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Передмова 
 
Процеси гуманізації суспільного життя, які нині відбуваються, 

вимагають створення належних умов для соціальної адаптації та 
інтеграції мільйонів осіб з обмеженими можливостями. Гуманізація 
процесу навчання у наш час означає, в першу чергу, посилення уваги 
до формування особистості, розвитку кожної дитини, у тому числі з 
порушеннями психофізичного розвитку. 

Першочерговим завданням соціальної політики держави є 
забезпечення нормальних умов життєдіяльності та повноцінної 
адаптації таких дітей у соціумі, що й передбачено урядовою 
програмою „Діти України”, „Національною доктриною розвитку 
освіти України в ХХІ столітті”. Провідною ідеєю досліджень останніх 
років є орієнтація на ефективне використання збережених 
аналізаторів і функцій із компенсаторно-корекційним навантаженням, 
цілеспрямований розвиток психічних процесів, що зумовлюють 
рівень опанування дітьми знань, умінь і навичок та відповідну 
освіченість та інтеграцію їх у суспільство. 

У Декларації ООН про права інвалідів (1975, 2.1) визначено, що 
„інваліди мають невід’ємне право на повагу до їх людської гідності 
незалежно від походження, характеру та серйозності ушкоджень..., 
цивільні й політичні права, право на економічне та соціальне 
забезпечення, на медичне, психічне або функціональне лікування, на 
відновлення здоров’я та становище в суспільстві, на освіту, 
професійну підготовку й відновлення працездатності; на допомогу, 
консультації, на послуги з працевлаштування та інші види 
обслуговування, які дозволять їм максимально проявити свої 
можливості й здібності та прискорять процес їх соціальної інтеграції і 
реінтеграції”. 

Тільки останнім часом в нашій країні суспільство помітило 
величезний соціальний прошарок осіб, які мають виражені 
порушення в стані здоров’я. На початку ХХІ ст., за оцінками ВООЗ, 
10% населення земної кулі є „недієздатними” особами, з яких 100 млн 
– діти з обмеженими можливостями. На сьогодні у світі налічується 
250 мільйонів дітей з обмеженими можливостями віком до 14 років. В 
Україні на сьогоднішній день – 2,5 млн осіб з обмеженими 
можливостями, з яких 1,2 млн – інваліди І та ІІ груп, з них 120 тис. 
інвалідів дитинства. 

Статистичні дані свідчать про те, що в Україні катастрофічно 
збільшується питома вага дітей з обмеженими можливостями. І хоча в 
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країні функціонує 396 шкіл-інтернатів відповідно до восьми категорій 
дітей з особливостями психофізичного розвитку (понад 60 тис. дітей) 
та успішно діють понад 40 навчально-реабілітаційних закладів як 
державного, так і громадського підпорядкування, цього не вистачає 
для забезпечення комплексу особливих потреб дітей даної категорії. 

Створення оптимальних умов для життєдіяльності, відновлення 
втраченого контакту з навколишнім світом, успішного лікування, 
корекції та наступної психолого-педагогічної і фізичної реабілітації, 
соціально-трудової адаптації та інтеграції осіб з обмеженими 
можливостями, особливо дітей, є одним із першочергових державних 
завдань. 

Збільшення кількості дітей із відхиленнями в розвитку та 
поведінці, а також кількості учнів із соціальною девіацією та 
шкільною дезадаптацією, призвело до необхідності відкриття 
додаткових спеціальних (корекційних) освітніх установ, створення в 
загальноосвітніх школах класів вирівнювання, компенсуючого та 
корекційно-розвивального навчання. 

Нові підходи до вивчення порушень психофізичного розвитку, 
їх структури, глибини та потенційних можливостей дітей зазначеної 
категорії потребують ґрунтовного дослідження всіх компонентів 
корекційної освіти (змісту, форм, методів), запровадження 
інноваційних технологій і нових комплексних програм щодо 
корекційної роботи з такими дітьми. Це обумовлює необхідність 
проведення докорінних змін у системі професійної підготовки 
дефектологів.  

Тривалий досвід роботи системи спеціальних (корекційних) 
шкіл свідчить, що особи з порушенням психофізичного розвитку 
здатні певною мірою робити свій внесок у розвиток суспільства, 
підвищувати (за допомогою фахівців) рівень власної соціальної 
компетентності. „Чим нижчий рівень психологічного розвитку 
дитини, тим вищим повинен бути рівень освіти педагога”, – писав 
відомий німецький педагог-дефектолог П. Шуман на початку XX 
століття. 

Одним із найважливіших чинників прогресивного розвитку 
суспільства є гуманне, милосердне та дбайливе ставлення до дітей і 
молоді, позбавлених можливості вести повноцінне життя внаслідок 
вад фізичного та психічного розвитку. На жаль, в Україні історично 
склалася ситуація, за якої ця категорія дітей та молоді протягом 
тривалого часу залишалася соціально незахищеною і певною мірою 
ізольованою від соціуму. Відкрите обговорення проблем осіб з 
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обмеженими можливостями було непопулярним у суспільстві. Діти-
інваліди, перебуваючи в умовах інтернатного закладу або на 
вихованні в сім’ї, позбавлені можливості вести повноцінний спосіб 
життя, виявляються непідготовленими до нього у відкритому 
середовищі. 

Найголовнішими проблемами, які потребують негайного 
вирішення, залишається проблема соціальної ізольованості дітей з 
особливими потребами й надзвичайно складні умови існування сімей, 
які виховують дітей-інвалідів. Ці проблеми є своєрідним індикатором 
зрілості та цивілізованості будь-якої держави. В Україні налічується 
понад 160 тис. дітей-інвалідів до 16 років. 

Останнім часом в Україні активізувалася робота, спрямована на 
адаптацію осіб з обмеженими можливостями до суспільства. 
Найважливішим аспектом цієї адаптації є забезпечення умов для 
отримання ними освіти та фахової підготовки відповідно до їхніх 
можливостей.  

Згідно з демократичними та гуманістичними світовими 
стандартами нині людство переходить до нові світоглядної парадигми 
– „єдине суспільство, яке складається з людей з різноманітними 
проблемами”. Сучасною світовою тенденцією є прагнення до 
деінституалізації та соціального інтегрування осіб з особливостями 
психофізичного розвитку. Формується нова культурна й освітня 
норма – повага до людей фізично та інтелектуально неповносправних. 

Ратифікувавши основні міжнародні правові документи 
(Декларації ООН про права людини, про права інвалідів, Конвенцію 
ООН про права дитини), Україна взяла на себе зобов’язання щодо 
дотримання загальнолюдських прав, зокрема щодо здобуття якісної 
освіти дітьми з особливими освітніми потребами, у тому числі дітьми 
з порушеннями психофізичного розвитку. 

Успішне запровадження інклюзивного навчання для дітей з 
особливими потребами вимагає вирішення відповідних завдань на 
державному рівні, а саме: формування нової філософії державної 
політики щодо дітей з особливими освітніми потребами, 
удосконалення нормативно-правової бази відповідно до міжнародних 
договорів у сфері прав людини, реалізація та поширення моделі 
інклюзивного навчання дітей у дошкільних та загальноосвітніх 
навчальних закладах. 

Водночас, на сьогодні організаційно-методичні засади 
навчального процесу в загальноосвітніх школах орієнтовані на 
дитину, яка нормально розвивається, без урахування особливостей 
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психофізичного розвитку дітей з особливими потребами. 
Невідповідність форм і методів педагогічного впливу на таких дітей 
може створювати передумови для формування у них негативного 
ставлення до навчання, девіантної поведінки.  

Інклюзивне навчання повною мірою не є альтернативою 
корекційній освіті, проте воно значно розширює її можливості. Школи 
з інклюзивним навчанням мають працювати в тісному контакті зі 
спеціальними загальноосвітніми навчальними закладами, 
використовуючи напрацьовані методики роботи з дітьми тієї чи іншої 
нозології, залучати до консультування спеціалістів із багаторічним 
досвідом роботи з такою категорією дітей. У зв’язку з цим особливої 
актуальності набуває організація своєчасного системного психолого-
педагогічного супроводу учнів з порушеннями розвитку.  

Приведення системи освітньої роботи у відповідність до потреб 
сім’ї та змісту сучасних корекційно-освітніх послуг, обов’язкове 
включення батьків у процес навчання та виховання дитини може 
здійснюватися тільки в контексті спільної взаємодії педагогів, 
батьків, психологів, медичних працівників, а також різних інституцій, 
котрі опікуються долею таких дітей. 

Важливу роль у досягненні гуманітарного, соціального та 
економічного розвитку осіб з особливими потребами відіграє 
інклюзивне навчання. Спільна освіта дітей з обмеженими 
можливостями та їх здорових однолітків є основою їхньої інтеграції 
та соціальної адаптації. 

Інклюзивна школа – це заклад освіти, відкритий для навчання 
всіх дітей, незалежно від їхніх фізичних, інтелектуальних, соціальних 
чи інших особливостей. Він повинен забезпечувати безбар’єрне 
середовище, адаптовані навчальні програми та плани, методи та 
форми навчання, залучення батьків, співпрацю з фахівцями для 
надання спеціальних послуг відповідно до різних освітніх потреб 
дітей. На найближчу перспективу – кожний навчальний заклад має 
відповідати потребам дитини з різними порушеннями психофізичного 
розвитку. 

Разом з тим, упровадження інтегрованого та інклюзивного 
навчання потребує створення відповідного освітнього середовища, 
забезпечення наукового супроводу, створення навчальних програм, 
навчального методичного забезпечення. 

Ключовим фактором розвитку інклюзивної освіти має бути 
відповідна підготовка педагогів до роботи з дітьми з особливими 
потребами.  
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Свого часу Л.С. Виготський підкреслював основоположну роль 
соціального, педагогічного чинника в подоланні порушень розвитку 
дитини, викликаних біологічними причинами, указуючи, що, 
„ймовірно, людство переможе раніше або пізніше і сліпоту, і глухоту, 
і слабоумство. Але набагато раніше воно переможе їх соціально і 
педагогічно, ніж медично та біологічно. Можливо, що недалеко той 
час, коли педагогіка соромитиметься самого слова „дефективна” 
дитина як указівки на якийсь недолік його природи, який не 
усувається” (Л.С. Виготський, 1924). 

Для вирішення цього завдання необхідний 
висококваліфікований, творчий, цілеспрямований підхід педагога-
дефектолога до своєї справи. Особи, що вирішили присвятити себе 
благородній справі – роботі з дітьми, які мають порушення 
психофізичного розвитку, повинні оволодіти основами своєї 
спеціальності. Зі студентської лави можна долучатися до науково-
дослідної творчості з вивчення актуальних, практично важливих 
проблем дефектології, загальної психології та педагогіки, медичних 
наук.  

Професійна діяльність дефектолога виходить за межі 
традиційної вчительської діяльності з огляду на тісну взаємодію з 
різними видами соціально-педагогічної, реабілітаційної, 
консультативно-діагностичної, психотерапевтичної діяльності. 

Навчальний курс „Вступ до спеціальності Корекційна освіта” 
спрямований на оволодіння майбутніми дефектологами базовими 
знаннями про клініко-психолого-педагогічні особливості дітей з 
порушеннями психофізичного розвитку, вивчення закономірностей 
їхнього розвитку, навчання й виховання, про сучасну систему 
спеціальних навчально-виховних закладів, оволодіння вимогами до 
професійно значущих особистісних якостей, знань та вмінь фахівців-
дефектологів. 

Мета даного навчального курсу – сформувати гуманістично 
зорієнтований професійний світогляд спеціаліста, який розуміє та 
сприймає проблеми дітей з порушеннями психофізичного розвитку, 
сприяє їх вирішенню. 

Творчо, активно опановуючи систему наукових знань, 
виробляючи необхідні для майбутньої професійної діяльності 
різноманітні уміння, студент-дефектолог зможе стати 
висококваліфікованим фахівцем, принести величезну користь дітям, 
суспільству, стати справжнім Учителем. 
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Посібник призначений для студентів вищих педагогічних 
навчальних закладів за напрямом підготовки „Корекційна освіта”, а 
також буде корисним для студентів напрямів підготовки „Соціальна 
педагогіка”, „Дошкільна освіта”, „Початкова освіта”, „Практична 
психологія”, „Здоров’я людини” та ін., які вивчають предмет „Основи 
корекційної педагогіки”. Навчальний посібник закладає фундамент для 
формування цілісної системи професійної компетенції. 

Знання основ корекційної педагогіки допоможе майбутнім 
педагогам на більш ранніх етапах навчання виявляти причини 
неуспішності учнів загальноосвітніх шкіл і своєчасно рекомендувати 
батькам таких учнів індивідуальну форму навчання, запропоновувати 
сучасну систему освітньо-корекційних послуг, застосовувати 
індивідуальний підхід до них в умовах загальноосвітніх навчальних 
закладів. 

Посібник розрахований на вихователів дошкільних навчальних 
закладів, учителів масових загальноосвітніх шкіл, працівників 
психолого-медико-педагогічних консультацій, практичних 
працівників спеціальних загальноосвітніх шкіл, а також батьків, які 
мають дітей із порушеннями психофізичного розвитку, та всіх 
зацікавлених осіб. 




