці з батьками. Кожна сім'я, де росте дитина з розладами 
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опорно-рухового апарату, шукає поради та підтримки фахівців. Практика 

переконує, що саме вчителі постійно обговорюють з батьками проблеми та 

успіхи дитини, проводять бесіди та дають рекомендації з питань навчання й 

виховання дітей, поради щодо дотримання правильного режиму, організації 

життя, самопідготовки, користування навчальними посібниками, вибору 

методів роботи з дитиною, як реагувати на прояви неадекватної поведінки та 

інше, проводять практичні заняття для підвищення освіти батьків, вирішують 

різні конфліктні ситуації в сім'ях.  

Без злагодженої співпраця фахівців, які дають рекомендації, поради 

батькам та педагогу щодо корекції психофізичних вад учня, не можливе 

ефективне проведення занять з хворою дитиною. Адже позитивних зрушень 

у навчанні хворого на ДЦП учня можна сподіватись лише за умови співпраці 

вчителя індивідуального навчання, логопеда, інструктора ЛФК, вчителя 

фізкультури, психолога, лікаря школи та ін. 

Як одна із важливих умов подолання суспільної ізоляції дітей 

індивідуального навчання є проведення спільних заходів: батьки-діти-

школа. Це залучення по можливості дітей на спільні уроки у школі з 

малювання, праці, співів, проведення шкільних урочистих подій: святкових 

ранків, концертів, вікторин, гуморин, театральних вистав, зустрічей з 

цікавими людьми та інше. 

 Отже, забезпечення взаємодії команди фахівців та батьків учня у 

процесі індивідуального навчання дітей з ДЦП є однією з важливих умов 

ефективної реалізації навчального процесу. Комплексний підхід до навчання  

та корекційно-реабілітаційного процесу тяжких учнів з ДЦП сприяє їх 

всебічному розвитку, компенсації вражених функцій, готовності до активної 

життєдіяльності. Дотримання описаних умов забезпечує полісенсорну 

взаємодію всіх збережених функцій дитини, розкріпачення індивідуальних 

можливостей, розширення практичного досвіду в різних видах діяльності, 

успішне та якісне засвоєння навчального матеріалу.  
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Резюме: У статті розкриваються проблеми і сучасні підходи до 

індивідуального навчання дітей з тяжкими порушеннями опорно-рухового 

апарату. Охарактеризовано основні умови навчально-реабілітаційного 

процесу учнів з ДЦП. 

Резюме: В статье раскрываются проблемы и современные подходы 

индивидуального обучения детей с тяжелыми нарушениями опорно-

двигательного аппарата в условиях семьи. Охарактеризованы основные 

условия учебно-реабилитационного процесса, которые предусматривают 

изучение психофизического развития ученика, адаптацию учебных программ 

к возможностям ребенка, защиту ученика от физической перегрузки, 

включение интегрированных моментов и использование компьютерных 

технологий, осуществление психологической подготовки к уроку, 

организацию урока за указанной структурой, эмоциональное насыщение 

занятий и привлечение родителей к решению общих проблем, проведение 

общих мероприятий «родители-дети-школа». 

 
Resume. The problems and modern approaches of the individual teaching of 

children with cerebral palsy in the home conditions are exposed in the article.  

The basic terms of educational-rehabilitation process, which foresee the study of 

mental and physical development of student, adaptation of on-line tutorials to 

possibilities of child, protecting of student from a physical overload, including of 

the integrated moments and use of computer technologies, realization of 

psychological preparation to the lesson, organization of lesson after the indicated 

structure, emotional satiation of employments and bringing in of parents to the 

decision of general issues, conducting of general measures parents –children– 

school, are described in the article. 
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