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Development of broadcasting mentally of backward students influences
on forming for them of reading activity.

Key words: broadcasting, to put intellectual nedostatnistyu, reading
activity.
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ПСИХОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ АУТИЧНИХ ДІТЕЙ
В УМОВАХ  ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

У статті розкрито роль і значення інклюзивної форми освіти
аутичних дітей у загальноосвітній школі. Визначено, що включення
(інклюзія) таких дітей у колектив нормально розвинених однолітків
є важливим засобом психологічної корекції в умовах класу.

Ключові слова: інклюзія, інклюзивна школа, супервізія, тьютор,
психологічний супровід, психологічна корекція, спектр аутистичних
порушень, аутична дитина, принципи та умови психологічної корекції.

Останнім часом Україна, як член міжнародної спільноти, пере/

ходить до нової світоглядної парадигми, а саме «Єдине суспільство,
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яке включає людей з різноманітними проблемами». Формується

нова культурна і освітня норма — повага до людей фізично і психіч/

но хворих, яка закріплена міжнародним законодавством на рівні

Організації Об’єднаних Націй.
Втілення цієї нової парадигми в системі освіти України і є по/

ступовим переходом від концепції інтегрованої освіти до концепції
інклюзивної освіти на всіх рівнях, починаючи з дошкільної і загаль/
ноосвітньої. І якщо в процесі інтеграції людина пристосовується до
закладу освіти, то при інклюзії, навпаки, освітній заклад створює
всі необхідні умови для задоволення індивідуальних потреб люди/
ни, її вільного доступу до якісного навчання та виховання.

Результати аналізу зарубіжних літературних джерел, а також
низки документів і законодавчих актів, зокрема прийнятих в Украї/
ні, свідчать про те, що проблема інклюзії у навчанні та подальшої
інтеграції людини у суспільство є інтернаціональною і дотепер
вельми актуальною.

У цьому контексті неабиякої уваги заслуговує розгляд положень
Саламанкської декларації про принципи, політику й практичну
діяльність у сфері освіти осіб з особливими потребами, прийнятої
20 червня 1994 року (м. Саламанке, Іспанія), де, зокрема, наголо/
шується на нагальній необхідності створення спеціальних умов для
першочергового включення дітей, котрі мають порушення пси/
хофізичного розвитку, до шкіл з інклюзивною орієнтацією.

Керівним принципом, на якому ґрунтується організація такої
форми навчання є те, що школи повинні приймати на навчання
всіх дітей, незалежно від їх особливостей. Делегати Саламанкської
всесвітньої конференції із 92 країн підтвердили слушність цього
принципу стосовно всіх груп дітей/інвалідів та визнали не/
обхідність і невідкладність забезпечення функціонування спеціаль/
ної системи освіти для дітей, молоді та дорослих з особливими
освітніми потребами. Це положення виходить з того, що кожна ди/
тина має право на освіту і, крім того, вона повинна мати мож/
ливість цим правом скористатися, набуваючи і підтримуючи на на/
лежному рівні одержаний запас знань. Крім того, слід брати до
уваги, що кожна дитина, незалежно від наявності порушень її ди/
зонтогенезу, має унікальні індивідуальні особливості: інтереси,
здібності та навчальні потреби. Обов’язковою умовою для їх інклю/
зивної освіти є розроблення спеціальних систем навчання та вихо/
вання. До того ж необхідно створити для них відповідні спеціальні
умови, що орієнтовані на задоволення їх освітніх потреб.
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Упровадження звичайних шкіл з інклюзивною орієнтацією

є найефективнішим способом боротьби з дискримінаційними по/

глядами, першочерговою визначальною ланкою у створенні спри/

ятливої атмосфери в суспільстві, а в подальшому часі — в побудові

інклюзивного суспільства та забезпеченні освіти для всіх. 

Делегати названої конференції звернулися до урядів та громад/

ськості всіх країн з закликом і пропозицією в політичних, еко/

номічних та соціальних питаннях встановити найвищим пріорите/

том створення системи інклюзивної освіти, яка уможливила

б охоплення всіх дітей, незалежно від їх індивідуальних відмінностей.

З цією метою пропонується:

– вивчати досвід країн, де проходить інклюзивне навчання, та

обмінюватись результатами своєї роботи;

– розробляти та демонструвати власні національні проекти

інклюзивної освіти дітей/інвалідів;

– створювати механізми організації такої системи навчання на

основі децентралізації та широкої участі в царині планування

моніторингу й оцінювання результатів упровадження інклюзивної

форми освіти;

– заохочувати, підтримувати та полегшувати участь батьків,

громад та організацій, що стосується задоволення спеціальних по/

треб дітей з фізичними та розумовими порушеннями в процесах

планування і прийняття відповідних рішень;

– докладати якомога більше зусиль до задоволення спеціальних

освітніх потреб дітей і підлітків через розроблення напрямів, що

стосуються професійних стратегій інклюзивного навчання;

– розробити програму підготовки вчителів та обміну їхнім

досвідом щодо роботи в інклюзивних школах;

– реалізувати право батьків на те, щоб з ними радилися (кон/

сультувалися) стосовно форм корекційної роботи з їхніми дітьми;

– забезпечити адаптацію змісту навчання, який відповідає

можливостям здорових дітей, у такий спосіб, щоб не підганяти

дітей із порушеннями до стандартів педагогічного процесу в школі;

– забезпечити в інклюзивних школах всіляку додаткову допомо/

гу дітям із порушеннями в розвитку, що, зрештою, може бути корис/

ним для ефективної психолого/корекційної роботи з такими дітьми.

Інклюзивна школа є найефективнішим засобом навчання і ви/

ховання дітей, який гарантує солідарність між дітьми з особливими

освітніми потребами та їх нормальними однолітками. Спільне на/
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вчання має задовольнити не тільки освітні, а й соціальні потреби

будь/якої дитини на основі створення спеціальних психолого/пе/

дагогічних умов, які забезпечують гуманізацію стосунків між діть/

ми та благополуччя перебування їх у класі.

Інклюзивна форма освіти реалізується, виходячи з принципів

спеціальної дидактики, та здійснюється спеціалістом/дефектоло/

гом (корекційним педагогом або психологом), який окрім здійс/

нення корекційної, прогностичної, інформаційної, консультатив/

ної функцій виконує в моделі роботи з дитиною супровідну функцію
(тьютора, адаптера, провідника), а в моделі роботи з учителем класу —

супервізора. Інноваційні обов’язки тьютора і супервізора потребу/

ють ґрунтовного наукового дослідження, і наразі, відповідно до

Державної програми «Інклюзивна освіта», ця робота проводиться

в нашій державі за підтримки Всеукраїнського фонду «крок за кро/

ком». Мета програми — розроблення ефективної інклюзивної мо/

делі, яка б забезпечила успішне навчання дітей з особливими освіт/

німи потребами в умовах загальноосвітньої школи за належної

підтримки інших спеціалістів і батьків самих дітей.

Психологічна корекція аутичних дітей в умовах організації інк/

люзивної освіти — це система заходів, спрямованих на запобігання

проявам аутичного спектра засобами навчально/виховного проце/

су загальноосвітньої школи. Психологічна корекція здійснюється

в таких сферах шкільного життя:

– під час уроків;

– в процесі позакласних виховних заходів;

– спортивних заходів під час перерви;

– під час приймання їжі;

– в процесі підготовки та проведення свят;

– під час прогулянок дітей,

– в процесі святкування днів народження дітей класу.

Психологічна корекція має на меті послаблення динаміки ди/

зонтогенетичних проявів аутизму та посилення комунікативних,

когнітивних та регулятивних механізмів особистісного розвитку

аутичної дитини.

Для здійснення психологічної корекції модель роботи вчителя

класу передбачає розв’язання психолого/педагогічних питань тако/

го плану:

1. Отримання інформації про аутичну дитину з позицій її когнітив/

ного, комунікативного, поведінкового, діяльнісного, регуляторного

методика, практика Розділ ІІ
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аспектів розвитку. Таку інформацію може надати корекційний педа<
гог чи психолог (спеціальний), тобто тьютор, який компетентно

і професійно забезпечує організаційні, змістові, виконавчі та ко/

рекційні функції і відповідає не тільки за процес інклюзивного на/

вчання аутичної дитини, а й за систематичну психологічну корекцію

аутистичних проявів з подальшим запобіганням (превентивними

заходами) виникненню та впливу зовнішніх і внутрішніх чинників,

що провокують аутистичні дії та поведінку дитини.

2. Гармонізація психологічного клімату на уроці, під час поза/

класних і святкових заходів, в яких в обов’язковому порядку має

брати участь аутична дитина. Саме через участь у цих заходах дити/

на набуває соціального досвіду у спілкуванні, вчиться озвучувати

свої враження, почуття, інтереси, бажання. Завдання вчителя поля/

гає у забезпеченні умов для ситуації, в якій аутичну дитину слухати/

муть всі діти, причому не будуть зловтішатися, кепкувати та

насміхатися з її недоліків мовлення, невідповідності емоцій, думок

конкретним реаліям, чудакуватості, дивної ходи, з химерних рухів,

з усього того, що суттєво відрізняє їх нормальний онтогенез від ди/

зонтогенезу. Готовність дітей класу сприймати, наприклад, мовчаз/

ну (мутичну) дитину, яка постійно відводить очі, ховаючи свій по/

гляд, тримає в руках якусь одну й ту саму річ, забирає і не віддає

нікому чужі речі, не сміється у відповідь на дотепний добрий жарт,

відвертається, постійно щось ховає; виявляє немотивовану агресію,

забезпечить постійний психологічний комфорт і превентивну ко&
рекцію комунікації аутичної дитини у класі. За нашими даними, се/

ред 100 мутичних дітей з аутизмом, 90% їх почали спілкуватись у не/

вербальній формі за допомогою піктограм, які самі й презентували

однокласникам, а 9% з них вийшли на вербальний рівень, або по/

чинали вербалізувати свої думки, бажання, почуття тощо. 

3. Успіх аутичних дітей у пізнавальній діяльності корелюється

з їх мотивами виконання тих аспектів пізнавальної діяльності, які

доступні і цікаві для них. Для того, щоб залучити аутичну дитину на

уроці математики, наприклад, до дій віднімання, потрібно, враху/

вавши її, скажімо, любов до м’ячиків, запропонувати вирішити зав/

дання не з підручника, за яким працює весь клас, а на картці, де

зображені м’ячики, з тим, щоб розв’язати ті чи інші арифметичні дії.

Така індивідуалізація навчання забезпечує включення (інклюзію)

аутичної дитини в єдиний навчальний процес, активне виконання

нею завдань і ідентифікацію себе як рівноправного члена класу.
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4. Учитель класу повинен позиціонувати себе не тільки як вчи/

тель, який терпляче сприймає аутичного учня в класі, а як людина,

готова завжди упередити виникнення проблемної ситуації, в якій не

треба зосереджувати увагу учнів класу на недоліках аутичної дитини;

а в разі маніфестації аутистичних проявів (кружляння, розхитування,

автостимуляції, стереотипного виконання дій, вокалізації, ехолалії

тощо) без зайвої паніки і метушні запропонувати аутичній дитині пе/

рейти в інше приміщення. При цьому вчитель передає свою функцію

спеціалісту/дефектологу з інклюзивного навчання, а сам продовжує

урок або виховний захід, і в жодному разі не коментує з іншими

учнями проблемний випадок з аутичною дитиною, не виявляє влас/

них емоцій, проте, якщо хтось із дітей забажає з’ясувати для себе

особливості дій та поведінку такої дитини, лаконічно, доступно і то/

лерантно пояснює дітям проблемну ситуацію. Зміст цього пояснен/

ня вчитель класу і спеціаліст з інклюзії аутичних дітей готують зазда/

легідь, керуючись тією чи іншою формою педагогічної технології. 

Тьютор, спеціаліст, дефектолог для здійснення психологічної

корекції насамперед визначають, за якою навчальною програмою

буде здобувати освіту аутична дитина. Відомо, що спектр аутистич/

них вад — це спектр різних за своєю складністю структур дефектів.

Психічний розвиток аутичної дитини перебігає дизонтогенетично,

одначе особливості цього розвитку спеціальний психолог/тьютор

повинен враховувати при діагностико&прогностичному вивченні

стану дитини з тим, щоб при включенні в колектив класу на пе/

редньому плані знаходились не аутистичні розлади дитини, які

формують погляд на неї як на дитину з психологічними відміннос/

тями порівняно з нормальною дитиною, а ознаки, властивості, що

характеризують її як особистість, яка розвивається, за Л. С. Ви/

готським, за тими самими законами, що й нормальна.

Класичну схему психічного розвитку особистості розробив

Г. С. Костюк, визначивши принцип розвитку у психології як цент/

ральний у розумінні природи психічного розвитку особистості. За

цим принципом, розвиток людської особистості є безперервним

процесом, що виявляється у кількісних і якісних змінах особистості

людини. Кількісні зміни, тобто збільшення одних і зменшення

інших її ознак, зумовлюють виникнення якісно нових і ліквідацію

старих психічних властивостей. Ускладнення психічних структур

при переході від нижчих до вищих рівнів психічного життя

стосується, за Г. С. Костюком, всіх сторін психічного розвитку —

методика, практика Розділ ІІ
перспективи 



200

мотиваційного плану психічної діяльності дитини (комплекси по/

треб, інтересів та інших спонук до дій), змістового аспекту

психічних процесів (системи уявлень, знань, понять про об’єктив/

ну дійсність), операційного їх втілення ( системи дій, операцій, на/

вичок ), всієї психічної діяльності загалом [3].

Для дітей з аутистичною симптоматикою важливим під час на/

вчання в масовій школі є розуміння їх психічних особливостей вчите/

лями, персоналом школи, учнями класу, їхніми батьками, а також

того, що особлива дитина має такі самі права, що й нормальна, що

вона зможе опанувати навчальну програму, хоча із застосуванням

спеціальних, більш доступних для неї засобів; що не треба позбав/

ляти її радощів спілкування, гри, навіть якщо всім її оточуючим лю/

дям очевидно, що вона ухиляється від цих видів діяльності. Толе/

рантність і повага до такої дитини з часом принесе свої результати,

оскільки вона усвідомить, що від групи дітей і дорослих, з якими

вона щодня зустрічається в класі, не передбачається напруження:

до неї звертаються, заохочують до спілкування, посміхаються, про/

понують погратися принесеними з дому іграшками, знають, що не

можна в аутичної дитини брати її речі, щось міняти на її столі, не

можна створювати ситуації, які б провокували неадекватність дій та

поведінки такої дитини, роблячи її посміховиськом та примушую/

чи страждати. Потрібно наполегливо просити дітей та їхніх батьків

не «відриватися» на дитині, оскільки в цьому є й інший бік такої не/

гативної взаємодії: той, хто знущається зі слабого, формує в себе

здатність до жорстокого поводження з людьми і, навпаки, форму/

вання установки на розуміння психологічного стану іншої людини,

у даному разі розуміння страждань, страхів, фобій аутичної дитини,

потреба її підтримати та допомогти їй призведуть надалі до появи

таких притаманних високоморальній особистості якостей, як ем/

патія, альтруїзм, взаєморозуміння та взаємодопомога.

Для реалізації психокорекційного процесу подолання аутистич/

них порушень та гармонійного включення аутичної дитини до сис/

теми шкільного навчання та виховання нами були розроблені прин/

ципи інклюзивної його складової, методологічними засадами яких

є концепції, положення, вчення видатних дефектологів В. І. Бондаря,

Л. С. Виготського, Г. М. Дульнєва, І. Г. Єременка, О. М. Леонтьєва,

В. М. Синьова. Йдеться насамперед про такі принципи:

– оптимістичної перспективи розвитку особистості аутичної

дитини;
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– раннього комплексного діагностування та психолого/педа/

гогічного прогнозу розвитку особистості аутичної дитини на

підставі врахування її здібностей, мотивів і можливостей щодо ви/

конання окремих дій та діяльності загалом;

– корекційного спрямування розвитку особистості аутичної

дитини;

– становлення та розвитку мотиваційних, інформаційних, опе/

раційних та емоційних компонентів комунікативної діяльності ау/

тичних дітей;

– особливої організації спілкування дитини, спрямованої на

формування уявлень про себе — «Я/концепція», про інших осіб —

«Ти/концепція», взаємозв’язків між суб’єктами, оцінок міжосо/

бистісних стосунків, набуття комунікативного досвіду;

– забезпечення та систематичного підтримання емоційно/по/

зитивного психічного тонусу дітей у процесі безперервної інклю/

зивної освіти;

– креативного розвитку особистості дітей з аутистичним спект/

ром порушень;

– визначення особистісного смислу аутичної дитини як індиві/

дуалізованого відображення справжнього її ставлення до тих явищ,

заради яких розгортається її діяльність. Визначення особистісного

сенсу життя дитини як одиниці її свідомості сприяє визначенню

співвідношення між суспільними й актуально/особистісними

проблемами дитини та її соціалізації;

– індивідуального підходу до кожної аутичної дитини;

– синхронної корекції особистісних проявів і особистісного

розвитку дитини.

Завершуючи розгляд сутності і значення інклюзивного навчан/

ня для психологічної корекції дітей з аутистичними порушеннями,

а також прагнучи досягти комплексного, системного бачення

проблеми, варто, на наш погляд, навести таке визначення, сфор/

мульоване академіком АПН України Віктором Миколайовичем

Синьовим: «Навчання — основний шлях корекції розвитку аутич/

ної дитини, оскільки воно є провідним видом її діяльності і перебу/

ває в нерозривній єдності з вихованням як засобом управління

соціалізацією особистості. Система корекційних заходів, — про/

довжує він, — має впливати на особистість учня в цілому і в поєд/

нанні таких її компонентів, як пізнавальні й емоційно/вольові пси/

хічні процеси; досвід (знання, уміння, навички); спрямованість;
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здібності, характер, поведінка» [4, с. 51]. Учений, окреслюючи при

цьому зміст роботи в допоміжній — спеціальній загальноосвітній

школі для дітей із розумовими вадами, стверджує, що такі ж самі

вимоги екстраполюються і на інклюзивну школу. Зокрема, говоря/

чи про сфери психокорекційного впливу, він вважає суттєвим за/

стосовувати його на матеріалі всіх предметів, передбачених навчаль/

ним планом, а також під час спеціальних занять для окремих учнів

та їх груп. Тьютору (інклюзивному дефектологу), вчителю та шкіль/

ному психологу «…потрібно визначити індивідуальну структуру де/

фекту кожної дитини, вивчити її досвід, інтереси, намагання,

здібності та поведінку» [4, с. 5]. Означене дає змогу:

– здійснити правильний прогноз розвитку аутичної дитини;

– визначити зміст індивідуально/інтегрального підходу інклю/

зивної освіти дітей у спектрі аутистичних порушень;

– визначити зміст корекційної роботи, яку реалізовуватимуть

спеціаліст з інклюзивної освіти( тьютор), шкільний психолог, учи/

тель класу;

– виділити спільні проблеми, які виникатимуть під час навчан/

ня аутичної дитини в школі;

– здійснити добір загальних корекційно/розвиткових прийомів

і засобів, які будуть використані у навчально/виховному процесі

масової школи. 

Отже, як висновок, можна стверджувати, що інклюзивна форма

освіти дітей із порушеннями у психофізичному розвитку є наразі

інноваційним проектом і моделлю навчання та виховання в на/

ціональному освітньому просторі. Водночас розроблення, впрова/

дження та реалізація цього проекту надзвичайно важливі для загаль/

ної та соціально/психологічної реабілітації дітей, які страждають на

аутизм. Спектр аутистичних порушень — це спектр багатоманітних

різновидів, відмінностей, відхилень і порушень, ядерним і загаль/

ним для яких є порушення соціальної інтеграції і небажання (бо/

язнь) вступати в будь/який контакт. Коли ці недоліки долаються,

для дитини відкривається пізнавальний, діяльнісний, змістовний

світ життя. Вона «заражається» дитячими радощами, інтересами,

звичайними і незвичайними шкільними завданнями, долаючи при

цьому аутистичне усамітнення та відчуження від свого оточення.

Сам інклюзивний процес стає підґрунтям для психологічної

корекції порушень особистісного розвитку аутичної дитини, ро/
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зуміння її проблем з боку оточуючих її людей. Їхня допомога стиму/

люватиме формування довіри до інших людей, які зустрінуться в її

подальшому житті. Однак інклюзія є реальною там, де суспільство

готове до її впровадження — як на державному рівні, так і на рівні

педагогів і батьків. Зрештою, це очищує і зближує різних фахівців,

гуманізує освіту, сприяє самовдосконаленню і професійному роз/

витку кожного з нас.

The article talks about the place and value of inclusive form of education
of autisctic children in schools of general education. It is decided that using
«inclusion» of these children in a group of normally developed children of the
same age is an important mean for the realisation of psychological correction
in the means of a class.

Key words: inclusion, inclusive school, supervision, tutor, psychologi/

cal correction, spectrum of autistic disorders, autistic children, principles

and conditions of psychological correction.
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