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діяльності та взаємодія дошкільних та загальноосвітніх закладів зі 

спеціальними установами з метою використання напрацьованих методик 

роботи з дітьми тієї чи іншої нозології, залучення до консультування 

спеціалістів із досвідом роботи з такими категоріями дітей; організація 

дієвого Ресурсного центру інклюзивної освіти, у якому повинні 

акумулюватися дані про послуги, сервіси, можливості для навчання, 

розвитку, медичної та корекційно-розвиткової допомоги дітям з 

особливими освітніми потребами та їх батьків; необхідність забезпечення 

наступності між рівнями освіти: рання допомога – дошкільна освіта – 

загальна середня освіта з поширенням  на наступні освітні рівні для 

поглиблення професіоналізації,  отримання дітьми з особливими освітніми 

потребами певних  професійних навичок; створення у навчальних закладах 

відповідних умов (введення посад асистента вчителя (вихователя); 

забезпечення навчально-методичними і наочно-дидактичними 

посібниками, підручниками, матеріалами; забезпечення архітектурної 

доступності відповідно до державних будівельних нормативів тощо). 

Проведена дослідно-експериментальна робота «Психолого-

педагогічний супровід дітей з порушеннями психофізичного розвитку в 

умовах інклюзивної освіти» засвідчила необхідність подальшої 

систематичної, комплексної та різнорівневої діяльності щодо розбудови 

ефективної системи інклюзивної освіти в дошкільних та загальноосвітніх 

навчальних закладах Харківської області. 
 

Супрун М. О.  

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова 

ІЗ ДОСВІДУ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ ЗІ 

СТУДЕНТАМИ-ДЕФЕКТОЛОГАМИ 

Досвід із підготовки фахівців для різних людинознавчих сфер, дає 

нам підстави стверджувати, що його висока результативність досягається 

лише за умови виваженого поєднання аудиторного навчального процесу із 

різними видами позааудиторного життя [3]. Підготовка сучасних 

корекційних педагогів вимагає особливої уваги до вибору взаємодії цих 

двох взаємодоповнюючих ланок єдиного навчально-виховного процесу 

ВНЗ [1].  

Історія зародження та розвитку дефектології як синтезу науки й 

практики засвідчує, що вирішальна роль в досягненні корекційно-

розвивального результату соціалізації дитини із особливими потребами 

завжди належала постаті педагога [2]. Саме керуючись означеними 

орієнтирами, педагоги сучасної вищої педагогічної школи налаштовують 

своїх молодих колег – студентів на всебічне пізнання основ свого фаху. 

Розуміючи, що майбутній фахівець в галузі спеціальної психології та 

корекційної педагогіки має постійно долучатися до практичної складової 

своєї професії, викладачі кафедри психокорекційної педагогіки факультету 

корекційної педагогіки та психології НПУ імені М. П. Драгоманова 
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налагодили постійний різноплановий зв’язок із широкою мережею 

закладів спеціальної освіти та реабілітаційних центрів різного типу. 

Студенти проходять в них всі види навчальної практики, починаючи від 

волонтерської і закінчуючи переддипломною. Аналогічну роботу 

здійснюють педагоги всіх профільних кафедр різних педагогічних вищих 

навчальних закладів нашої держави. Розвиваючи означені види 

позааудиторної роботи із студентами дефектологічного профілю 

підготовки, ми насамперед прагнули звертати увагу на формування 

світоглядної професійної позиції наших молодих колег.  

Особливою формою формування світогляду майбутнього 

спеціального педагога є його долучення до світу театру. Так, завдяки 

співпраці кафедри із провідною актрисою Київського академічного театру 

юного глядача на Липках Оленою В’ячеславовною Гончаровою ми маємо 

нагоду долучатись до перегляду вистав цього славетного Театру, що 

вміщують особливу педагогічну спрямованість. Враховуючи те, що 

О. В. Гончарова поєднує роботу в театрі та в кіно із навчанням на заочному 

відділенні факультету корекційної педагогіки та психології столичного 

педагогічного вишу, педагоги та студенти факультету мають можливість 

отримати щасливу можливість спілкуватися із нею та з іншими майстрами 

сцени. Особливий резонанс серед викладачів і студентів факультету мав 

перегляд на одному подиху блискучої вистави «Мене прислав доктор Хоу» 

– сценічної редакції відомої п’єси В. Гібсона «Та, що створила диво». Події 

твору базуються на достовірних фактах біографії Хелен Келлер, яка ще в 

ранньому віці втратила слух та зір. У зворушливій анотації до вистави 

наголошується, що злість й непокора обмежували життя дівчинки-підлітка, 

а душа страждала, прагнула любові й захисту. Батьки написали листа 

відомому лікарю Хоу з надією на порятунок дитини. За рекомендацією 

лікаря до них приїздить молода вчителька Енні Саллівен, яка колись 

подолала власні фізичні вади. Спершу запропоновані нею методи 

виховання піддаються сумнівам і скептицизму в родині, та й Хелен немов 

звірятко тікає від неї, але в цьому конфлікті Енні не поступається нікому. 

Саме її настирність і любов спричинили диво – маленька Хелен навчилася 

читати й писати, взаємодіяти з навколишнім світом. Згодом вона написала 

книжку «Історія мого життя». Можна вважати, що це посібник-орієнтир 

для людей, котрі зневірилися. 

Глядачі мають змогу переглянути виставу двох складів виконавців і 

в кожному разі ця зворушлива історія бентежитиме серця глядачів. Окрім 

позитивного емоційного сприйняття вистави ми налаштовували студентів 

на всебічний аналіз професійних психолого-педагогічних елементів твору. 

Студенти працювали над визначенням спектру засобів впливу на дитину із 

особливими потребами, що були закладені драматургом і розкриті 

акторами через блискучий режисерський задум знаного далеко за межами 

України режисера-постановника Юрія Лізенгевича. Щаслива нагода 

доторкнутися до високого мистецтва дала педагогам змогу запропонувати 
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студентам по-іншому подивитися на життя відомої нашої співвітчизниці 

Ольги Іванівни Скороходової, яка втративши у ранньому дитинстві слух і 

зір, завдяки зусиллям свого талановитого вчителя професора 

І. О. Соколянського досягла широкого визнання як вчена-дефектолог і як 

поетеса. ЇЇ книга «Как я воспринимаю, представляю и понимаю 

окружающий мир» отримала світове визнання. Принагідно зазначимо, що 

значний період свого творчого життя Іван Опанасович Соколянський 

науково-плідно пройшов в Україні. Його робота в Харкові та Києві 

знаменувалася значними професійними досягненнями для всієї вітчизняної 

дефектології. Для нас особливо цікавим фактом є те, що в 1919 році він 

створив в Умані школу для сліпохлухонімих. 

Отже, наш певний досвід із співпраці із театральними колективами 

дає підстави стверджувати, що за умови виваженого долучення до висот 

драматургії у студентів може сформуватися більш осмислене сприйняття 

реалій своєї майбутньої професійної стежини. 
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