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загального розвитку і віку дитини, від її уяви, пам’яті й уваги, від добору матеріалу, що 
подається. Характеризуючи розгортання процесу сприймання, вчені виділяють низку його 
ступенів, рівнів -  від безпосереднього сприйняття до розуміння ідейної сутності твору.

Отже, усвідомлення змісту прочитаного відбувається внаслідок різноманітних 
прийомів аналізу: словникової роботи, бесіди за безпосередніми враженнями від твору, 
постановки проблеми перед аналізом тексту, роботи над художніми образами, аналізу мови 
твору.
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АСПЕКТИ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ ДО  
ПІДТРИМКИ УЧНІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В 

ІНКЛЮЗИВНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Інклюзивна освіта останні десятиріччя набула світової імплементації, що передбачає 
удосконалення процесу професійної підготовки працівників освітніх закладів, готових до 
роботи з учнями з особливими освітніми потребами. Так, практичному психологу, який 
працює в інклюзивних навчальних закладах, необхідно знати індивідуальні закономірності 
формування особистості учня з особливими освітніми потребами, специфіку проблем, що 
виникають на кожному етапі онтогенезу дитини, та шляхи їх подолання.

Окремі аспекти теоретико-практичних засад підготовки майбутніх психологів до 
роботи в інклюзивних навчальних закладах опрацьовані у наукових дослідженнях 
вітчизняних науковців І. Войціх [1], О. Затворнюк [2], Д. Супрун [4] та ін. Проте потребує 
аналізу процес формування у закладах вищої освіти конкретних кваліфікаційних умінь 
майбутніх психологів, які будуть працювати у вказаних навчальних закладах.

У цій статті схарактеризуємо аспекти практичної підготовки майбутніх психологів до 
підтримки учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивних навчальних закладах, 
тобто убезпечення порушеннями учнями поведінки.

Одне із завдань психолога -  допомогти учням з особливими освітніми потребами 
продуктивно розвиватися, зводячи до мінімуму ймовірні негативні наслідки їхньої поведінки 
у процесі навчання у школі. Передусім, наголосимо, що саме такі учні часто схильні до вияву 
шкільної дезадаптації, адже вони менш стресостійкі, ніж учні без особливих освітніх потреб. 
Звичайно, що певному виду психофізичного розладу дитини буде відповідати своя типологія 
поведінкових порушень. Так, приміром, проблеми поведінки дітей з розладом аутичного 
спектру -  чіткі щодо зовнішнього вияву: агресія; обмежені інтереси і особливості гри; 
проблеми соціальних контактів та вербального спілкування; негативізм; аутоагресія 
(самозаподіяння шкоди); неадекватні емоції (крик, сміх, плач); афективні спалахи; 
стереотипи (повторювання дій тощо); спеціальні (понад наявних) рухи та хода; надмірне 
почуття самозбереження тощо (Т. Огапгїіп [5]).

Загальнохарактерним для учнів з особливими освітніми потребами є стан 
тривожності, що виявляється при різних вадах психо-фізичного розвитку дитини. Причини 
стану тривожності мають вікову характеристику (ранній дитячий вік -  розлука з матір’ю: 6 -  
7-річні діти -  адаптація до школи (за умови, що діти з особливими освітніми потребами
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йдуть до навчального закладу саме цього віку); молодший підлітковий вік -  спілкування з 
дорослими, насамперед з батьками та вчителями; юність -  ставлення до майбутнього та 
проблеми, пов’язані зі статевими стосунками тощо). Прихована (латентна) форма 
тривожності загрожує виникненням нервових зривів, конфліктністю, неадекватністю 
самооцінки (суперечності між завищеними вимогами та заниженою впевненістю у своїх 
можливостях), станами невдоволення та напруженості, особливо при надмірному 
навчальному навантаженні. Зазначене також супроводжується психосоматичними 
порушеннями [3].

Водночас поведінкові порушення ускладнюються, насамперед, саме у процесі 
навчання. Відтак, для успішної організації освітнього процесу для учнів з особливими 
освітніми потребами в інклюзивних навчальних закладах значущість відіграє корекція 
поведінки психологами (у взаємодії з педагогами). Тільки методів корекції такої поведінки у 
дітей з розладами аутичного спектру науковці-практики [5] нараховують понад 150. Отже, 
психолог має бути компетентним у мобільному виборі найоптимальнішого методу корекції 
поведінкових порушень в учнів з особливими освітніми потребами. Така корекція -  
комплексний, системний та систематичний процес за участю усіх суб’єктів інклюзивного 
навчального закладу.

Виявлення найефективнішого методу корекції поведінки учнів з особливими 
освітніми потребами привело А. Колупаєву [3] до висновків про брак такого методу та 
необхідність проектування індивідуальних варіантів корекції поведінки з урахуванням 
психо-фізичної проблеми розвитку кожної дитини.

Передусім, вибираючи методи корекції поведінкових порушень учнів з особливими 
освітніми потребами в інклюзивних навчальних закладах, психолог має проаналізувати 
діяльність педагога щодо створення необхідних умов для успішного навчання таких учнів. 
На основі аналізу наукових джерел вказаних вище авторів [1-5] та емпіричного матеріалу 
нами рекомендовано у процесі виробничої практики професійної підготовки майбутніх 
психологів здійснювати аналіз діяльності психолога та педагога за такими критеріями щодо 
підтримки учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивних навчальних закладах, 
тобто убезпечення порушеннями учнями поведінки:

1. Врахування у загальній організації навчання тонкощів включення до цього процесу 
учнів з особливими освітніми потребами з орієнтацією на їхні особливості пізнавальної 
діяльності, комунікації тощо (ймовірність відставання від темпу навчальної роботи учнів без 
особливих освітніх потреб; добір навчальних завдань доступного рівня тощо).

У такому випадку найефективнішими методами стануть: диференціація навчальних 
завдань та самостійна робота, що дають оптимальні можливості для індивідуалізації 
навчання, оскільки завдання варіюються залежно від індивідуальних особливостей учнів з 
особливими освітніми потребами. Зазначене уможливить адекватність виконання завдань та 
актуалізує навчальний потенціал учнів, знешкоджуючи їхню знервованість, стан тривожності 
недосягненням результатів. Індивідуальний підхід шляхом диференціації та самостійної 
роботи в інклюзивному класі зовні вирівняє навчальні спроможності учнів: кожен, 
отримуючи завдання певного рівня, не проголошеного на загал класу, буде здатний 
самостійно поставити цілі, сформулювати завдання, визначити шляхи його виконання та 
оцінити результати навчальних дій. Водночас учень з особливими освітніми потребами буде 
налаштований заздалегідь на ймовірність підтримки вчителя у складний навчальний момент, 
що також убезпечить його від зайвого роздратування та нападу паніки, агресії тощо.

2. Створення умов для формування життєвої компетентності, насамперед -  соціально- 
комунікативних навичок на засадах толерантності.

Для цього доречними методами корекції є формування вказаних навичок шляхом 
наслідування (зразкові приклади інших учнів, взаємонавчання); пряме навчання соціально- 
комунікативним навичкам (встановлення правил спілкування на засадах толерантності); 
організація групової діяльності (ігри, робота в малих навчальних групах на уроці, творчі та 
навчальні проекти, колективні творчі справи, флеш-моби, квести, театралізації та

95



інсценування тощо) з обов’язковим, доступним включенням учнів з особливими освітніми 
потребами.

3. Об’єктивне, без «психічного травмування», оцінювання навчальних досягнень 
учнів з особливими освітніми потребами.

Методом корекції поведінкових порушень має бути вибір форми поточного 
оцінювання учнів з особливими освітніми потребами. Такий вибір визначається загальними 
цілями навчання та конкретними навчальними завданнями. Учитель має пам’ятати, що у 
процесі інклюзивного навчання оцінюються і освітні результати, і процес їх досягнення. 
Обов’язковими мають бути заохочення та похвала.

4. Стиль спілкування між педагогом та учнями, між учнями, наслідком чого є стани 
тривожності, що постійно виникають в учнів з особливими освітніми потребами.

Створення позитивного мікроклімату у класі -  один із ключових методів корекції 
поведінкових порушень учнів з особливими освітніми потребами. Метою такого створення 
має бути убезпечення виникнення у них стану тривожності. Рекомендуємо для цього 
застосовувати тренінг саморегуляції особистості (навіть для молодших школярів), що має 
кілька етапів:

1) Перший етап -  надання інформації щодо причин та наслідків виникнення у різної 
вікової категорії людей стану тривожності та страху.

2) Другий етап -  вправи на заняття психічної напруги; релаксаційні вправи тощо.
3) Третій етап -  психофізіологічний тренінг з метою закріплення знань та умінь, 

здобутих на попередніх етапах тренінгу.
Окрім того, нині доступними є комп’ютерні програми тренінгу саморегуляції 

особистості, мета яких -  усунення стану страху як наслідку розвитку стану тривожності.
Описані методи корекції поведінкових порушень учнів з особливими освітніми 

потребами в інклюзивних навчальних закладах мають застосовуватися з психолого- 
педагогічним обґрунтуванням та моніторингом ефективності. Майбутні психологи у процесі 
виробничої практики мають не лише аналізувати застосування цих методів корекції 
педагогами та психологами, а, передусім, створювати індивідуальну програму їх особистого 
застосування.

Таким чином, нами схарактеризовано аспекти практичної підготовки майбутніх 
психологів до підтримки учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивних навчальних 
закладах, зокрема -  критерії аналізу вказаного виду діяльності педагогів та психологів у 
процесі виробничої практики студентів. Подальшого дослідження потребує питання 
виокремлення педагогічних умов підготовки майбутніх психологів до роботи в інклюзивних 
закладах освіти.
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