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Снисаренко Е. И. Дифференциация как система обучения интегрированных учащихся в
общеобразовательных учреждениях.
В статье рассматривается вопрос введения дифференциации обучения в условиях образовательной
интеграции учащихся с особыми потребностями. Проанализированы выводы психолого-медико-педагогических
консультаций по диагностике особенностей нарушений, которые имеют в своем развитии инклюзивные дети.
Выдвинуто предположение о необходимости применения метода дифференциации в условиях урока
инклюзивного класса. Обосновано мнение о том, что требования украинского образовательного стандарта,
которые предусматривают овладение «компетенциями XXI века» являются непосильными для учащихся с
дизонтогенезом. Поэтому они требуют создания действительно гибкой образовательной системы, которая бы
учитывала индивидуальные возможности интеллектуального и психического потенциала. Выделенные
перспективы внедрения учебной дифференциации и охарактеризованы ее основные принципы. Теоретически
сформирована гипотеза дифференцированной структуры коррекционно-развивающего обучения детей с
особыми образовательными потребностями в пределах общеобразовательного учреждения.
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Snisarenko Helen I. Differentiation as an educational system for integrated pupils in the context of the
general education institution.
The article describes the issue of implementation of educative differentiation in the context of educational
integration for children with special needs. The conclusions of psychological medical-pedagogic counseling interviews
regarding the diagnostics of psychological disorders typical for inclusive children were deeply analyzed. An assumption
made regarding the necessity of differentiation implementation during the inclusive class lessons. The substantiated
statement proving that the requirements of Ukrainian educational standards, requiring the understanding of “XXI century
skills” are beyond the dysontogenesis children abilities was made. Correspondingly, they require to be learned in the
really flexible educational system, that takes into consideration personal abilities of theirs intellectual and psychological
potential. The theoretical perspective of educational differentiation implementation is described, with the detailed
analysis of its main principles. The theoretical hypothesis is made about the differentiated structure of the correctional
pedagogic education for children with special educational needs in the context of the general education institution.
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ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО КОРЕКЦІЇ ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ
З ГІПЕРАКТИВНИМ РОЗЛАДОМ З ДЕФІЦИТОМ УВАГИ В ІНКЛЮЗИВНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

У статті з’ясовано основні причини та прояви неприйнятної поведінки дітей з поведінковими розладами, а
саме з гіперактивним розладом з дефіцитом уваги (ГРДУ) в умовах інклюзивного освітнього середовища та
обгрунтовано основні стратегії реагування та корекції такої поведінки. Розглянуто найбільш ефективні техніки
корекції поведінки дитини з ГРДУ в класі, ними є: поведінковий план, ведення поведінкових карток, щоденників
поведінки, поведінковий контракт, система жетонів і пенальті
Ключові слова: гіперактивний розлад з дефіцитом уваги, корекція неприйнятної поведінки, техніки
поведінкової корекції.

Поведінка гіперактивної дитини в школі, це, можливо, найбільший виклик для вчителя, оскільки,
погана поведінка впливає негативно, як на успішність самої дитини, так і на загальний клімат у класі, на
здатність колективу дітей та вчителя продуктивно працювати. Сьогодні, з огляду на розвиток
інклюзивної освіти в Україні, надзвичайно важливим є вдосконалення процесу психолого-педагогічного
вивчення дитини з особливими потребами та налагодження системного та продуктивного
індивідуального планування в рамках програми розвитку дитини в інклюзивному освітньому середовищі.
Роль стратегій поведінкової корекції в межах індивідуальної програми розвитку дитини є ключовою.
Проблема розвитку стратегій поведінкової корекції для дітей з гіперкінетичними розладами
(гіперактивним розладом з дефіцитом уваги) висвітлювалась у працях Романчука О., Суковського Є.,
Фаласеніді Т.
Мета статті - визначення основних причин та проявів неприйнятної поведінки дітей з
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поведінковими розладами, а саме з гіперактивним розладом з дефіцитом уваги (ГРДУ) в умовах
освітнього середовища та визначення основних стратегій реагування і корекції такої поведінки.
Відомо, що неприйнятна поведінка може з’явитися як реагування на умови зовнішнього
середовища, тому змінити таку поведінку можна за допомогою корекції цих умов. Можна змінити
розклад дитини, місце її в класній кімнаті, зменшити кількість подразників, що могли б її відволікти,
змінити можна також стиль спілкування з дитиною, застосувати більше зовнішнього нагадування, тощо.
Друга причина неприйнятної поведінки, полягає у цілеспрямованому бажанні дитини досягти певної
мети і змінити щось. Наприклад, якщо дитині важко концентруватися довгий час на завданні, вона може
почати поводитися в неприйнятний спосіб з метою привернути до себе увагу та уникнути неприємної
нудної роботи.
Поведінка - щось, що може бути досліджене та визначене. Наприклад, скільки разів дитина
залишала своє місце в класі, упродовж певного часу, тривалість часу потрібного дитині на виконання
завдання, тощо. Тобто, неприйнятна поведінка завжди має свої причини, якщо вчитель вчасно приймає
запобіжні заходи, то в багатьох випадках неприйнятну поведінку можна попередити. Наприклад, як вже
зазначалося, шляхом змін в оточуючому середовищі, або змін щось у структурі занять, зменшивши час
та кількість завдань, тощо. Загалом метод функціонально – поведінкового оцінювання, покликаний
визначити деталі неприйнятної поведінки та усі методи й стратегії впливу покликані досягти бажаної
поведінки мають використовуватися в межах плану позитивного поведінкового втручання, який складає
команда шкільних фахівців за результатами функціонально-поведінкового оцінювання.
Неприйнятна поведінка не повинна проходити непомітно, вона повинна мати наслідки, певні
види покарання, наприклад, можна застосувати тайм – аут, вислати дитину з класу за неприйнятну
поведінку тощо. Також треба застосовувати підкріплення бажаної поведінки.
Бажана поведінка в класі. Розглянемо її основні зразки:
o
Бути сконцентрованим на виконанні завдання.
o
Співпраця та адекватна взаємодія з іншими. Тобто ввічливе спілкування, уникання
сварок і бійок з однолітками, спокійна робота та позакласне спілкування з ними, повага до дорослих.
o
Виконання вказівок вчителя, класних правил, правил гри на майданчику, без
невдоволення та суперечок.
o
Хороша готовність до уроку. Підготовлені домашні завдання, наявність необхідного до
роботи матеріалу, вчасна поява в класі.
o
Залишатися у необхідному місці під час занять. Тобто не полишати місце за партою або
в робочій групі без дозволу.
o
Контроль вербальних імпульсів. Чекати своєї черги не перебиваючи, не викрикувати з
місця, піднімати руку перед тим як говорити [1].
Це приблизний перелік елементів бажаної поведінки, який може вар’ювати відповідно до
кожного конкретного випадку.
Які б стратегії по корекції поведінки не застосовував вчитель у класній кімнаті, вони неодмінно
повинні узгоджуватися з діями батьків по корекції поведінки дитини та бути невід’ємними одне від
одного. Звичайно, ідеальною є ситуація, коли вчитель та батьки безперервно співпрацюють одне з
одним та бажана поведінка в класі заохочується також вдома. Тоді вплив є комплексним, а досягнення
максимальні. Батьки дитини можуть використовувати домашню систему заохочень, або систему
жетонів, коли прийнятна поведінка, в тому числі і в школі, заохочується на основі зібраних балів та
дитина отримує регулярні позитивні підкріплення за прийнятну поведінку, кожного дня, раз на тиждень,
місяць та одне дуже суттєве віддалене заохочення у випадку бажаної поведінки раз на три місяці або
півроку. Добре, коли батьки отримують інформацію безпосередньо від вчителя, а вчитель знає про
домашні поведінкові інтервенції. [2, 218-244].
Щодо конкретних технік, можна використовувати план досягнення бажаної поведінки або
поведінковий план. Учень визначає одну ціль, над якою буде працювати день або тиждень. Наприклад,
організація робочого місця, не битися, на лишати не завершене завдання, скажімо з математики. Учень
планує конкретні кроки, необхідні для досягнення мети. Вчитель вранці швидко обговорює план з учнем
та конкретні кроки з його реалізації. В кінці дня або тижня вони зустрічаються знову для підведення
83

Науковий часопис. Випуск 33. Корекційна педагогіка
підсумків. План можна оформлювати на стандартних листках.
Щоденне звітування про шкільну поведінку за допомогою поведінкових карток є ефективним
методом корекції поведінки, спрямованим на комунікацію між вчителем та батьками дитини для
встановлення комплексного впливу на дитину з ГРДУ. Коли батьки мають змогу повноцінно
відстежувати поведінковий прогрес дитини в школі, вони можуть ефективніше застосовувати домашні
програми корекції поведінки. Це є потужним стимулом для більш прийнятного поводження дитини в
школі. Дитина має розуміти, якщо поведінка в школі буде неприйнятною, вона не отримає відповідне
заохочення вдома та втратить бали необхідні для отримання віддаленої винагороди. Також дитина
може отримувати винагороду за прийнятну поведінку і в школі. Таким чином бажана поведінка дитини
заохочується на всіх рівнях і вдома, і в школі.
В основному, поведінкові картки включають в себе чітко визначену одну або більше поведінкову
проблему, яка підлягає корекції. Вчитель відповідає за щоденний моніторинг та оцінювання успіхів у
корекції поведінки та відправляє поведінкову картку кожного дня з учнем для перегляду її батьками.
Батьки відповідають за щоденний перегляд картки та винагороду бажаної поведінки, або застосування
штрафних санкцій за небажану.
Шкільні винагороди можуть бути у вигляді додаткового часу для гри, або використання
комп’ютера. Дуже ефективним цей метод є у школах, обладнаних комп’ютерними класами, адже час,
проведений за комп’ютером, є потужним стимулом бажаної поведінки. Особливо шкільні винагороди
необхідні в тих випадках, коли батьки дитини не в змозі приділити багато уваги поведінковій корекції та
регулярно відстежувати прогрес дитини вдома. Важливо робити підсумкове винагородження або
штрафування дитини в школі і вдома наприкінці кожного тижня.
Наведемо основні вимоги для створення поведінкових карток:
o Чітко визначити цілі, яка поведінка має бути досягнута.
o Визначити не більше трьох напрямів корекції поведінки та чіткі критерії успіху (набрати 70 %
від можливих балів за хорошу поведінку).
o Створити таблицю з поділками на час протягом дня, або просто з комірками для дат та
зразками бажаної поведінки, в оформлені можливі інші варіанти, зразки додаються.
o У кожній комірці, де зазначено час, відмічати якість бажаної поведінки за допомогою знаків
+/-, позитивних та «зажурених» смайликів, або просто слів «так»/ «ні».
o Підсумування і підрахунок позитивних та негативних знаків у кінці кожного дня.
o Інформування батьків про результати досягнень дитини, кожного дня картка передається
додому.
o Нагородження дитини вдома і в школі за результатами досягнень.
Зазначимо, що суттєвих результатів у поведінковій корекції може бути досягнуто лише за умови
послідовних та постійних дій з оцінювання та винагородження поведінки дитини, як вже зазначалося
вище, за умови налагодженої системи співпраці школа – дім.
Картки щоденного оцінювання поведінки визнані ефективним методом корекції поведінки учнів
у США, сподіваємось, що цей досвід стане у пригоді вчителям в Україні. Ефективність поведінкових
карток зумовлена такими чинниками, як щільний контроль поведінки, часте та інтенсивне позитивне
підкріплення, якого діти з ГРДУ особливо потребують для підтримки відповідного рівня мотивації. Також
важливим є зміцнення контактів з батьками, оскільки цей метод потребує посиленої співпраці вчитель –
батьки та останнє, результати цього моніторингу поведінки можуть стати у великій пригоді для
психологів та лікарів при подальшому дослідженні дитини, призначенні ліків тощо.
Різноманітність оформлення поведінкових карток не має меж. Можна просто записувати
резюме про поведінку в звичайний щоденник після кожного уроку або в кінці дня. Можна завести
окремий щоденник поведінки. Але важливо виховувати розуміння до особливих потреб дитини з ГРДУ у
середовищі здорових однолітків. Діти не повинні дивитися на ці речі, як на щось принизливе. Це нелегке
завдання для вчителя прищепити повагу й толерантне ставлення до потреб дітей, що відрізняються.
Тому вводити подібні методи треба дуже обережно і поступово, зважаючи на реакцію класу [1].
Щодо винагород за хорошу поведінку можемо додати, що чим більше дитина заробляє балів,
тим більший процент винагороди вона може отримати з меню винагород. Наприклад, якщо дитина
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заробляє від 75 до 89 % з можливих плюсів, або інших позитивних відміток, то вона може вибрати дві
речі з меню винагород. Чим більший процент, тим пропорційно більша винагорода, якщо менший, то
менша. З часом поріг винагород можна поступово збільшувати. Почати можна з меншого процента,
оскільки дитина повинна отримувати негайне задоволення і підкріплення позитивної поведінки.
Поведінковий контракт є ще одною дуже дієвою технікою особливо для старших школярів. У
контракті можуть бути вказані не лише позитивні, ф й негативні наслідки у разі невиконання угоди.
Повинне бути також місце для підпису.
Приклад: Сашко, учень сьомого класу, що страждає на ГРДУ почав битися з однолітками на
перерві. Вчитель уклав з ним контракт, в якому Сашко погоджується перестати битися на перерві.
За кожен день без бійок, Сашко буде винагороджуватися 20-ма хвилинами у комп’ютерному класі,
наприкінці робочого дня.
Терміни дії контракту повинні бути обґрунтованими і реальними. Умови повинні бути чіткими та
обговорюватися з дитиною дуже ретельно. Контракт не повинен бути надто складним. Краще скласти
кілька менших контрактів, ніж один надто великий та складний для виконання, оскільки складність
контракту може пригнітити та спантеличити дитину.
Система жетонів - ефективна система миттєвого підкріплення бажаної поведінки. Коли дитина
отримує певну кількість жетонів, вони можуть бути виміняні на певну винагороду (солодощі, маленьку
іграшку або можливість провести час у бажаний спосіб, наприклад: зіграти в футбол) У якості жетонів
можуть бути використані маленькі іграшки, картки наклейки, календарики т.ін. Для досягнення бажаної
поведінки треба використовувати не більше кількох зразків поганої поведінки для зміни на упродовж
певного періоду . Оскільки для дитини з ГРДУ необхідна чіткість і структурованість діяльності, не треба
намагатися змінити усі погані зразки відразу. Система є дуже ефективна і може використовуватись як
вдома, так і в школі. Її перевагою щодо інших методів є те, що дитина отримує миттєву винагороду
прийнятної поведінки у вигляді жетона, а це є важливим для гіперактивної дитини та може досягати
віддалених винагород у цікавий спосіб, особливо це доречно для дітей молодшого шкільного віку.
Система пенальті або штрафів є також досить ефективним методом поведінкової корекції вдома
і в класі. Може використовуватись у поєднанні із системою жетонів. Цей метод фокусується на
неприйнятній поведінці учнів на відміну від методів, описаних вище. Дитина з ГРДУ отримує винагороду
швидше за зменшення частоти неприйнятної поведінки, ніж за демонстрацію прийнятної [1].
Система пенальті використовується протягом усього дня з метою зменшення кількості проявів
неприйнятної поведінки. Можна дати дитині якусь кількість жетонів наперед з метою вилучення їх за
неприйнятну поведінку. Для зменшення проявів поганої поведінки, кількість даних наперед жетонів
повинна бути дещо менша за звичайну кількість епізодів неприйнятної поведінки. Наприклад, якщо
Марійка проявляє неприйнятну поведінку протягом уроку у вигляді вигукування з місця в середньому 10
разів, то вона повинна отримати не більше семи жетонів наперед. Учні повинні розуміти, що кожен
епізод неприйнятної поведінки буде вести до втрати жетона, нагороду дитина отримує в тому випадку,
якщо на кінець уроку, заняття тощо, в дитини лишається будь-яка кількість жетонів.
Треба пам’ятати, що дитина з ГРДУ має дуже тендітну емоційну систему, тому необхідно
складати систему жетонів і пенальті таким чином, щоб у дитини було більше можливостей заробити
жетони, ніж втратити. Якщо дитина дуже скоро витратить усі свої «заощадження», вона може
розчаруватися та втратити будь-яку мотивацію надалі виправляти свою поведінку [2, 135].
Наведені методи корекції поведінки дитини в школі є досить потужним арсеналом, здатним
привести до суттєвих змін у поведінці дитини. Наводимо також приблизне меню винагород дитини за
прийнятну поведінку.
Отже, вдале керування поведінкою дитини в класі – це однин з найважливіших чинників
загальної шкільної успішності та реалізації індивідуального підходу до дитини з поведінковими
розладами в інклюзивному освітньому процесі. Поведінка може бути досліджена та визначена, для її
корекції використовуються певні стратегії. Один з найважливіших чинників корекції поведінки - це тісна
співпраця між вчителем і батьками дитини. Поведінкові стратегії, що застосовуються у школі, повинні
мати продовження вдома.
Найбільш ефективними техніками корекції поведінки дитини з ГРДУ в класі є c кладання
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поведінкового плану, ведення поведінкових карток, щоденників поведінки, поведінковий контракт,
система жетонів і пенальті.
Подальшого дослідження вимагає процес організації співпраці педагогічних працівників задля
ефективного втілення індивідуальної програми розвитку для дітей, які вимагають поведінкової корекції.
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расстройством с дефицитом внимания в инклюзивном образовательном процессе.
В статье раскрываются основные причины и проявления неприемлемого поведения детей с
поведенческими расстройствами, а именно с гиперактивным расстройством и дефицитом внимания (ГРДУ) в
условиях образовательной среды и обоснованы основные стратегии коррекции такого поведения.
Рассмотрены наиболее эффективные техники коррекции поведения детей с ГРДУ в классе, а именно:
поведенческий план, техника ведения поведенческих карточек, дневников поведения, поведенческий контракт
система жетонов ы пенальти.
Ключевые слова: гиперактивное расстройство с дефицитом внимания, коррекция неприемлемого
поведения, техники поведенческой коррекции.
Fert O.G. Individual Approach of Behavioral Strategies for Children with Attention Deficit Hyperactivity
Disorder in Inclusive Educational Process
Behavior of hyperactive children in the school is, perhaps, the most significant challenge for teachers. Bad
behavior negatively affects the success of the child, and the general climate in the classroom, ability of children and
teachers to work productively.
The article is to determine the main causes and manifestations of unacceptable behavior of children with
behavioral disorders, such as Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) under educational environment and
identifying key strategies of the correction of such behavior.
We know that unacceptable behavior may appear as a response to environmental conditions, could be change
by the correction of these conditions. The behavior is something that can be explored and defined. For example, how
many times the child left his seat in class, during a period of time, the length of time you want your child to complete a
task . The unacceptable behavior always has its reasons, if the teacher takes precautions in time, in many cases,
inappropriate behavior can be prevented.
The most effective technique of correcting the child's behavior in class is the ADHD behavioral plan, behavioral
cards, diaries, behavioral contract, system of tokens and penalties.
Keywords: Attention Deficit Hyperactivity Disorder, correction of unacceptable behavior, behavioral correction
techniques.
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Хворова Г.М.
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ТА ПРИЙОМІВ ЕРГОТЕРАПІЇ У КОМПЕТЕНТНОМУ БАТЬКІВСЬКОМУ
ВИХОВАННІ ДІТЕЙ З ПОЛІСИСТЕМНИМИ ПОРУШЕННЯМИ РОЗВИТКУ (АУТИЗМОМ/ДЦП)

Стаття присвячена ерготерапевтичному супроводу компетентного батьківського виховання дітей з
аутизмом/ДЦП. У вступі наводиться обґрунтування ерготерапії як складного комплексу реабілітаційних заходів,
направленого на відновлення (або – початкове формування) повсякденної діяльності людини будь-якого віку з
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