
 

 

АНОТАЦІЯ 

 

У науковій роботі за темою «Особливості комунікативної поведінки у 

дітей з порушеннями розумового розвитку в умовах інклюзивної освіти» 

розглядається актуальне питання щодо якісної організації навчання, виховання 

і розвитку дітей з особливими освітніми потребами, зокрема учнів з розумовою 

відсталістю, в інклюзивному середовищі нашої країни. Проаналізовано зміни, 

що досі відбуваються на державному рівні, адже останніми роками булo 

прийнятo низку відпoвідних зaкoнів, пoстaнoв і рoзпoряджeнь, рaтифікoвaнo 

oснoвні міжнaрoднo-прaвoві aкти тa зaкoни, щo стoсуються впрoвaджeння 

інклюзивнoї oсвіти. У цих нoрмaтивнo-прaвoвих дoкумeнтaх відбулися знaчні 

зміни і їх мoжнa підтвeрдити й  прoстeжити сaмe у підхoді дo рeaлізaції прaвa 

нa oсвіту дітeй з пoрушeнням інтeлeктуaльнoгo рoзвитку.  

Актуальність дослідження зумовлена тим, що усі пізнaвaльні прoцeси 

дітeй із розумовою відсталістю фoрмуються в умoвaх нeпoвнoгo чуттєвoгo 

пізнaння, мoвлeннєвoгo нeдoрoзвинeння тa мaють oбмeжeння в прaктичній 

діяльності, у нaслідoк чoгo рoзумoві oпeрaції упoвільнeнo рoзвивaються тa 

хaрaктeризуються свoєрідними рисaми. У дітeй з РВ інтeлeктуaльний рoзвитoк 

зaвжди нижчий від нoрми, вoни пoстійнo мають труднoщі з нaвчaнням  і 

сoціaльнoю адаптацією. 

У роботі, зокрема, розкрито, яку допомогу надає держава дітям з 

особливими освітніми потребами та їх сім'ям. Велика увага у даному 

досліджені приділяється розгляду питань щодо взаємопов’язаності рівня 

комунікації учня з інтелектуальною недостатністю та рівняь адаптації у соціумі 

інклюзії, адже це є головним фактором успішності залучення. Також 

проаналізовано достатню кількість новітніх наукових джерел, присвячених 

розгляду головних чинників процесу побудови інклюзивного навчання, 

наприклад супервізії чи команди психолого-педагогічного супроводу, 

наводяться принципи які слід використовувати для якісної організації навчання 

дітей з інтелектуальними порушеннями в інклюзивному класі, запропоновано 



 

 

методи для активізації та розвитку комунікативної поведінки досліджуваного 

контингенту школярів, вміщено поради для батьків, вчителів та інших 

спеціалістів. Описано методику, за допомогою якої практично визначають 

рівень комунікативної поведінки учнів із інтелектуальною недостатністю та 

фактори впливу на неї. Визначено напрями та компоненти корекційно-

розвивальної роботи з формування навичок адекватної комунікативної 

поведінки учнів із розумовою відсталістю. 

Ключові слова: інклюзивна освіта, комунікативна поведінка, учні з 

порушеннями розумового розвитку. 
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ВСТУП 

      Уряд нашої країни та сучасне суспільство XXI століття значну увагу 

приділяють умовам навчання, розвитку та виховання дітей з особливими 

освітніми потребами (ООП) в усіх ланках життя, намагаючись робити все для 

його поліпшення. В умовах тоталітаризму та граничної бідності, в яких 

існувало українське суспільство протягом минулих ста років, питання інклюзії 

не порушувалось, але у світі актуальним воно було ще в античні часи.  

Так, законодавство давньогрецької Спарти фізично  відокремлювало 

дітей із психофізичними порушеннями від  «здорових», щоб оберігати їх і  

сповідувало  ідею  «фізичної  повноцінності» всіх своїх громадян. А в деяких 

країнах, людей з ООП зовсім не сприймали, зокрема в основах Римського права 

зазначалося: «Ми вбиваємо калік і топимо дітей, які народжуються слабкими  й  

потворними. Ми вчиняємо так не через гнів та досаду, а керуючись правилами 

розуму: відділяти неприродне від здорового» [7, с.6]. Таке право обстоював  у  

стародавньому Римі й Сенека.   

Еволюція у ставленні суспільства  і  держави до людей з ООП відбувалась 

у п’ять  етапів, це був процес, що охопив значний часовий проміжок, близько 

півтори тисячі років – шлях від ненависті й агресії до прийняття, партнерства  й 

інтеграції осіб із розладами психофізичного розвитку [7, с.6].  

Із часом, інклюзивна освіта почала поширюватися по всьому світу, нею 

займалися закордонні дослідники, такі як А. Ігнашіак-Шульц, M. Кола-Безка, 

Е. Гартмен, С. Класен, А. Поточек, Дж. Стігліц,  M. Чупіх. У науковому колі 

України, до питання розвитку інклюзії так чи інакше звертались: А. Базилюк, 

Л. Байда, К. Дзензелюк, Л. Ємельяненко, О. Жулин, А. Колупаєва, З. Ленів, 

О. Мартинчук, Ю. Мельник, Ю. Найда, В. Петюх, Д. Савчук, Н. Софій, 

О. Таранченко, О. Тельна та ін. [22].  

Останніми роками на державному рівні було прийнято низку відповідних 

законів, постанов і розпоряджень, ратифіковано основні міжнародно-правові 



4 
 

акти та закони, що стосуються впровадження інклюзивної освіти. У цих 

нормативно-правових документах відбулися значні зміни і їх можна 

підтвердити й  простежити саме у підході до реалізації права на освіту дітей з 

порушенням інтелектуального розвитку, а саме: Постанова Кабінету Міністрів 

України (КМУ) «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання 

у загальноосвітніх навчальних закладах», від 15 серпня 2011 р. № 872 , «Про 

активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з інвалідністю» Указ 

Президента України №678 від 03.12.2015 р., Закон України «Про освіту» за ред. 

від 16.11.20 року, Наказ Міністерства освіти і науки (МОН), молоді та спорту 

України № 1/9 від 18.5.2012 р. «Про організацію інклюзивного навчання у 

загальноосвітніх навчальних закладах», лист МОН № 1/9-495 від 31.08.20 року 

«Щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах 

загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році», Наказ Міністерства 

освіти і науки України № 609 від 08.06.2018 року «Про затвердження 

примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу 

дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та 

дошкільної освіти» [8]. 

     Нині постійно змінюються й удосконалюються всі підходи і форми для 

надання освітніх послуг дітям з ООП. Вони можуть навчатися як в умовах 

класу так  й індивідуально, за наявністю висновку Інклюзивних ресурсних 

центрів [5, с.72].  

Завдяки цим механізмам стає можливим комплексне вирішення проблем 

дітей з порушеннями розумового розвитку та інших нозологій. Тепер учні з 

ООП  сприймаються на однаковому рівні із тими, що мають нормотиповий 

розвиток, вони живуть вдома зі своєю родиною, і це дійсно є великою 

перевагою інклюзивного навчання, що допомагає їм розвиватися як і всім 

іншим людям [10, с.8]. 

    Питання, що стосуються вивченням проблем саме дітей з порушеннями 

розумового розвитку є актуальними як на державному рівні, так і в освітній 

галузі, педагогіки, психології, неврології, бо діти з РВ складають близько 2,5% 
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від загальної дитячої популяції й на жаль кількість людей з цим видом 

порушення з кожним роком не зменшується, а навпаки зростає. Про це свідчать 

статистичні дані не лише України, а по всіх країнах світу [18]. І тому 

первинним є питання про створення доступних і комфортних умов для 

максимально можливої корекції порушення і розвитку дітей [18].  

Усі пізнавальні процеси дітей із розумовою відсталістю (РВ) формуються 

в умовах неповного чуттєвого пізнання, мовленнєвого недорозвинення та 

мають обмеження в практичній діяльності. У наслідок цього розумові операції 

уповільнено розвиваються та характеризуються своєрідними рисами. У дітей з 

РВ інтелектуальний розвиток завжди нижчий від норми, вони постійно мають 

труднощі з навчанням  і соціальною адаптацією [3, с.127-129].  

    Вивченням різних аспектів дітей з розумовим дизонтогенезом  

займалися такі вітчизняні вчені як В. Бондар, А. Долженко, Н. Макарчук, 

О. Проскурняк, Т.Сак, О. Супрун, О. Хохліна та ін. Також, різні аспекти 

розвитку та корекції мовлення, мовленнєвих порушень у дітей із розладами 

розумового розвитку вивчали: І. Бгажнокова , Ю. Бистрова, Н. Кравець, 

В. Певзнер, В.Печерський, М.Шеремет, Д. Шульженко та інші. До того ж 

значна увага приділялась кількості досліджень та аналіз результатів які є 

важливими у зв’язку з тим, що мовлення виступає складовою комунікативної 

діяльності, але так і не було визначено чинників, які впливають на розвиток 

комунікативної діяльності дітей із РВ [12, с.291]. 

    Враховуючи зазначене вище, я визначила тему свого наукового 

дослідження : «Особливості комунікативної поведінки у дітей з порушенням 

розумового розвитку в умовах інклюзивної освіти».  

Об’єкт дослідження: розвиток комунікативної поведінки як складової 

соціальної адаптації дітей з інтелектуальними порушеннями в інклюзивному 

середовищі. 

Предмет дослідження: чинники, що впливають на розвиток комунікації 

дітей із розумовою відсталістю в умовах інклюзивного навчання. 
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Мета дослідження: теоретично описати значення та дослідити практично 

особливості формування комунікативної поведінки у розвитку дитини з 

інтелектуальними порушеннями в умовах інклюзивної освіти.  

Для реалізації поставленої мети було виконано такі завдання: 

1. Теоретично описати особливості навчання дітей з 

інтелектуальними порушеннями в умовах інклюзивної освіти в Україні 

2. Проаналізувати значущість і дати характеристику 

комунікативній поведінці дітей з порушенням розумового розвитку. 

3. Визначити фактори, що мають вплив на рівень комунікації 

дітей із РВ в інклюзивному середовищі.  

4. Описати ефективні методики корекційно-розвивальної роботи 

для формування і подальшого розвитку комунікативних навичок у дітей 

із порушеннями інтелектуального розвитку. 

5. Сформулювати загальні висновки, щодо можливостей 

налагодження прийнятної комунікації дітей з порушеннями 

інтелектуального розвитку в інклюзивному освітньому середовищі. 

Методи дослідження:  теоретичні – аналіз і синтез наукового матеріалу, 

узагальнення, індукція та дедукція, абстрагування та конкретизація психолого-

педагогічних процесів. Емпіричні – попереднє спостереження за корекційним 

процесом та мовленням дітей з розумовою відсталістю, психолого-педагогічний 

експеримент.  
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РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ТА ПРОБЛЕМИ 

ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ У ДІТЕЙ ІЗ 

ПОРУШЕННЯМ РОЗУМОВОГО РОЗВИТКУ В ІНКЛЮЗИВНОМУ 

ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

1.1. Особливості адаптації та навчання дитини з порушеннями 

розумового розвитку в інклюзивних закладах освіти 

Надання допомоги дітям з порушеннями розумового розвитку в Україні 

нині має свої особливості, щодо напрямків діяльності, методичної і 

методологічної основи, наукової бази. Відбувається організація навчання й 

виховання, активно ведеться корекційно-розвивальна, реабілітаційна та 

абілітаційна робота з особами, які мають РВ [2, с.41-43]. В Україні існує 

розгалужена система соціальної допомоги, до якої належать державній 

недержавні установи, гарантує забезпечення дитини та її родини такими видами 

пільг і допомоги: 

 медичною (в тому числі і психіатричною) допомогою; 

 соціальним захистом; 

 спеціальною освітою; 

 реабілітаційними послугами; 

 пільгами для батьків [2, с.41-43]. 

Розумова відсталість є складною особливістю перебігу розвитку дитини, 

що виявляється у системному порушенні її пізнавальної діяльності, що має 

зворотний характер, у випадку затримки психічного розвитку (ЗПР) та 

незворотний у випадку РВ [21, с.4]. Щодо визначення нозології «розумово 

відсталі діти» у міжнародній класифікації хвороб (МКХ), то вона позначається 

шрифтами 0.70—0.79. Порушення інтелектуального розвитку охоплюють 

різноманітні форми патологій, для яких характерними є недорозвинення всіх 

вищих психічних процесів та когнітивної сфери дитини [20, с.176]. Що 

стосується дітей із ЗПР, то у дослідженнях корекційної педагогіки вона 

визначалася чотирма формами затримки (за К.Лебединською) і вважалася 
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тимчасовим порушенням комунікативної діяльності або мовленнєвої, вольової 

регуляції чи поведінки дитини загалом ( за Т. Власовою ). Те чи інше 

порушення у розумовому розвитку піддається повній або частковій корекції 

завдяки інтенсивній цілеспрямованій співпраці педагогів, психологів та батьків 

дитини [20, с.176]. Роботу в інклюзивному середовищі, що проводиться 

педагогами, перш за все, спрямовують на формування та розвиток 

загальноприйнятих соціальних й адаптаційних можливостей дитини [22, с.224].  

В ході виховання, навчання і розвитку учня в умовах інклюзії відбувається 

практична підготовка до майбутнього самостійного життя у суспільстві, до 

самообслуговування та спілкування [22, с.224]. Пріоритетною є робота над 

емоційною, соціальною й когнітивною сферами розвитку кожної дитини з 

інтелектуальними порушеннями, над тим, щоб кожна дитина відчувала себе 

повноцінним учасником суспільного життя [20, с.223].  

Інклюзивне середовище надає змогу дітям з РВ адаптуватися до 

нормальних життєвих ситуацій, допомагає позбутися почуття ізольованості та 

сприяє зникненню соціальних бар'єрів, які встановлює суспільство. Інклюзія 

вчить всю учнівську громаду школи, включаючи адміністрацію та спеціалістів 

команди психолого-педагогічного супроводу, спілкуватися та працювати разом, 

формує у кожного почуття відповідальності за своїх товаришів, які потребують 

допомоги, прийняття та визнання ними [20, с.223].   

До основних принципів інклюзивного середовища, в якому навчаються й 

діти з РВ, належать:  

 Принцип дотримання рівних прав на здобуття освіти; 

 Принцип толерантного ставлення до кожної дитини, визнання її 

цінності, незалежно від особливостей або відмінностей, недопущення 

дискримінації;. 

 Принцип верховенства інтересів дитини; 

 Принцип раннього втручання; 

 Принцип особистісно зорієнтованого освітнього процесу; 

 Принцип надання підтримки та супроводу у процесі навчання; 
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 Принцип права батьків на вибір закладу освіти та участь у процесі 

навчання; 

 Принцип фахової співпраці та соціальної взаємодії [20, с.175-177]. 

У ході аналізу психолого-педагогічної літератури, можна помітити те, що 

існує певна проблема науково-практичного характеру, щодо можливостей 

навчання дітей з РВ у загальноосвітній школі разом із «здоровими» 

однолітками. Отже, зупинимося на розгляді особливостей навчання дітей цієї 

категорії  в інклюзивних закладах освіти [20, с.175-177].   

Під час організації навчання дітей з інтелектуальними порушеннями слід 

пам’ятати про важливу закономірність їх психічного розвитку - це наявна 

спонтанність в утворенні психічних процесів. Інакше кажучи, де кожна 

складова психічного розвитку йде за попередньою, але перехід з одного рівня 

на інший обумовлюється не тільки соціальними, а й внутрішніми причинами. 

Саме це є ключовим фактором під час вибору напрямків у навчанні дитини з 

інтелектуальними розладами, бо для формування необхідних навичок читання, 

письма, рахункових операцій потрібна  теоретична база, на основі якої такі діти 

можуть засвоювати певні практичні дії [2, с.5-6].  

Один із головних чинників, який впливає на якість процесу навчання 

дітей із РВ в інклюзивному середовищі – це супервізії, тобто фахова допомога 

одного фахівця іншому. Це стосується того, що вчитель початкових класів і 

вчитель-предметник не завжди розуміють і знають специфіку розвитку психіки 

учня з порушеннями інтелекту і не володіють в повному обсязі спеціальними 

методиками навчання та виховання.  У таких випадках супервізія визначається 

як допоміжна та підтримуюча діяльність, що полягає в тому, що одна людина - 

супервізор, спілкуючись з іншою намагається зробити її діяльність 

ефективнішою. Наприклад, дефектолог інтенсивно працює з учнем і паралельно 

активно спілкується і передає свій досвід, знання, надає компетентності 

батькам, педагогам або няні дитини тощо [20, с.179].  

В інклюзивній освіті, для дітей з інтелектуальними порушеннями, не 

менш важливим є супровід учня. Супровід - це система професійної діяльності 



10 
 

психолога, метою якого є організація співпраці з дитиною, яка спрямована на 

самопізнання, пошук шляхів саморегуляції внутрішнім світом і системою 

стосунків. Шкільна психологічна діяльність полягає в постійному супроводі 

дитини в процесі її шкільного навчання, що дає можливість впровадити 

шкільну психологічну діяльність в навчально-виховну педагогічну систему. 

Таким чином об’єднується педагогічна і психологічна сфера впливу на дитину і 

цілком фокусується на особистості учня з порушеннями інтелектуального 

розвитку [22, с.222-224].   

  Для адаптації дитини з ООП (і з РВ також) в інклюзивному середовищі 

для повноцінного навчання створюються команди психолого-педагогічного 

супроводу (КППС) , де всі її учасники спрямовують свої дії на розвиток дитини. 

КППС має такий склад, що визначається з урахуванням освітніх потреб дитини 

з ООП. Постійними учасниками КППС є: директор або заступник директора з 

навчально-виховної роботи, вчитель початкових класів (класний керівник), 

учитель-предметник, асистент учителя, практичний психолог, соціальний 

педагог, учитель-дефектолог (з урахуванням освітніх потреб дитини з ООП), 

вчитель-реабілітолог і батьки або законні представники дитини з ООП та інші; 

можливі до залучення такі фахівці: медичний працівник закладу освіти, лікар, 

асистент дитини, спеціалісти системи соціального захисту населення, служби у 

справах дітей та інші [8].  

У навчальних закладах не слід забувати періодично проводити 

психологічну діагностику дітей, вона може складатися з: 

 Вивчення особистісної готовності учнів до роботи в 

системіінклюзивного навчання; 

 Дослідження низки психофізіологічних, індивідуально-

психологічних і особистісних особливостей учнів; 

 Дослідження особливостей міжособистісної взаємодії; 

 Здійснення психологічної інтерпретації окремих станів, 

особливостей, поведінки учнів [9, с.223]. 
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В основі навчально-освітнього процесу в умовах інклюзії педагогічний 

колектив має дотримуватися певних принципів, а саме: 

 Принцип гуманізації освіти (припускає індивідуалізацію і 

диференціацію навчального процесу дитини); 

 Принцип демократизації управління школою і взаємин 

учительського та учнівського колективів; 

 Принцип наступності у навчанні (передбачає подальший розвиток і 

збагачення вже досліджуваних понять) [9, с.223-224]. 

Варто, також, зазначити, що потрібно звертати увагу як на те, в яких 

умовах дитина навчається, так і на те, в якому моральному стані вона 

перебуває. Потрібно пам’ятати, що кожна дитина з РВ так чи інакше, 

загострено відчуває на собі небажану увагу через свою несхожість на інших 

епізодично, а в процесі дорослішання переживання стають нестерпними, іноді 

навіть доходять до думок про суїцид. Тому спеціалістам та родичам необхідно 

якомога раніше розпочинати виявлення подібних проблем у дітей, робити 

аналіз їх причин і надавати відповідну психологічну допомогу [9, с.219].  

Діти з РВ, на відміну від дитини з нормотиповим розвитком є менш 

гнучкими у процесі взаємодії з оточенням, їм складніше до всього 

пристосовуватися  та вони є більш залежними від впливу соціального 

середовища. Також потрібно пам’ятати, все те, що у дитини з нормотиповим 

розвитком формується, як правило, спонтанно, завдяки звичайному 

наслідуванню і спільній діяльності з дорослими, у дітей з порушенням 

інтелектуального розвитку завжди потребує спеціального навчання. І це 

стосується не лише розвитку розумових здібностей, а й емоційної сфери, 

навичок самообслуговування, норм поведінки, комунікації тощо [1, с.16]. 

Отже, у будь-якому середовищі, як в умовах інклюзивного навчання, так і 

у повсякденному житті особливої уваги дорослих потребує соціальний 

розвиток дитини. Процес адаптації і соціалізації тісно взаємопов’язані й 

відображають єдиний процес взаємодії особистості і суспільства. Часто 

соціалізація пов’язується тільки з загальним розвитком, а адаптація – з 
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процесами пристосування вже сформованої особистості в нових умовах 

спілкування та діяльності [1, с.16].  

Відповідно, освітній заклад відіграє важливу роль у формуванні 

соціальної компетентності дітей з РВ. У віковій психології можна простежити 

основні фактори, що впливають на несприятливу шкільну адаптацію: 

 Особливості розвитку різних видів діяльності в молодшому 

шкільному віці (навчальної, комунікативної тощо); 

 Прийняття і виконання дитиною системи шкільних вимог, освоєння 

програми навчання; 

 Становлення рольових відносин з педагогом; 

 Індивідуально-особистісні особливості;  

 Професійно-особистісну готовність педагога до взаємодії та 

співпраці з дитиною тощо [5,с.75]. 

Для повноцінної адаптації учнів з  порушенням інтелекту є необхідним 

застосовувати специфічні методи, особливо в період навчання в інклюзивному 

середовищі,  для їх обстеження, навчання, комунікації та реабілітації.  Також 

навчальним закладам потрібно облаштовувати спеціальні умови для дітей з 

ООП – займатися установкою допоміжних пристроїв для ходьби, у разі 

необхідності забезпечити наявність крісел колісних, слухових апаратів, 

окулярів, підбирати відповідну медичну та комп’ютерну техніку тощо, для 

повноцінного безбар'єрного перебування дитини з РВ у школі, щоб дитина була 

повністю адаптована [9,с.218-220].  

Зокрема, соціальна готовність закладу освіти, що передбачає й адаптацію 

дітей, складається з: 

 Комунікативної компетентності та її передумов; 

 Соціальної компетентності та її передумов [5, с.75]. 

Завдяки комунікативній адаптації дитина з ООП легше пристосовується 

до нових взаємозв'язків і взаємостосунків, відбувається активний розвиток 

соціальних навичок і умінь, соціальної компетенції. Але слід пам’ятати, що 

комунікативна адаптація виявляється ефективною тільки в умовах залучення 
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індивіда в «нормальне» соціальне середовище зі збереженням власної 

індивідуальності та унікальності. Соціальна ж адаптація – це пристосування 

індивіда до умов соціального середовища, формування адекватної системи 

відносин із соціальними об’єктами, рольової пластичності поведінки, інтеграція 

особистості у соціальні групи, діяльність щодо освоєння стабільних соціальних 

умов, прийняття норм і цінностей нового соціального середовища, форм 

соціальної взаємодії. Вона відіграє вирішальну роль в соціалізації дитини з 

порушеннями інтелекту [1, с.16]. 

На мою думку, все ж таки, найголовнішим фактором, що забезпечує 

успішність соціалізації учнів із стійкими порушеннями інтелектуального 

розвитку є стан їх комунікативної поведінки, але, на жаль, в інклюзивному 

середовищі діти не отримують належного рівня її розвитку, їм бракує досвіду в 

сфері міжособистісної взаємодії, є недостатньо сформованими уявлення про 

інших членів суспільства. У наслідок цього діти мають низьку регуляцію в 

емоційній сфері [13,с.291]. Саме тому, хотілося б надалі детальніше зупинитися 

на розгляді функції та значущості комунікації у дітей з інтелектуальними 

порушеннями, задля належного висвітлення їх особливостей комунікативної 

поведінки. 

 

1.2. Функції та значущість комунікації для дітей із інтелектуальними 

порушеннями, особливості  її  формування 

Аналіз наукової літератури свідчить, що досягнення основної мети 

освітнього процесу - формування особистості дитини з інтелектуальними 

порушеннями – неможливе без урахування комунікативної діяльності [15, с.85]. 

Такі поняття як «комунікація» та «спілкування» є синонімами, що означають 

міжособистісну взаємодію, в наслідок якої відбувається обмін значущою 

інформацією за допомогою вербальних і невербальних засобів. Здійснення 

спілкування вимагає наявності комунікативних умінь. Найбільш часто в цьому 



14 
 

сенсі розуміють вміння правильно й доступно висловити свою думку і 

адекватно сприймати інформацію від співрозмовника [17, с.177].  

Сфера комунікації є невід'ємною частиною соціального простору, в якому 

існує особистість. У сучасних умовах, для яких характерна напруженість і 

стабільність у всіх сферах життєдіяльності, конструктивно-комунікативна 

діяльність набуває особливої значущості. Саме у сфері комунікації людина 

здійснює свої професійні й особисті плани, отримує підтвердження свого 

існування, підтримку та співчуття, допомогу в реалізації життєвих планів і 

потреб. Це є підтвердженням того, що комунікативні вміння та навички є тими 

чинниками, що забезпечать успішну діяльність у сфері комунікації. 

Конструктивне спілкування є показником культури особистості загалом [19]. 

Існують основні складові, що забезпечують процес спілкування за 

допомогою різноманітних засобів, до них належать: 

 Експресивно-мімічна складова (―контакт очима‖, кінетика, що 

вміщує: міміку, жестикуляцію, пантоміміку, паралінгвістику, 

екстралінгвістику);  

 Предметно-дійова (вміщує: проксеміку, паралінгвістику та 

екстралінгвістику, пантоміміку);  

 Мовленнєва (у вигляді висловлювання, запитання, відповіді, 

репліки) [4, с.168]. 

Експресивно-мімічні засоби виникають в онтогенезі першими та є 

провідними у немовлячому віці. За їх допомогою діти виражають свої емоції, 

виявляють активність, своє ставлення адресоване оточуючим людям. 

Предметно-дієві засоби спілкування (зображувальні засоби) виникають під час 

спільної діяльності дитини з дорослим. За їх допомогою діти висловлюють 

готовність до взаємодії з дорослим і показують, до якої саме взаємодії вони 

запрошують. Мовленнєві засоби спілкування виникають в онтогенезі пізніше, 

їх використання розширює можливості дитини у процесі комунікації. У 

сукупності ці три умови створюють оволодіння дітьми мовленням. Мовленнєві 

засоби домінують у спілкуванні дітей шкільного віку [16].  
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Традиційно в структурі комунікативної діяльності виділяють: 

комунікативні потреби; мотиви; засоби спілкування; види спілкування; форми 

спілкування [23, с.230]. 

Комунікативна потреба означає потребу дитини в спілкуванні, що 

проявляється у прагненні до пізнання,самопізнанння, до бажання оцінки інших 

людей та самооцінки [23, с.230]. Зазвичай діти застосовують у спілкуванні ті 

засоби, якими вони вже оволоділи, активно використовують ті з них, що 

найбільше, на їхню думку, сприяють вирішенню завдання, яке перед ними 

стоїть [4, с.169].  

Мотиви до комунікації у дитини на пряму залежать від її головних 

потреб, що пов'язані з: 

 Потребою у враженнях;  

 Потребою в активній діяльності;  

 Потребою у визнанні та підтримці [23, с.230]. 

Стосовно форм спілкування дітей із дорослими варто зазначити, що серед 

них виділяють 4 види (за М.І.Лисіною), які ми наводимо нижче у схемі №1 [4, 

с.170]. 
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Рис 1.1. Форми спілкування дітей із дорослими 

 

Проаналізувавши фахову наукову літературу з означеної проблематики, 

детальніше зупинимося на розгляді стану комунікативної поведінки дітей із РВ.  

Питання комунікативного розвитку дітей із РВ є достатньо новим для 

соціальної психології та корекційної педагогіки як у теоретичному, так і в 

практичному напрямках [16]. Як відомо, більшість підлітків із розладами 

інтелекту мають функціональні чи органічні порушення центрального або 

периферичного відділів нервової системи. Через наявність уражень нервової 

системи у комунікативній взаємодії такі школярі поводяться необґрунтовано 

по-різному: замкнено, мляво, пасивно, розгальмовано, їх комунікативну 

діяльність супроводжують розгальмовані рухи рук, голови, тулуба [13, с.292].  

Ситуативно-особистісна форма 

 (має найкоротший етап розвитку – до 6 
місяців. Провідним мотивом у цей 

період життя виступає особистісний. 
Це безпосереднє спілкування, що 

містить в собі значну частину ніжності 
та лагідності. Провідними засобами є 

експресивно-мімічні: посмішка, погляд, 
міміка, жестикуляція тощо) 

Ситуативно-ділова форма 
спілкування 

 ( відбувається в період від 6 місяців до 
трьох років. В цей час спілкування 
дитини з дорослим розвиває провідний 
тип діяльності – предметно-
маніпулятивної й тісно поєднується з 
нею. Головним мотивом стає діловий, 
оскільки основою виступають контакти 
дорослого і дитини на основі їх 
спільної практичної діяльності) 

Позаситуативно-пізнавальна 
форма  

(є опосередкованою, що пов'язана з 
практичною взаємодію дитини і 
дорослого у пізнавальній діяльність, 
відповідно мотивом стає пізнавальний. 
Засобом комунікації стають мовленнєві 
операції дітей. Пізнавальне 
спілкування тісно переплітається з 
провідною діяльністю дошкільного 
віку - грою, в наслідок чого 
розширюється пізнання про оточуючий 
світ ) 

Позаситуативно-особистісна 
форма спілкування  

(настає наприкінці дошкільного віку. 
Провідним виступає особистісний 
мотив, відбувається становлення 
довільного контекстного характеру в 
навчанні. У дитини відбувається 
перехід до довільності у вигляді 
формування вміння підпорядковувати 
свою поведінку певним правилам і 
вимогам)  
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Також наявність комплексних порушень розвитку в онтогенезі у дітей із 

помірною та тяжкою РВ, перешкоджають своєчасному і повноцінному 

формуванню мовленнєвого спілкування. Для цих дітей характерний загальний 

недорозвиток мовлення вторинного характеру, тобто відставання у розвитку 

граматичної, лексичної та фонематичної його сторін. Причиною цього є 

недостатній розвиток усіх операцій мислення [4]. 

Мовленнєве спілкування у них починає формуватись значно пізніше, його 

мотивами виступають лише фізіологічні потреби. Діти з порушеннями 

інтелектуального розвитку під час перебування у групі однолітків у більшості 

випадків мовчки виконують маніпулятивні дії з предметами або іграшками та 

надзвичайно рідко звертаються до дорослих. Для більшості дітей з помірною та 

важкою РВ характерна ситуативно-ділова форма спілкування, що полягає в 

використанні експресивно-дійових і предметно-практичних засобів 

спілкування. При чому, мовленнєві засоби використовуються вкрай рідко і 

лише поодинокими дітьми [4].  

Як і будь яка інша діяльність, мовлення характеризується певною 

структурою, мотивованістю, цілеспрямованістю. Воно виконує функції 

спілкування, пізнання та регуляції [18].    

  Мовлення відіграє, також, і важливу роль у формуванні всіх вищих 

психічних функцій [18]. Для комунікативної поведінки дітей, що мають 

інтелектуальні порушення характерним є  уникати мовленнєвого спілкування, а 

у тих випадках, коли, все ж таки, відбувається мовленнєвий контакт між 

дитиною і однолітками або дорослими, він має характер досить короткочасного 

і неповноцінного. За помірному та важкому ступені розумової відсталості 

емоційний аспект комунікативно-пізнавальних здібностей є частково 

сформованим, розвинені національно-специфічні емоційно-виразні знакові 

комплекси, що містять у собі міміку, пантоміміку, проксеміку, жести та 

паралінгвістичні інтонації. Але одиниці таких інтонацій (вокалізації, сегменти 

підвищення звучності, псевдослова, псевдосинтагми) не є стійкими знаковими 

формами, тобто вони не стають фонетичними формами рідної мови. Хоча, слід 
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зазначити, що діти з тяжкими інтелектуальними порушеннями все одно 

розуміють емоційно-виразні інтонації людей, які за ними доглядають, 

висловлюють свої прагнення нерозбірливими звуками або звукокомплексами, 

криком або скиглінням. Мовлення дітей з помірною та важкою РВ є 

монотонним, бідним на інтонації, часто має гугнявий відтінок, воно 

немодульоване, насичене неправильними наголосами, яких іноді 

спостерігається по два у слові, непотрібними і затяжними паузами [4, с.174]. 

Комунікативна діяльність учнів з порушеннями інтелекту є певною 

системою комунікативної взаємодії дітей з оточуючими, завдяки якій 

забезпечується обмін інформацією, взаєморозуміння, виникнення 

міжособистісних стосунків. Для процесу формування в них комунікативної 

поведінки важливим є системний підхід, отже, слід застосовувати систему 

спеціально організованих заходів, в яких беруть участь усі педагоги, психологи, 

учні, інші учасники навчально-виховного процесу та батьки. З погляду 

середовищного підходу комунікативне середовище дитини є основним 

зовнішнім чинником впливу на формування комунікативної поведінки учнів з 

порушеннями інтелекту., тобто важливо звертати увагу в яких умовах 

перебуває дитина, як вона адаптована і з ким спілкується. Застосування 

особистісно-орієнтованого підходу передбачає розвиток особистості з 

урахуванням індивідуально-психологічних особливостей у процесі корекційно-

розвивального впливу. Діяльнісний підхід у процесі формування 

комунікативної діяльності підлітків орієнтує на формування усіх її 

компонентів: мотиваційного, когнітивно-змістового, операційно-поведінкового. 

Основою організації і реалізації технологій для формування комунікативної 

діяльності дітей з порушеннями інтелекту є корекційно-розвивальний підхід, 

який передбачає активний розвиток комунікативного потенціалу і репертуару 

підлітків з РВ з урахуванням закономірностей і особливостей онтогенетичного 

розвитку [12, с.164].  
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Також важливим для організації роботи з формування комунікативної 

діяльності є діагностування актуального рівня комунікативних здібностей. Для 

здійснення вербальної комунікації необхідною умовою є визначення обсягу 

словникового запасу, як пасивного, так і активного [12, с.166]. У процесі 

формування комунікативної поведінки, слід пам'ятати про рівень розвитку 

інтелекту, враховувати під час роботи особливості темпераменту й характеру, 

бо всі ці чинники впливають на тривалість проведення заходів з формування 

комунікативної діяльності дітей із РВ [12, с.167].  

Слід зазначити, що особливості формування навичок комунікації у дітей з 

інтелектуальними порушеннями  певною мірою унеможливлюють застосування 

доступного методологічного підходу. Як перспектива для подальшого розвитку 

є розробка моделі формування комунікативної діяльності осіб з 

інтелектуальними порушеннями в умовах  інклюзії [12, с.168]. 

 

1.3. Висновки до першого розділу 

У підсумку зазначемо декілька основних моментів, що стосуються 

особливостей комунікації дітей з порушеннями інтелекту та їх адаптації у 

соціумі в умовах інклюзивного закладу освіти.   

По-перше, простір у якому перебуває дитина на пряму впливає на 

становлення і розвиток її комунікативної діяльності. Кожна дитина з РВ має 

певний рівень комунікативної поведінки, що визначається особливостями її 

характеру, темпераменту, інтелекту, а також особливостями перебігу 

когнітивних процесів. Комунікативна взаємодія забезпечує обмін інформацією, 

взаєморозуміння, виникнення міжособистісних стосунків. Сформованою 

комунікативну поведінку у дитини з РВ можна вважати тоді, коли у неї 

спостерігається самостійне уміння встановлювати комунікативні контакти з 

оточуючими у різних ситуаціях на основі суб’єктивних внутрішніх і зовнішніх 
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ресурсів, необхідних для ефективного спілкування у різних соціальних 

ситуаціях [15, с.86-87].  

Як відомо, для учнів із інтелектуальними розладами важливою є 

спеціальна організація соціально-комунікативного середовища і в умовах 

інклюзивного навчання, і в повсякденному житті, адже вони мають менші 

здібності до процесу усвідомлення, збереження, обробки та використання 

інформації, що надходить до них з оточуючого середовища. Та слід зауважити, 

що навіть за умов спеціальної організації, темп їх загального розвитку має 

уповільнений характер, швидко забуваються знання та втрачаються набуті 

навички, тому необхідно постійно створювати умови для практичної реалізації 

вмінь на закріплення набутих теоретичних знань [13, с.295] 

По-друге, для розвитку мовлення дітей з помірною та важкою РВ 

характерними є: недостатній словниковий запас, небажання користуватися 

словами з наявного пасивного словника, невміння використовувати мовні 

знання та вміння у відповідних ситуаціях, значні порушення звуковимови та 

інші структурні розлади мовлення, внаслідок чого  спостерігаються значні 

відхилення під час вимови і її нерозуміння оточуючими, недостатність мотивів 

для спілкування, значний недорозвиток комунікативно-пізнавальних 

здібностей, що виступають основою адаптації індивіда до соціального 

середовища [4, с.178]. А саме набуття соціально-комунікативних навичок є 

однією з найважливіших умов формування особистості у дітей і підлітків з 

ООП у інклюзивному середовищі, зокрема. Комунікативна поведінка є 

складовою комунікативної діяльності загалом, комунікативної культури й 

компетентності, що обумовлюють можливість або неможливість реального 

спілкування за допомогою вербального мовлення [13, с.294].  

Із урахуванням внутрішніх і зовнішніх чинників впливу дітей, виділимо 

такі напрями для розвитку комунікативної поведінки дітей із інтелектуальними 

порушеннями, що слід застосовувати у процесі інклюзивного навчання: 

 Мотиваційний напрям. Забезпечує стимул для комунікативної 

активності дитини; 
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 Діяльнісно-комунікативний. Передбачає організацію процесів 

навчання і виховання, таким чином, щоб дитина мала змогу досягти 

максимально реального для неї рівня розвитку у сфері спілкування; 

 Соціально-комунікативний. Спрямований на формування 

адекватної комунікативної поведінки через активізацію 

саморегуляції особистості в комунікативній діяльності [15, с.88-90]. 

Окрім рекомендованих нами вище принципів і засобів, педагогам слід 

пам'ятати, що абсолютно всі напрями корекційної роботи необхідно 

спрямовувати на активізацію зовнішніх і внутрішніх чинників комунікативної 

діяльності учнів із РВ [15, с.90]. 

 

 

РОЗДІЛ ІІ. ПРАКТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ 

ПОВЕДІНКИ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ 

ПОРУШЕННЯМИ РОЗУМОВОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ 

ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ 

2.1. Опис експериментальної діагностики рівня комунікації у 

молодших школярів з РВ. 

Попередньо проаналізувавши важливість наявності навичок комунікаціїї, 

для проведення експерементальної діагностики задля визначення рівня цих 

навичкок у молодших школярів, ми обрали структуру, що є основою для 

комунікативної поведінки у дітей з РВ і складається з двох компонентів: 

 Мотиваційний ( включає готовність учня з РВ та його 

бажання до комунікації з однолітками й учителями); 

 Діяльнісний ( рівень розвитку комунікативних умінь та 

культури   спілкування у школяра з РВ)  [14, с.171]. 

У ході діагностики саме цих компонентів і визначався рівень 

сформованості у дітей комунікації. Було визначено особистісні та соціальні 

потреби, які визначають комунікативну активність особистості, у 
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мотиваційному - комунікативну компетентність, що визначаються 

комунікативними знаннями, уміннями, навичками, якостіми та здібностями; у 

діяльнісному – комунікативну поведінку, що базується на нормах поведінки у 

суспільстві і здійснюється за допомогою саморегуляції [14, с.171]. 

Нажаль  в умовах інклюзії у Харкові ще навчаються недостатньо дітей 

для проведення повноцінної діагностики, до того ж в умовах дистанційного 

навчання провести її неможливо з учнями, які мають інтелектуальні 

порушення. Саме тому у своїй роботі ми вирішили сконцентруватися на 

обгрунтуванні методики Проскурняк О.І., яка описана в її праці «Розробка 

методики діагностики рівнів розвитку комунікативної діяльності в підлітків з 

розумовою відсталістю», адаптувавши її до вікових особливостей молодших 

школярів [14, с.171]. 

Для забезпечення валідності даної методики діагностики розвитку 

комунікативної діяльності було включено 64 твердження, які характеризували 

комунікативну діяльність за названими вище показниками. Всі речення мають 

бути спрощені та доступні для сприйняття молодшими школярами з легким та 

помірним ступенем РВ і включали в себе складні незрозумілі терміни задля 

виключення смислових бар’єрів та забезпечення розуміння тверджень 

школярами різного віку [14, с.171]. 

Отже, для експеременту слід застосовувати опитувальник з 

різноманітними твердженнями,що передбачають як прямі, так і зворотні 

характеристики складників комунікативної діяльності, розміщені в змішаному 

порядку з метою уникнення настанов поведінки учнів під час опитування. 

Прямі ті, які позитивно характеризують комунікативні прояви,а зворотні 

вказують на їх несформованість. На кожному бланку опитувальника наявна 

шкала з полюсами 1, 2, 3, що означають відповіді- ні, іноді або так. За 

допомогою неї учням нараховують бали. Під час обробки результатів у прямих 

твердженнях кількість балів залишається від 1 до 3, а у зворотних бали 

обчислюються за зворотнім співвідношенням від 3 до 1.  У ході діагностики, 
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сума балів, яку отримував досліджуваний учень, свідчила про рівень розвитку 

його комунікативної діяльності. [14, с.172]. 

 Нижче наведено декілька сторінок з опитувальника, що демонструють 

таблиці для опитування дітей, матеріали для діагностики їх рівня 

комунікативної поведінки, результати які були отримані в ході 

експерементальної роботи за такими шкалами: «Комунікативна активність», 

«Комунікативна компетентність», «Комунікативна кульутра», «Комунікативна 

поведінка», «Самоконтроль особистості у комунікативній діяльності». 
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Рис. 2.1. Психометричні характеристики пунктів методики діагностики 

рівнів розвитку комунікативної діяльності молодших школярів з РВ, отримані 

в результаті багатомірного шкалювання 

 

У кінцевому вигляді методику потрібно запропонувати 150 школярам з 

РВ — учням інклюзивних шкіл.  Ця методика діагностики рівнів розвитку 

комунікативної діяльності дітей з легким та помірним ступенями розумової 
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відсталості складалася в остаточному варіанті з п’яти шкал. Перша шкала була 

визначена, як «комунікативна активність», що характеризувала потреби в 

комунікативній взаємодії особистісної та соціальної спрямованості. Друга 

шкала має назву «соціально-комунікативна компетентність», вона визначає 

відповідні знань, комунікативні якості, здібності та уміння через розвиненість 

комунікативних навичок. Третя шкала - «комунікативна культура», за 

допомогою якої можна виявити знання правил комунікативної взаємодії у 

різних ситуаціях, дотримання комунікативного етикету. Четверта шкала - 

«комунікативна поведінка», що визначала її рівень через твердження, 

спрямовані на виявлення поведінки обстежуваних у різних ситуаціях 

комунікативної взаємодії. П’ята шкала – це «самоконтроль особистості у 

комунікативній діяльності», вона дає змогу визначити можливість дитини 

самостійно керувати своїми емоціями та діями в комунікативних контактах, 

уміння адекватно реагувати на різні комунікативні ситуації [14, с.177].   

За допомогою проведення даної методики можна схарактеризувати рівні 

розвитку комунікативної діяльності в учнів з РВ.  

Діти з високим рівнем розвитку (вище 60 балів) комунікативної 

діяльності мають мотивацію до комунікативної взаємодії особистісного і 

соціального характеру, що визначається в достатній комунікативній активності. 

Вони мають достатньо розвинені комунікативні навички, є комунікабельними, 

це дозволяє їм встановити комунікативні зв’язки з оточуючими. У 

комунікативній діяльності вони вміють контролювати свої емоції, є 

толерантними, є ініціаторами бесіди, завдяки чому можуть мати гармонійні 

стосунки з однолітками.  

Школярі, що мають середній рівень розвитку комунікативної діяльності 

(від 35 до 60 балів) включаються в комунікативні контакти лише після 

стимуляції з боку оточуючих, рідко виявляють комунікативну активність, 

комунікативні навички сформовані недостатньою мірою, через що  їм складно 

вступати в комунікативні контакти, особливо, розпочинати їх першими. У 

такому випадку діти не завжди розуміють співрозмовника, їм важко 
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контролювати власні емоції, що негативно позначається на міжособистісних 

стосунках.  

Учні з низьким рівнем розвитку комунікативної діяльності (нижче 35 

балів), мають низьку мотивацію до спілкування як особистісного, так і 

соціального характеру, є комунікативно пасивними, їх комунікативні навички 

майже несформовані, тому мають ці діти значні труднощі у встановленні 

комунікативних зв’язків, погано розуміють співрозмовника, не є терпимими до 

висловлювань та зауважень оточуючих, що заважає виникненню 

міжособистісних стосунків [14, с.182]. 

 

2.2. Практичні методи активізації та розвитку комунікативної 

поведінки дітей в урочний та позаурочний час 

Для активізації та розвитку комунікативної поведінки дітей з РВ 

застосовують різноманітні практичні засоби: дидактичні ігри, сюжетно-рольові 

ігри, арттерапію, лялькотерапію, що застосовуються поетапно та у вигляді 

тренінгів для групи дітей молодшого шкільного віку як і на уроках, так і вдома 

чи на позаурочних заходах [11, с.160].  

Зауважемо, що робота з формування комунікативної поведінки 

проводиться у три етапи: 

 Перший етап ( це діагностика особливостей спілкування молодших 

школярів з РВ). Тут слід застосовувати спостереження за дітьми, бесіди з 

ними, з батьками і вчителями. Обстеження проводиться за допомогою 

психодіагностики таких як: методика вивчення комунікативних навичок, 

методика одномоментних зрізів структури груп Т. А. Рєпіної (1978), 

методика-тест фільм Рене Жиля (1959), проби малюнків «Намалюй 

людину» (Ю. С. Савенко, 1970), «Малюнок сім'ї» (А. І. Захаров, 1977), 

«Будинок, дерево, людина» (Дж. Бук, 1948). Саме за допомогою дитячого 

малюнку можна робити первинний висновок про рівень сформованості 

міжособистісних відносин дитини. Якісний аналіз образотворчої 
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діяльності дітей виявляє особливості спілкування дитини з членами сім'ї 

та іншими оточуючими людьми, сприйняття їм особистості іншої 

людини, характер прояву в спілкуванні таких якостей, як підвищена 

тривожність, агресивність.  

 Другий етап ( проводиться відбір дітей та комплектування 

тренінгових груп з урахуванням специфіки виявлених порушень 

спілкування для корекційно-розвиткової роботи). 

 Третій етап ( здійснюється безпосереднє формування, розвиток і корекція 

комунікативних навичок і умінь) На цьому етапі слід застосовувати 

сюжетно-рольові ігри, елементи лялькотерапії та арттерапії [11, с.160]. 

Лялькотерапія та арт-терапія є основними вибором серед методичних 

прийомів при формуванні, розвитку і корекції спілкування у дітей молодшого 

шкільного віку з інтелектуальними порушеннями, що обумовлено рядом 

причин.   Будучи природним привабливим подразником для дитини, лялька є 

зручним для дорослого засобом залучення уваги дитини  та опосередкованого 

корекційно-розвивального впливу на неї в умовах максимального 

психологічного комфорту. Лялькотерапія як метод корекційного впливу має 

великі психокорекційні можливості на комунікацію дитини й окрім цього  дає 

змогу отримати інформцію під час експерементального діагностування,  має 

виховні можливості, дає основу розвитку мислення, уваги, уяви тощо. Що 

стосується застосування малюнка в якості засобу психокорекційного впливу, то 

спираючись на досвід зарубіжних тренінгових груп, це широко застосовується 

не тільки для розвитку й отримання інформації щодо рівня комунікативної 

поведінки у дити, а ще й допомагає встановити контакт оточуючим з 

школярами з РВ, дає можливість прибрати негативні емоції та зняти напругу, 

покращує самооцінку дитини, розвиває зорове сприйняття та відчуття [11, 

с.161].  

Лялькотерапія дозволяє в ігровій формі, за допомогою ляльок, безпечно 

для дитини відтворити і програти травматичну ситуацію, знявши таким чином 
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травмуючий фактор з себе. Досить ефективними у лялькотерапії є пальчикові 

ляльки. Психологічний ефект таких ляльок полягає у тому, що, неконтактна, 

сором’язлива, нерішуча дитина, попри те, що лялька знаходиться на її руці, 

розглядає її відокремленою від себе [11, с.161]. 

Методика арт-терапії позитивно впливає на стан особистості дитини з РВ, 

оскільки сприяє зниженню тривоги, зміцненню позитивного ставлення до себе, 

самовираженню, розвитку почуттів і творчих здібностей. Вона гармонізує 

внутрішній світ дитини за допомогою залучення її до мистецтва. Дитина 

навчається спілкуватися з навколишнім світом використовуючи образотворчі, 

рухові та звукові засоби [11, с.161]. 

Отже, для ефективної діагностики, формування та розвитку комунікації у 

молодших школярів з інтелектуальними порушеннями можна створювати 

тренінгові групи, що складаються з 6 учнів за схожими нозологіями і 

специфікою порушень, де застосовують різноманітні методиик та терапії, які 

можуть проводити вчителі на уроках, психологи чи дефектологи у позаурочний 

час і батьки вдома з власною дитиною [11, с.161].  

Для підтвердження ефективності даної методики слід проводити повторні 

обробки кількісних показників (t-критерій Стьюдента та хи-квадрат) и якісний 

аналіз результатів експеременту. Тоді можна простежети, що в ході проведення 

тренінгу діти менш конфліктні, збільшена мотивація до спілкуваня, діти 

самостійно обирають співбесідника. Завдяки застосуванню лялькотерапії чи 

арт-терапії в учнів з'являється бажання до взаємодопомоги, комунікації, краще 

розвиваються навички спілкування [11, с.162]. 

 

2.3. Висновки до другого розділу 

У ході аналізу методик діагностики, формування та розвитку 

комунікативної поведінки у молодших школярів з РВ можемо зробити 

висновок, що вони повністю відповідають необхідним вимогам до розробки 
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діагностичних опитувальників та можуть застосовуватися для учнів 

інклюзивних шкіл [14, с.182]. 

 Запропонована методика у формі тренінгу з елементами використання 

арттерапії, лялькотерапії та аналіз дитячих малюнків передбачає корекційно-

розвивальну мету у роботі з комунікативною поведінкою дитини  з РВ та 

спрямовується на її формування,  для цього ми виділили основні етапи роботи з 

школярами з РВ: 

 Формування соціальної мотивації; 

 Формування бажання до спільної діяльності; 

 Корекція емоційного стану; 

 Розвиток загального розвитку мовлення; 

 Профілактика конфліктності та психологічна робота над 

агресивними станами [11, с.162]. 

 

ВИСНОВКИ 

У ході написання наукової роботи було з’ясовано, що комунікація для 

дитини з РВ є необхідною та однією з головних складових повноцінного 

всебічного розвитку, навчання та виховання в умовах інклюзивної освіти. Ми 

змогли теоретично описати особливості навчання дітей з інтелектуальними 

порушеннями в умовах інклюзивної освіти в Україні, проаналізували 

значущість і надали характеристику комунікативній поведінці дітей з 

порушенням розумового розвитку, визначили фактори, які мають вплив на 

рівень комунікації дітей із РВ в інклюзивному середовищі, змогли описати 

найбільш ефективні методики корекційно-розвивальної роботи для формування 

і подальшого розвитку комунікативних навичок у дітей із порушеннями 

інтелектуального розвитку та сформулювати загальні висновки. Досягли 

поставлену мету: теоретично описати значення та дослідити практично 

особливості формування комунікативної поведінки у розвитку дитини з 

інтелектуальними порушеннями в умовах інклюзивної освіти. 



30 
 

Ще раз можемо відмітити те, що простір та оточення у якому перебуває 

учень з РВ на пряму впливає на становлення і розвиток у нього комунікативної 

поведінки. За допомогою комунікації відбувається взаємодія з однолітками та 

дорослими, забезпечується обмін інформацією, взаєморозуміння, виникнення 

міжособистісних стосунків. Діти з порушеннями інтелектуального розвитку 

менш гнучкі у процесі взаємодії з оточенням, їм складніше до всього 

пристосовуватися та вони є більш залежними від впливу соціального 

середовища. Для цих дітей характерний загальний недорозвиток мовлення 

вторинного характеру, тобто відставання у розвитку граматичної, лексичної та 

фонематичної його сторін. При роботі з учнями, що мають РВ, педагогам 

пам'ятати про застосування спеціальних принципів, методів та прийомів 

інклюзивного навчання та про те, що абсолютно всі напрями корекційної 

роботи необхідно спрямовувати на активізацію зовнішніх і внутрішніх 

чинників комунікативної діяльності учнів із РВ. Для активізації та розвитку 

комунікативної поведінки дітей з РВ можна застосовувати різноманітні 

практичні засоби: дидактичні ігри, сюжетно-рольові ігри, арттерапію, 

лялькотерапію, тренінги. Перспективою для подальших досліджень є створення 

методики експертної діагностики рівнів розвитку комунікативної діяльності 

учнів з розумовою відсталістю експертами якої можуть стати як учителі, так і 

вихователі, психологи та батьки.  
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