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дітьми з особливими освітніми потребами та дітьми-переселенцями, а саме: 

нормативно-правове забезпечення, організація навчально-виховного процесу 
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Окрім того, до посібника вміщено авторську індивідуальну корекційно-

розвивальну програму для дитини з особливими освітніми потребами, 

корекційно-розвивальне заняття із дітьми-переселенцями, підбірка ігор для 

роботи з дітьми-переселенцями, практичні матеріали до проведення Тижня 

інклюзивної освіти в ДНЗ, тренінги для педагогів та батьків. 

Адресований практичним психологам, педагогам дошкільних навчальних 
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ВСТУП 

Реформування освіти, сучасна соціально-політична ситуація в Україні 

висуває нові вимоги до організації роботи практичного психолога, спонукає 

здійснювати пошук нових шляхів підтримки та розвитку особистості дитини. 

У зв’язку з цим набуває актуальності проблема впровадження нових 

інноваційних засобів і методів навчання, які забезпечать подальше 

удосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність 

освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в сучасному 

суспільстві як повноправних її громадян.  

Одна з  проблем, над якою я працюю сьогодні – впровадження 

інклюзивної освіти в освітнє середовище. Сьогодні проблема навчання дітей 

з особливими освітніми потребами набуває широкої актуальності. 

Інклюзивна освіта стає доступною для дітей з особливими освітніми 

потребами, адже право на рівний доступ до якісної освіти та навчання за 

місцем проживання в умовах загальноосвітнього закладу – це право всіх 

дітей.  

Інклюзія – це постійний пошук ефективних шляхів задоволення 

індивідуальних потреб усіх, без виключення, дітей. У цьому випадку 

відмінності розглядаються як позитивне явище, яке стимулює навчання дітей 

та дорослих.  

Інклюзія пов’язана з визначенням перешкод та їх подоланням. 

Відповідно, вона включає проведення комплексної оцінки, збір інформації з 

різноманітних джерел для розробки індивідуальної прграми розвитку та 

реалізації її на практиці.  

Отримані поза соціумом знання і вміння не можуть допомогти дітям з 

особливими освітніми потребами цілковито адаптуватися в суспільстві, 

підготуватися до подолання неминучих життєвих труднощів, а, отже, 

реалізуватися в повній мірі як рівноправні і повноцінні члени суспільства. 

Саме тому, одним із аспектів інклюзивної освіти є забезпечення ефективності 

навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку в ДНЗ. Увага 

зосереджується на соціалізації дітей цієї категорії. Діти з особливими 

потребами стають частиною нашого життя, вони включаються в групи 

загального розвитку. До них ставляться як до рівних і як таких, що 

заслуговують на повагу і сприйняття їх такими, як вони є.   

Працювати за запитами – одна з вимог до роботи працівників 

психологічної служби. Поряд з низкою запитів, з якими стикається 

практичний психолог, найбільш гостро на даний час постає робота з дітьми-

переселенцями. Внаслідок вимушеної міграції зі Сходу України та 



8 
 

автономної республіки Крим найбільше страждають діти. Стрес, пов’язаний 

із позбавленням домівки, відсутністю звичних речей, втратою друзів, 

родичів, іноді батьків, позбавлення їхньої турботи і любові, негативно 

впливає на особистість. Тому психологічний супровід дітей-переселенців та 

їх родин є одним із пріоритетних напрямків роботи практичного психолога в 

сучасних умовах. 

  Актуальні виклики сьогодення, озвучені вище, зумовили спрямувати свою 

діяльність на роботу з дітьми із особливими освітінми потребами та дітьми-

переселенцями в умовах дошкільного навчального закладу. У матеріалах 

поданих у даному посібнику висвітлена система роботи з даного питання.  
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РОЗДІЛ I. ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА 

Концепція інклюзивної освіти відображає одну з головних 

демократичних ідей: усі діти є цінними й активними членами суспільства. 

Навчання в інклюзивних освітніх закладах є корисним як для дітей з 

особливими освітніми потребами, так і для інших дітей, членів родин і 

суспільства в цілому. Як свідчать дослідження, в інклюзивних групах 

дошкільних навчальних закладах наголос робиться в першу чергу на 

розвитку сильних якостей і талантів дітей, а не на їхніх особливостях. 

Взаємодія з іншими дітьми сприяє когнітивному, фізичному, мовному, 

соціальному та емоційному розвитку дітей з особливими освітніми 

потребами. При цьому діти з типовим рівнем розвитку демонструють 

відповідні моделі поведінки дітям з особливими потребами й мотивують їх 

до розвитку та цілеспрямованого використання нових знань і вмінь. 

Взаємодія між дітьми з особливими потребами та іншими дітьми сприяє 

налагодженню між ними дружніх стосунків. Завдяки такій взаємодії діти 

вчаться природно сприймати та толерантно ставитись до людських 

відмінностей, вони стають більш чуйними, готовими до взаємодопомоги.  

Важливу роль у досягненні гармонійного розвитку таких дітей  відіграє 

технологія впровадження інклюзивної моделі навчання. Вона не є 

альтернативою спеціальній освіті, але значно розширює її можливості.  

Інклюзія (включення) – процес збільшення ступеня участі всіх дітей у 

соціальному житті, в різних програмах.  

Інклюзивна освіта - це система освітніх послуг, що ґрунтується на 

принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права здобувати її 

за місцем проживання, що передбачає навчання дитини з особливими 

освітніми потребами в умовах загальноосвітнього закладу.  

Інклюзивний освітній заклад – це заклад освіти, який відкритий для 

навчання всіх дітей, незалежно від їхніх фізичних, інтелектуальних, 

соціальних, емоційних, мовних чи інших особливостей. Цей заклад 

забезпечує безбар’єрне фізичне середовище, адаптує навчальні програми та 

плани, методи й форми навчання, тим самим надаючи можливість усім дітям 

успішно навчатись в тому числі і дітям з особливими освітніми потребами; 

залучає батьків до співпраці; співпрацює з фахівцями з метою надання 

спеціальних послуг відповідно до різних освітніх потреб дітей; створює 

позитивну атмосферу в дошкільному середовищі та громаді загалом. 

  Інклюзивне навчання забезпечує доступ до освіти дітей з особливими 

потребами у ДНЗ за рахунок застосування методів навчання, що враховують 

індивідуальні особливості таких дітей. В основу інклюзивної освіти 
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покладена ідеологія, яка виключає будь-яку дискримінацію дітей; забезпечує 

рівноцінне ставлення до всіх людей, але створює спеціальні умови для дітей з 

особливими потребами. Тобто, система адаптується до потреб дитини.  

Діти з особливими освітніми потребами активно включаються в 

освітній процес. Вони осягають основи незалежного життя, засвоюють нові 

форми поведінки, спілкування, взаємодії, вчаться виявляти активність, 

ініціативу, свідомо робити вибір, досягати згоди у розв'язанні проблем, 

приймати самостійні рішення. 

Інклюзивне  навчання в дошкільних навчальних закладах вимагає 

створення спеціальних умов для забезпечення виконання корекційно-

розвивальної та навчально-виховної мети у роботі з дітьми із особливими 

освітніми потребами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

РОЗДІЛ II. РОБОТА З ДІТЬМИ-ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМИ 

Психологічна служба системи освіти є важливою складовою державної 

системи охорони психічного і фізичного здоров’я громадян України і діє з 

метою виявлення і створення оптимальних соціально-психологічних умов 

для розвитку особистості. Особливо ця функція служби важлива в умовах 

складної соціально-політичної ситуації в країні. У періоди надзвичайних 

ситуацій, які викликають багато тривоги та не мають остаточного вирішення, 

певний час особливо важливою є різнобічна підтримка дітей, а особливо 

дітей-переселенців. 

Діти є активними свідками процесів, що відбуваються у суспільстві. 

Криза, що охопила країну – безпосередньо впливає на батьків, а особливо на 

виконання ними батьківських обов’язків, що, природно, позначається на 

дітях. І ця криза, як будь-яка інша приховує в собі як приховані можливості, 

так і небезпеку. З одного боку криза стимулює оволодіння новими 

стратегіями спілкування, вирішення конфліктів, розвиває впевненість,новий 

емоційний досвід. З іншого вплив на психіку може бути деструктивним, діти 

втрачають самоконтроль, з’являється тривожність як особистісна риса, 

емоційне перевантаження може спровокувати дистрес і як наслідок 

посттравматичний стресовий розлад. Саме тому роботі з дітьми-

переселенцями потрібно приділяти належну увагу. 

Основними напрямами роботи практичного психолога ДНЗ у роботі з дітьми-

переселенцями є наступні: 

- створення сприятливого соціально-психологічного клімату в 

навчальному закладі та оптимізація змісту і форм психологічної 

просвіти педагогічних працівників і батьків з метою полегшення 

процесу адаптації дітей-переселенців до нових умов; 

- проведення консультаційної роботи з батьками дітей-переселенців; 

- проведення діагностичної роботи з дітьми-переселенцями; 

- залучення дітей-переселенців до активної участі в гуртковій роботі, 

розвагах, святах з метою створення умов для їхньої самореалізації, 

налагодження комунікативних зв’язків;  

- забезпечення індивідуального психолого-педагогічного супроводу 

дітей-переселенців та надання їм необхідної корекційно-розвивальної, 

реабілітаційної і соціально-педагогічної допомоги  шляхом 

впровадження ігротерапії, арт-терапії, тілесно-орієнтованої терапії, 

музикотерапії тощо; 

- недопущення вторинної травматизації дітей-переселенців та, у разі 

потреби, направлення дітей до інших спеціалістів (психотерапевта, 

невролога тощо); 
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- організація для педагогів, батьків дітей-переселенцівтих методичної 

підтримки у вигляді буклетів, методичних розробок, проведення 

навчальних семінарів-практикумів, майстер-класів, тренінгів на теми 

пошуку ресурсів для подолання стресу, вміння вирішувати конфлікти 

конструктивними шляхами тощо;  

- застосування мультидисциплінарного підходу у разі виникнення 

проблем (за потреби звернення до закладів і установ охорони здоров’я, 

підрозділів служби з надзвичайних ситуацій з пропозицією про 

співробітництво та координацію у справі надання психологічної 

допомоги тим, хто її потребує). 

Психологічний супровід дітей-переселенців має бути системним, 

охоплювати всі напрямки роботи практичного психолога: діагностичну, 

корекційно-розвивальну, консультаційну, психологічну просвіту, 

організаційно-методичну роботу. 

Освітню роботу з дітьми-переселенцями у дошкільному навчальному 

закладі  потрібно спрямовувати на формування нового рівня 

міжособистісних стосунків (дитина-дитина, дитина-дорослий), позитивних 

життєвих цінностей, оптимістичного світобачення, толерантного ставлення 

до оточуючих, комунікативно-мовленнєвої компетенції та відновлення 

психологічної рівноваги після дії стресових факторів.  
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8. Наказ МОНУ від 12.10.2015 р. №1/9-487 «Щодо організації діяльності 

інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах» 

9. Наказ МОНУ від 27.11.2007 р. №1041 «Про забезпечення прав дітей-

інвалідів та дітей, які потребують корекції фізичного та (або) 

розумового розвитку» 
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посадових обов’язків асистента вчителя» 
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Додаток 2 

НАКАЗ «ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОТИ ГРУПИ ФАХІВЦІВ 

ІНДИВІДУАЛЬНОГО СУПРОВОДУ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ 

ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В ДНЗ (ЦЕНТРІ РОЗВИТКУ ДИТИНИ)» 

 

Про організацію роботи групи  

фахівців індивідуального супроводу  

дітей з особливими освітніми потребами 

в ДНЗ (центрі розвитку дитини) 

 

 

              З метою забезпечення індивідуального супроводу дітей з особливими 

освітніми потребами, розв’язання організаційних питань щодо інклюзивної 

освіти та впровадження інклюзивної освіти у систему освітнього процесу,    

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Утворити групу фахівців індивідуального супроводу дітей з 

особливими освітніми потребами у складі: 

- вихователь-методист; 

- практичний психолог; 

- вихователі інклюзивної групи; 

- вчитель-логопед; 

- музичний керівник; 

- інструктор з фізичної культури; 

- сестра медична старша. 

 

2. Розробити та подати на затвердження положення про групу 

фахівців індивідуального супроводу дітей з особливими освітніми 

потребами  

                                                                                                         термін  

3. Фахівцям групи індивідуального супроводу дітей з особливими 

освітніми потребами: 

3.1 Розробити та затвердити план заходів щодо реалізації 

індивідуальних програм розвитку з дітьми з особливими освітніми 

потребами 

                                                     термін                                                       

3.2 Розробити та затвердити план роботи з дитячим, батьківським та 

педагогічним колективом інклюзивних груп 

                                                          термін                                                 
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3.3 Розробити Індивідуальну програму розвитку для кожної дитини з 

особливими освітніми потребами із обов’язковим залученням її батьків 

або осіб, які їх замінюють 

                                                                  термін  

                                          

3.4 Звітувати керівнику дошкільного закладу про роботу 

інклюзивних груп у письмовій формі  

щоквартально 

4. Відповідальність за організацію роботи групи фахівців індивідуального 

супроводу дітей з особливими освітніми потребами покласти на 

вихователя-методиста 

 

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою (завідувач 

ДНЗ) 
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Додаток 3 

НАКАЗ «ПРО ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ДІТЕЙ З 

ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В ДНЗ (ЦЕНТРІ РОЗВИТКУ ДИТИНИ)» 

Про психологічний супровід 

дітей з особливими потребами  

в ДНЗ (центрі розвитку дитини) 

 

 

              На підставі Концепції розвитку інклюзивної освіти, затвердженої 

наказом МОН від 01.10.2010 р. № 912,   листа МОН, молоді та спорту від 

26.07.2012 року № 1/9-529 «Про  організацію психологічного та соціального 

супроводу в умовах інклюзивного навчання» та з метою забезпечення  

конституційних прав і державних гарантій на здобуття якісної освіти дітей з 

особливими освітніми потребами, на інтеграцію в суспільство шляхом 

створення умов для безперешкодного доступу до якісної дошкільної освіти, 

відповідно до їх задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та 

фізичних особливостей, культурних потреб, набуття ними побутових та 

соціальних навичок,   

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити Алгоритм діяльності практичного психолога ДНЗ (центру 

розвитку дитини) в умовах інклюзивної освіти. 

2. Практичному психологу: 

2.1 забезпечити психологічний супровід всіх учасників навчально-

виховного процесу в умовах інклюзивного навчання 

                                                                                                                               

постійно; 

2.2 забезпечити фаховий психолого – педагогічний супровід дітей з 

особливими  освітніми потребами 

                                                                                                                              

постійно; 

      2.3 розробити індивідуальні корекційно-розвивальні програми 

розвитку для дітей з особливими освітніми потребами 

термін  

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою 

(завідувач ДНЗ) 
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Додаток 4 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ГРУПИ ФАХІВЦІВ 

ІНДИВІДУАЛЬНОГО СУПРОВОДУ ДІТЕЙ ІЗ ОСОБЛИВИМИ 

ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ ДНЗ (ЦЕНТРУ РОЗВИТКУ ДИТИНИ) 

1. Загальні положення 

1.1. Група фахівців індивідуального супроводу дітей з особливими 

освітніми потребами (далі – група) є однією з форм взаємодії 

спеціалістів дошкільного навчального закладу, які об’єднуються для 

психолого-медико-педагогічного супроводу дітей з особливостями 

психофізичного розвитку.   

1.2.  Метою групи фахівців індивідуального супроводу дитини є: 

впровадження інклюзивної освіти в дошкільному закладі, 

розв’язання організаційних питань інклюзивної освіти для дітей з 

особливими освітніми потребами, забезпечення індивідуального 

супроводу дітей з особливими освітніми потребами, надання 

своєчасної спеціалізованої допомоги дітям із особливими освітніми 

потребами шляхом здійснення комплексності в діагностико-

консультативній і корекційно-розвивальній роботі, яка забезпечує 

своєчасне виявлення і кваліфікацію ускладнень  відповідно до  

вікових та індивідуальних особливостей дітей, спеціальних освітніх 

потреб, стану здоров’я. 

1.3. Група діє відповідно до норм Закону України «Про освіту» від 

23.05.1991р. № 1060-XII, Закону України «Про дошкільну освіту» 

від 11.07.2011р. № 2628-III, інших нормативно-правових документів 

у галузі освіти, Статуту дошкільного навчального закладу (центру 

розвитку дитини), а також цього положення. 

2. Основні завдання 

2.1. Основними завданнями групи є: 

- організація роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в 

інклюзивних групах; 

- збір інформації про особливості дитини, її інтереси, труднощі і 

обмеження, освітні потреби з метою визначення та реалізації 

належної підтримки, вжиття адекватних заходів, залучення 

додаткових фахівців; 

- всебічне обговорення особливостей (труднощів) розвитку дитини 

з урахуванням інформації різних фахівців з метою визначення 

характеру та причин відхилень в розвитку та поведінці; 

прийняття консолідованого рішення про специфіку змісту освіти 
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і навчання з урахуванням рекомендацій психолого-медико-

педагогічної консультації; 

- з’ясування потенціалу розвитку дитини, актуалізація її 

позитивних особистісних якостей; 

- розробка та реалізація індивідуальної програми розвитку для 

кожної дитини з особливими освітніми потребами; 

- моніторинг динаміки загального психічного розвитку дитини, 

консультування і вирішення складних, конфліктних ситуацій; 

- підготовка рекомендацій щодо підвищення ефективності 

діяльності педагогічного колективу з питань впровадження 

інклюзивної освіти у дошкільному закладі; 

- консультування батьків дітей з особливими освітніми потребами 

або осіб, які їх замінюють, з питань інклюзивної освіти; 

- ведення документації, що відображає актуальний розвиток 

дитини, динаміку її стану, рівень успішності.  

2.2. Група відповідно до покладених на неї завдань аналізує 

результативність інклюзивної освіти у дошкільному закладі. 

2.3. Основною формою роботи групи є засідання, що проводяться за 

рішенням керівника групи. Засідання групи фахівців 

індивідуального супроводу дитини можуть бути плановими та 

позаплановими. Планові засідання проводяться не рідше одного 

разу на квартал. Позапланові засідання групи проводяться за 

запитом спеціалістів, які здійснюють корекційно-розвивальне 

навчання з дітьми, вихователів, а також за запитом батьків (або осіб, 

що їх замінюють). Їх мета – виявлення причин проблем, які 

виникають та пошуків способів їх розв’язання. 

Робота засідання закінчується заповненням підсумкового документу 

– протоколу. 

3.1. Склад групи фахівців індивідуального супроводу дитини: 

- вихователь-методист; 

- практичний психолог; 

- вихователі інклюзивної групи; 

- вчитель-логопед; 

- музичний керівник; 

- інструктор з фізичної культури; 

- сестра медична старша. 

4. Права 

4.1.  Залучати до участі у своїй роботі представників місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, навчальних 
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закладів (за погодженням з їхніми керівниками), а також незалежних 

експертів (за згодою). 

4.2.  Організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та 

інших заходів. 

4.3. Надавати пропозиції щодо вдосконалення навчально-методичної 

та матеріально-технічної бази дошкільного закладу для реалізації 

інклюзивної освіти. 

5. Обовязки  

5.1.  Відвідувати засідання групи. 

5.2.  Дотримуватись порядку та регламенту проведення засідань 

групи. 

6. Функції групи 

6.1.  Практичний психолог: 

-  виявлення дітей з особливими освітніми потребами, у яких 

виникають труднощі під час навчання, спілкування та взаємодії з 

оточенням, визначення чинників, що їх зумовлюють, а за потреби 

направлення таких дітей до відповідних фахівців з метою надання 

допомоги; 

- проведення спостереження за дитиною з метою вивчення її 

індивідуальних особливостей, схильностей, інтересів та потреб;  

- участь у межах своєї компетенції у складанні індивідуальної 

програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами; 

- підготовка документів для розгляду на засіданнях психолого-

медико-педагогічної комісії; 

-  аналізування співвідношення рівня розумового розвитку й вікової 

норми, рівня розвитку когнітивної сфери, особливостей емоційно-

вольової сфери, розумової працездатності та темпу розумової 

діяльності дитини з особливими освітніми потребами; 

- проведення корекційно-розвивальної роботи з дітьми з особливими 

освітніми потребами; 

- проводедення консультаційно-просвітницької роботи з батьками, 

педагогами. 

6.2. Вихователь: 

-  організація освітнього процесу в інклюзивній групі; 

- участь у роботі групи фахівців індивідуального супроводу дітей з 

особливими освітніми потребами; 

- адаптація та модифікація освітнього середовища в умовах інклюзії; 

- організація життєдіяльності дітей в умовах інклюзії;  

- супровід дітей з особливими освітніми потребами; 
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- консультування батьків з питань інклюзивної освіти та постійна 

співпраця з ними. 

6.3. Вихователь-методист: 

-  координація роботи групи; 

- залучення фахівців до складання індивідуальних програм розвитку 

для кожної дитини з особливими освітніми потребами та окреслення 

напрямів корекційно-розвивальної роботи з ними; 

- визначення (спільно з членами групи) напрямів технічної 

модернізації дошкільного закладу та сприяння у її проведенні; 

- внесення за потреби змін до річного плану роботи дошкільного 

закладу, розкладів занять педагогічних працівників; 

- інформування завідувача дошкільного закладу про результати 

засідань групи. 

6.4. Вчитель-логопед: 

- обстеження дітей з особливими освітніми потребами, які мають 

порушення мовленнєвого розвитку, і визначення типу порушень; 

- проведення спеціальних логопедичних заходів, спрямованих на 

подолання або зменшення проявів недоліків розвитку, властивих 

дітям з порушенням мовлення; 

- стимулювання та керування активністю дітей, наслідком чого є 

засвоєння знань, формування умінь і навичок; 

- формування гармонійно розвиненої особистості за допомогою 

спеціально розроблених і науково обгрунтованих засобів, форм і 

методів впливу; 

- озброєння батьків дитини з особливими освітніми потребами 

логопедичними і педагогічними знаннями. 

6.5.  Сестра медична старша: 

- медична діагностика дітей з особливими освітніми потребами, за 

потреби направлення на додаткові обстеження; 

- спостереження за змінами у здоров’ї дитини у процесі корекційної 

роботи; 

- консультування батьків та психолого-педагогічного колективу з 

питань здоров’я дитини. 

6.6.   Музичний керівник: 

- участь у вивченні фізичного розвитку дитини з особливими 

освітніми потребами, складанні індивідуальних програм розвитку; 

- проведення індивідуальних та групових музичних занять; 

- організація свята та розваги з урахуванням можливостей, 

схильностей дітей інклюзивної групи; 
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- консультування батьків з питань ролі музичних засобів у розвитку 

дитини з особливими освітніми потребами. 

6.7.  Інструктор з фізичної культури: 

- участь у вивченні фізичного розвитку дитини, складанні 

індивідуальної програми розвитку дитини з особливими освітніми 

потребами; 

- проведення індивідуальних та групових занять з фізкультури; 

- консультування батьків з питань фізичного розвитку та 

загартування дитини з особливими освітніми потребами. 

6.8.  Батьки або особи, які їх замінюють: 

- ретельне спостереження за змінами у розвитку дитини з 

особливими освітніми потребами; 

- надання всієї необхідної інформації про розвиток дитини з 

особливими освітніми потребами спеціалістам; 

- виконання рекомендацій фахівців з виховання та корекційно-

розвивальної роботи, створення відповідних умов у сім’ї; 

- участь в освітньому процесі, зокрема в розробленні індивідуальної 

програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами. 

7. Взаємозв’язки  

7.1. Група під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з 

органами місцевого самоврядування, іншими навчальними 

закладами, психолого-медико-педагогічною консультацією, 

психологічною службою. 
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Додаток 5 

 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ГРУПИ ФАХІВЦІВ 

ІНДИВІДУАЛЬНОГО СУПРОВОДУ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ 

ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ  

Члени групи Функції 

Адміністрація дошкільного 

закладу 

-  Координація роботи групи фахівців 

індивідуального супроводу дітей з 

особливими освітніми потребами  

- Залучення фахівців до складання 

індивідуальних програм розвитку для 

кожної дитини з особливими освітніми 

потребами та  окреслення напрямів 

корекційно-розвивальної роботи з нею  

- Визначення (спільно з членами групи) 

напрямів технічної модернізації 

дошкільного закладу та сприяння у її 

проведенні  

-  Введення до штатного розпису посади 

асистента вихователя та інших 

фахівців  

-  Внесення за потреби змін до річного 

плану роботи дошкільного закладу, 

графіків роботи, розкладів занять 

педагогічних працівників 

- Проведення зустрічей із членами 

групи фахівців індивідуального 

супроводу для обговорення виконання 

індивідуальної програми розвитку та 

динаміки розвитку дитини з 

особливими освітніми потребами 

(щонайменше кожні шість тижнів)  

- Контроль за розробленням та 

виконанням індивідуальної програми 

розвитку кожної дитини з особливими 

освітніми потребами  
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- Проведення зустрічей з батьками дітей 

з особливими освітніми потребами для 

обговорення прогресу їхніх дітей  

- Модерування засідань групи фахівців 

індивідуального супроводу, 

інформування про мету та методи 

співпраці 

Вихователі інклюзивних 

груп та асистент вихователя 

-  Організація освітнього процесу в 

інклюзивній групі  

-  Участь у роботі групи фахівців 

індивідуального супроводу дітей з 

особливими освітніми потребами  

-  Адаптація та модифікація освітнього 

середовища в умовах інклюзії  

-  Організації життєдіяльності дітей в 

умовах інклюзії   

-  Супровід дитини з особливими 

освітніми потребами  

-  Консультування батьків з питань 

інклюзивної освіти та постійна 

співпраця з ними 

Практичний психолог -  Виявлення дітей з особливими 

освітніми потребами, у яких 

виникають труднощі під час навчання, 

спілкування та взаємодії з оточенням, 

визначення чинників, що їх 

зумовлюють, а за потреби 

направлення таких дітей до 

відповідних фахівців з метою надання  

допомоги  

-  Проведення спостереження за 

дитиною з метою вивчення її 

індивідуальних особливостей, 

схильностей, інтересів та потреб  

-  Участь у межах своєї компетенції у 

складанні індивідуальної програми 



24 
 

розвитку дитини з особливими 

освітніми потребами  

-  Підготовка документів для розгляду 

на засіданнях ПМПК  

-  Аналізування співвідношення рівня 

розумового розвитку й вікової норми, 

рівня розвитку когнітивної сфери, 

особливостей емоційно-вольової 

сфери, розумової працездатності та 

темпу розумової діяльності дитини з 

особливими освітніми потребами 

Вчитель-логопед  - Обстеження дітей з особливими 

освітніми потребами, які мають 

порушення мовленнєвого розвитку, і 

визначення типу порушень  

- Проведення спеціальних 

логопедичних заходів, спрямованих на 

подолання або зменшення проявів 

недоліків розвитку, властивих дітям з 

порушеннями мовлення  

-  Стимулювання та керування 

активністю дітей, наслідком чого є 

засвоєння знань, формування умінь і 

навичок  

-  Формування гармонійно розвиненої 

особистості за допомогою спеціально 

розроблених і науково обґрунтованих 

засобів, форм і  методів впливу  

-  Озброєння батьків дитини з 

особливими освітніми потребами 

логопедичними і педагогічними 

знаннями 

Медичні працівники 

(дитячий психіатр, 

офтальмолог, 

отоларинголог, ортопед, 

лікар з лікувальної 

-  Медична діагностика дітей з 

особливими освітніми потребами, за 

потреби направлення на додаткові 

обстеження  
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фізкультури, невролог та 

ін..), медична сестра 

- Призначення лікування 

- Спостереження за змінами у здоров’ї 

дитини у процесі корекційної  роботи  

- Консультування батьків та 

психологопедагогічного колективу з  

питань здоров’я дитини 

Музичний керівник - Участь у вивченні фізичного розвитку 

дитини з особливими освітніми 

потребами, складанні індивідуальних 

програм розвитку  

-  Проведення індивідуальних та 

групових музичних занять  

-  Організація свята та розваги з 

урахуванням можливостей,  

схильностей дітей інклюзивної групи  

-  Консультування батьків з питань ролі 

музичних засобів у розвитку  дитини з 

особливими освітніми потребами 

Інструктор з фізичної 

культури 

- Участь у вивченні фізичного розвитку 

дитини, складанні індивідуальної 

програми розвитку дитини з 

особливими освітніми  потребами  

-  Проведення індивідуальних та 

групових занять з фізкультури  

-  Консультування батьків з питань 

фізичного розвитку та загартовування 

дитини з особливими освітніми 

потребами 

Батьки або особи, які їх 

замінюють 

- Ретельне спостереження за змінами у 

розвитку дитини з особливими 

освітніми потребами  

-  Надання всієї необхідної інформації 

про розвиток дитини з особливими 

освітніми потребами спеціалістам  

-  Виконання рекомендацій фахівців з 
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виховання та корекційнорозвивальної 

роботи, створення відповідних умов у 

сім’ї  

-  Участь в освітньому процесі, зокрема 

в розробленні індивідуальної 

програми розвитку дитини з 

особливими освітніми потребами 
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Додаток 6 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ІЗ ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ НА 

2016-2017 н.р.  

№ 

п/п 

Види та форми 

реабілітаційних 

заходів 

Відповідальний Термін 

виконання 

Примітка 

1 Розробка 

індивідуальної 

програми розвитку 

дитини 

Група фахівців 

індивідуального 

супроводу дитини 

Кожні 3 

місяці 

 

2 Психолого-педагогічна 

реабілітація  

   

2.1 Консультування батьків, 

педагогів, вузьких 

спеціалістів 

вихователь-

методист, 

практичний 

психолог 

1 раз на 

місяць 

 

2.2 Психолого-педагогічна 

діагностика, вивчення 

можливостей та потреб 

дитини 

Група фахівців 

індивідуального 

супроводу дитини 

Вересень-

жовтень  

 

2.3 Психологічна корекція 

(індивідуальна 

корекційно-розвивальна 

програма) 

практичний 

психолог 

 

Протягом 

року 

 

2.4 Педагогічна корекція 

(колективна форма 

навчання, у тому числі 

інтегроване та 

інклюзивне навчання) 

Вихователі 

інклюзивних груп 

 

Протягом 

року 

 

2.5 Логопедична корекція 

(індивідуальна 

корекційна програма, 

консультування батьків, 

педагогів) 

вчитель-логопед Протягом 

року 

 

3 Медична реабілітація 

(профілактичні заходи, 

медичне спостереження) 

медична сестра 

 

Протягом 

року 

 

4 Фізкультурно-

спортивна, музична 

реабілітація (заняття з 

фізичної культури, 

інструктор з 

фізичної культури, 

музичний керівник 

Протягом 

року 
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музичні заняття) 

5 Соціальна та побутова 

реабілітація 

   

5.1 Формування основних 

соціальних  навичок 

взаємодії з іншими 

людьми 

Група фахівців 

індивідуального 

супроводу дитини. 

Батьки  

Протягом 

року 

 

5.2 Формування навичок 

самообслуговування 

Вихователі 

інклюзивних груп, 

Батьки  

Протягом 

року 

 

5.3 Формування уявлень 

про самого себе 

Вихователі 

інклюзивних груп, 

практичний 

психолог 

Батьки 

Протягом 

року 

 

6 Моніторинг динаміки 

розвитку дитини 

Група фахівців 

індивідуального 

супроводу дитини 

 

Щомісячно  

7 Відстеження перебігу 

виконання цілей та 

завдань, окреслених в 

індивідуальній 

програмі розвитку 

вихователь-

методист 

Постійно   
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Додаток 7 

 

ПЛАГ РОБОТИ З ДИТЯЧИМ, БАТЬКІВСЬКИМ ТА ПЕДАГОГІЧНИМ 

КОЛЕКТИВОМ ІНКЛЮЗИВНОЇ ГРУПИ НА 2016-2017 н.р. 

№ 

п/

п 

Вид роботи З ким 

проводитьс

я 

Відповідальн

ий 

Термін 

виконан

ня 

Приміт

ка 

1 Консультація 

«Рекомендації 

вихователям, у групі 

яких навчається 

дитина із особливими 

освітніми потребами» 

Педагоги практичний 

психолог 

Вересень   

2 Психодіагностичне 

дослідження 

(спостереження, 

діагностика рівня 

розвитку пізнавальних 

процесів, емоційно-

вольової сфери) 

Діти з 

особливими 

освітніми 

потребами 

Група 

фахівців 

індивідуально

го супроводу 

дітей з 

особливими 

освітніми 

потребами 

Вересень

-жовтень  

 

3 Круглий стіл 

«Включення дітей з 

особливими освітніми 

потребами в освітнє 

середовище» 

Батьки практичний 

психолог 

Жовтень   

4 Консультація 

«Професійність 

педагога як запорука 

ефективності 

інклюзивної освіти» 

Педагоги вихователь-

методист 

Жовтень   

5 Тиждень інклюзивної 

освіти у ДНЗ 

Батьки 

Педагоги  

Діти  

практичний 

психолог 

Листопад  

6 Семінар з елементами 

тренінгу «Психолого-

педагогічний супровід 

дітей з особливими 

потребами в розвитку» 

Педагоги  практичний 

психолог, 

вчитель-

логопед 

Грудень   

7 Психолоічний всеобуч 

«Світовий досвід 

реалізації права дітей з 

особливими 

потребами на освіту» 

Педагоги практичний 

психолог 

Січень   
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8 Консультація 

«Проблеми 

реабілітації дітей з 

особливими освітніми 

потребами» 

Педагоги вихователь-

методист 

Лютий   

9 Інформаційне 

повідомлення 

«Особливості 

інклюзивної 

дошкільної освіти» 

Педагоги практичний 

психолог 

Березень  

10 Психолого-

педагогічний тренінг 

«Інклюзивне навчання 

– рівний доступ до 

якісної освіти» 

Батьки 

Педагоги  

практичний 

психолог, 

вихователы 

інклюзивної 

групи 

Квітень   

11 Консультація 

«Філософія 

інклюзивної освіти» 

 

Педагоги практичний 

психолог 

Травень   

12 Індивідуальна 

програма розвитку 

дітей з особливими 

освітніми потребами 

Діти з 

особливими 

освітніми 

потребами 

Діти 

інклюзивної 

групи 

Група 

фахівців 

індивідуально

го супроводу 

дітей з 

особливими 

освітніми 

потребами 

Протягом 

року 

 

13 Консультаційна 

робота з питань 

інклюзивної освіти (за 

запитом) 

Батьки, 

педагоги  

Група 

фахівців 

індивідуально

го супроводу 

дітей з 

особливими 

освітніми 

потребами   

Протягом 

року 
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Додаток 8 

 

ЗМІСТ РОЗДІЛІВ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ 

ДИТИНИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ  

Назва розділу Зміст 

Загальна інформація 

про дитину 

 Ім’я та прізвище дитини, дата її 

народження 

 Прізвище, ім’я, по-батькові та 

телефони батьків 

  Адреса проживання 

 Інформація про порушення в 

розвитку (інформація про особливі 

освітні потреби) 

 Дата зарахування до дошкільного 

навчального закладу 

 Термін дії індивідуальної програми 

розвитку 

Наявний рівень 

розвитку дитини 

 Відомості про рівень розвитку 

дитини: її знання та вміння, сильні 

якості, труднощі, у чому потрібна 

допомога 

 Інформація про вплив порушення 

розвитку дитини на її здатність до 

успішного засвоєння інформації 

Освітні послуги  Розклад корекційно-розвивальних та 

додаткових занять з відповідними 

фахівцями (вчителем-дефектологом, 

практичним психологом та іншими 

спеціалістами) із зазначенням 

кількості й тривалості таких занять 

Адаптації /модифікації  Рекомендації щодо пристосування 

навчального середовища, 

застосування методів, матеріалів, 

іграшок, обладнання з урахуванням 

сенсорних та інших потреб дитини 
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Додаток 9 

ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ДИТИНИ З 

ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ  

Пояснювальна записка 

          Демократизація та гуманізація суспільства, реалії її життя вимагають 

зміни ставлення людей до навколишньої дійсності. Це складний процес, 

оскільки передбачає руйнування стійких стереотипів у сфері соціальних та 

професійних відносин. Особливо актуальна зазначена проблема для 

педагогічної діяльності. 

            Збільшення кількості дітей з особливими освітніми проблемами  

потребує перебудови навчання й виховання. Концепція перебудови 

передбачає принципову зміну погляду на дитину, позбавляючись  існуючих 

стереотипів і установок, на яких переважно будуються дії педагога. 

Поряд із здоровими дітьми живуть, ростуть, виховуються діти з вадами 

фізичного та розумового розвитку. Вони, як і всі громадяни нашої держави, 

мають право на здобуття якісної освіти. Саме інклюзивна освіта забезпечує 

навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами разом з їх 

здоровими однолітками і має мету інтеграції та соціальної адаптації їх у 

суспільстві. Таким чином реалізовується право кожної людини на освіту в 

доступній для неї формі. 

 

Інклюзія – це процес реального включення дітей із особливостями 

психофізичного розвитку в активне суспільне життя і однаковою мірою 

необхідна для всіх членів суспільства. 

 

Головною метою інклюзивного навчання є реалізація права дітей з 

особливостями психофізичного розвитку на отримання освіти у відповідності 

з їх можливостями і здібностями за місцем проживання, їх соціальна 

адаптація та інтеграція в суспільство, підвищенні ролі сім’ї у вихованні і 

розвитку дитини. 

 

Дошкільний заклад має створити умови для повноцінного 

інтелектуального та духовного розвитку своїх вихованців. Тому цілком 

природнім є те, що на сьогодні актуальною проблемою для групи фахівців 

індивідуального супроводу дитини з особливими освітніми потребами є 

напрацювання ефективних психодіагностичних та корекційно-розвивальних 
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засобів розвитку пізнавальних процесів, емоційно-вольової сфери, 

мовленнєвої компетентності дитини з особливими освітніми потребами. 

Дана індивідуальна програма пропонує адаптований варіант діяльності з 

дитиною із особливими освітніми потребами старшого дошкільного віку з 

порушенням слуху. 

Мета програми: соціальна адаптація, збереження психічного здоров’я 

дитини, її психосоматичного благополуччя; створення  позитивного 

емоційного настрою, що забезпечить допоміжні умови для полегшення 

дитині з особливими освітніми потребами складної внутрішньої роботи над 

розумінням людських почуттів, розвиток умінь  виражати свої почуття, 

адекватно реагувати на оточуючих, стримувати свої негативні емоції, прояви 

тривожності, агресивності, невпевненості та виховання співчутливості, 

доброзичливості, готовності до взаємодопомоги, почуття гумору; розвиток 

пізнавальної, емоційно-вольової сфери, мовленнєвої компетенції дитини з 

особливими освітніми потребами; забезпечення комплексного психолого-

медико-педагогічного супроводу дитини та її сім’ї. 

Концептуальні положення індивідуальної програми розвитку 

Концептуальні положення, що лягли в основу програми, такі: 

1. Розвивально-корекційна спрямованість організації життєдіяльності 

дитини. 

2. Варіативність підходів та методів, які використовуються у роботі з 

дитиною. 

3. Гнучкість вимог до рівня розвитку дитини. 

4. Особистісна зорієнтованість виховного та навчального процесу. 

5. Реалізація компетентнісної парадигми. 

Програма націлює на таку організацію життєдіяльності дитини, яка 

забезпечує розвиток і виховання дошкільника зі зниженим слухом в 

широкому сенсі. Передбачається, що завдання, на розв’язання яких націлює 

програма, виконуються під час всієї життєдіяльності дитини завдяки 

доцільній організації життя, а не лише на спеціально організованих заняттях. 

Це розвиваючі, навчальні, корекційні, виховні завдання, що у комплексі 

покликані забезпечити формування компетентностей, необхідних для 
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життєдіяльності та подальшого навчання. Відтак, програмні рекомендації 

розраховані на роботу групи фахівців індивідуального супроводу дитини. 

Запровадження різних підходів, їх індивідуальний добір для дитини у 

кожній життєвій (навчальній чи побутовій) ситуації є одним з напрямів 

осучаснення системи освіти дітей з порушеннями слуху.  

Дана індивідуальна програма розвитку дитини містить обов’язкові 

напрями роботи з дитиною, що націлюють членів групи фахівців 

індивідуального супроводу  на формування у дитини життєвих 

компетентностей, пізнання світу та визначення свого місця у ньому, 

засвоєння способів отримання знань та навичок їх практичного 

використання. 

Програма закликає спрямувати зусилля на виховання свідомої 

особистості, з почуттям власної гідності, яка здатна до самовизначення, для 

якої характерна самоповага і повага інших, щоб жити у згоді з собою та 

оточуючими.  

В основу програми покладено наступні принципи: 

 оптимальної організації та змістового наповнення 

навчально-виховного процесу, 

  універсальності концептуальних підходів та варіативності 

методик навчання, 

 особистісної зорієнтованості, 

 компетентнісного підходу, 

 пріоритету екології особистості, 

 пріоритету засвоєння способів отримання знань та їх 

гнучкого застосування над максимальним накопиченням 

знань, 

 інтеграції змістових напрямів. 

Принцип оптимальної організації та змістового наповнення означає 

доцільне визначення обсягу матеріалу, форми роботи, часу проведення 

заняття, добору мовленнєвого матеріалу, форм та видів мовлення для 

конкретної дитини  у конкретний час.  Такий підхід дозволяє уникнути 

формалізації розвитку, навчання і життєдіяльності дитини в цілому, 

врахувати індивідуальну специфіку розвитку дитини. 

Принцип універсальності концептуальних підходів (незалежно від 

форми навчання, етапу розвитку дитини, виду дошкільного закладу тощо) та 
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варіативності методик навчання розуміємо як можливість і доцільність 

застосовувати засадничі аспекти за різних організаційних умов, через 

використання різних методів та прийомів.  

Особистісна зорієнтованість передбачає максимальне врахування 

особливостей дитини, як мовленнєвих, так і пізнавальних та соціально-

особистісних та таку організацію життєдіяльності малюка, яка є найбільш 

прийнятною для конкретної дитини.  

Не максимальна кількість знань, умінь та навичок дитини є основною 

метою розвитку дошкільника, а формування позитивних особистісних рис, 

життєвих компетентностей, серед яких надзвичайно важливе значення має 

комунікативно-мовленнєва компетентність у всіх її соціальних та мовних 

проявах. 

Принцип пріоритету екології особистості означає, що предметом 

особливої уваги педагогів та батьків дитини є буття малюка у гармонії з 

собою та світом людей, природи, предметів, всього, що оточує. Для цього 

варто звести до мінімуму стресогенні фактори, методи виховання, які 

пригнічують гідність, руйнують впевненість у собі, сформувати безпечне для 

фізичного і психологічного стану середовище. 

Відомо, що для дошкільників з порушеннями слуху є характерними 

розбіжності між кількісними показниками вивченого матеріалу та здатністю 

застосовувати знання у житті. Це, зокрема, має свій прояв у кількості 

вивчених мовленнєвих одиниць та якісними показниками їх використання 

під час мовленнєвого спілкування. Слова, словосполучення та речення, 

заучені у штучних умовах заняття, часто не вживаються дитиною у 

природних умовах спілкування, повною мірою не стають інтелектуально-

комунікативним надбанням дитини. Попередити таке становище покликане 

втілення принципу пріоритету засвоєння способів отримання знань та їх 

гнучкого застосування над максимальним накопиченням мовних знань, що 

відбувається у штучних умовах. 

Принцип інтеграції змістових напрямів у програмі втілюється через її 

структурування за основними лініями розвитку дитини (фізичний, 

пізнавальний, мовленнєвий, особистісний, художньо-естетичний).  

Пропонуються наступні шляхи для виконання завдань, передбачених 

програмою: 
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 використання різних умов для навчання, виховання і розвитку 

дитини (природних побутових, життєвих, навчальних, ігрових 

ситуацій); 

 використання різних форм педагогічного впливу (заняття, 

повсякденне життя, ігри, забави тощо); 

 застосування різних методичних прийомів, притаманних різним 

підходам та методичним системам з  урахуванням навчальної 

доцільності, особливостей розвитку, можливостей  дитини, 

сімейних традицій (зокрема мовних), очікувань та побажань 

батьків; 

 дотримання природних закономірностей пізнавального розвитку, 

а також особистих потреб та інтересів дитини; 

 використання різних форм і видів мовленнєвої діяльності, добір 

яких здійснюється індивідуально у кожній життєвій та 

навчальній ситуації, виходячи з навчально-розвивальної 

доцільності, попереднього досвіду, можливостей дитини, 

очікувань та запитів родини; 

 єдність цілей та узгодженість дій щодо виховання, навчання і 

розвитку дитини для всіх дорослих учасників виховного процесу; 

 навчання словесного мовлення за різних умов його пред’явлення 

та використання у природних ситуаціях, різних видах діяльності 

дитини, що відповідають її потребам, бажанням, інтересам. 

Одиницями структурування програми є лінії розвитку та етапи 

розвитку дитини. Етапність періодів, яка представлена у програмі, 

відображає ближню і дальню перспективу розвитку дитини зі зниженим 

слухом. 

Дошкільники зі зниженим слухом суттєво різняться за багатьма 

показниками: 

 ступінь втрати слуху, 

 час виникнення порушення, 

 час, коли розпочато навчання, 

 вроджені задатки, 

 наявність супутніх розладів, 
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 соматичний стан, 

 навчальний потенціал дорослих членів родини та їх ступінь участі 

у навчанні, вихованні і розвиткові дитини та низка інших. 

Спираючись на вище сказане, а також керуючись інструктивно-

методичними рекомендаціями розробленими з метою реалізації Закону 

України «Про дошкільну освіту», Концепцією розвитку інклюзивної освіти, 

Положенням про дошкільний навчальний заклад, Порядком комплектування 

інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах та іншими нормативно-

правовими актами, що регламентують розвиток інклюзивної освіти можна 

зробити висновок про доцільність розробки та реалізації даної індивідуальної 

програми розвитку дитини. 

 

Дана програма розвитку адаптована і модифікована до потреб дитини. 

Програму підготовлено з урахуванням особливостей фізичного, розумового, 

мовленнєвого та психосоціального розвитку дитини.  Під час складання 

програми, було враховано, що у дитини  наявні порушення мовлення, 

емоційно-вольової та пізнавальної сфери. Так само було враховано і те, що в 

цієї дитини підвищена збудливість, нестійка увага, яка характеризується 

швидким переключенням. Під час організації життєдіяльності дитини в сім’ї 

та в дошкільному навчальному закладі, організації предметного та 

соціального середовища, всіх видів дитячої діяльності відповідно до вікових 

та індивідуальних особливостей дитини врахували необхідність забезпечення 

повноцінного фізичного розвитку. Заняття з фізичного виховання складались 

так, щоб з допомогою них вирішувались як загальні, так і корекційні 

завдання. До цих занять входять фізичні вправи, спрямовані на розвиток усіх 

основних рухів (ходьба, біг, стрибки, лазіння, повзання, метання), а також 

загально розвивальні вправи, спрямовані на зміцнення м’язів спини, 

плечового пояса та ніг, координацію рухів, формування правильної постави, 

розвиток рівноваги тощо. Основною формою навчання дитини рухів визнано 

заняття, що їх проводить інструктор з фізичної культури та вихователь. 

Водночас важливим в системі фізичного виховання є рухливі ігри, що їх 

широко використовують на заняттях вчитель-логопед, а також на інших 

заняттях (музичні заняття, театралізована діяльність), які проводить 

музичний керівник та вихователь.  

Під час складання програми також врахували, що інтелект дитини 

збережений значно краще, ніж емоції. Дитині притаманне вибіркове 

ставлення до дорослих та однолітків, конфліктність. Відносно збережено 

вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, що дозволить досить 
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успішно проводити з дитиною виховну роботу, стимулюючи до аналізу її 

поведінки та наслідків. 

Досягнення поставленої мети забезпечується вирішенням наступних 

основних завдань: 

- встановлення довірливих відносин між групою фахівців 

індивідуального супроводу  та дитиною; 

- розвиток психічних функцій дитини;  

- корекція недоліків соціального розвитку: набуття дитиною соціальної 

компетентності через формування розвитку комунікативних умінь  (розвиток 

навичок спілкування з дорослими та однолітками), активного мовлення, 

навичок самообслуговування; 

- виховання адекватної соціальної поведінки, навичок культурного 

спілкування з людьми; формування норм правильної поведінки; сенсорного 

виховання; 

- навчання  виражати свої емоції, прохання; 

- формування у дитини системи елементарних знань та уявлень про 

себе та соціум загалом, розвиток життєвої компетентності; 

- особистісний розвиток дитини, з урахуванням її специфічних 

закономірностей.  

 

Індивідуальна програма розвитку дитини передбачає взаємозв’язок, 

взаємопроникнення змісту соціального розвитку з іншими програмами 

навчання та виховання і здійснюється за такими напрямками: 

- у повсякденному житті через привернення уваги дитини до 

однолітків, надання необхідної допомоги, участь у колективних 

роботах, через залучення до спільного вияву радості тощо; 

- у ході спеціальних ігор і вправ, спрямованих на розвиток уявлень про 

себе, оточуючих її дорослих та однолітків, систему соціальних 

відносин; а також на опанування засобів взаємодії. До проведення цих 

ігор та вправ можуть бути залучені різні фахівці (психолог, вчитель-

логопед, вихователь, музичний керівник). Ігри можуть проводитись як 

самостійне заняття, а також у структурі інших занять як фрагмент, 

відповідно до педагогічного задуму; 

- у процесі навчання сюжетно-рольових і театралізованих ігор, де 

виокремлення, усвідомлення та відтворення соціальних відносин є 

метою і засобом діяльності; 
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- у процесі малювання, ліплення, конструювання, господарсько-

побутової праці тощо за рахунок посилення соціальної спрямованості 

їх змісту; 

- у процесі роботи з розвитку мовлення: навчання словесного 

звітування про виконані дії, складання розповідей із власного досвіду, 

відтворення (або придумування) тексту, обігрування ролі в 

театралізованих іграх тощо; 

- під час індивідуальної корекційно-розвивальної роботи 

(практичний психолог, вчитель-логопед).  

Основоположним змістом програми є формування співпраці дитини з 

дорослим і навчання малюка способів засвоєння та набуття суспільного 

досвіду. В основі такої взаємодії лежить емоційний контакт як центральна 

ланка становлення у дитини мотиваційної сфери. 

Зміст програмного матеріалу враховує загальні принципи виховання і 

навчання: науковість, системність, доступність, концентричність викладу 

матеріалу, повторюваність, єдність вимог до побудови системи виховання та 

навчання дитини-дошкільника, а так само принципи: діяльнісний, 

онтогенетичний, єдності діагностики, корекції та розвитку. 

Програма складена з урахуванням: характеру провідної діяльності; 

структури і ступеня вираженості порушення; провідних мотивів та потреб 

дитини; цілей дошкільного виховання. У доборі змісту враховано потенційні 

можливості поєднання корекційного навчання, виховання та розвитку, 

гуманізації навчально-виховного процесу. 

Також велику увагу при створенні програми приділено сенсорному 

вихованню. Адже,сенсорне виховання є одним з напрямків роботи з розвитку 

комунікативних здібностей і соціальної адаптації дітей із особливостями 

психофізичного розвитку. Сенсорне виховання – це основа пізнання 

навколишнього світу, початковий щабель навчального процесу, спрямований 

на виховання повноцінного сприйняття світу в дитини з порушеннями 

розвитку. Сенсорне сприйняття розвиває в дитини орієнтовну діяльність у 

навколишньому світі, тому що дитина знайомиться із його ознаками, а саме 

ця діяльність порушується в дітей із даними вадами розвитку. У рамках 

сенсорного виховання здійснюється перший етап адаптації дитини із 

особливими освітніми потребами в соціум. 

Для того, щоб дитина могла засвоїти передану інформацію, необхідно 

розвивати розумові процеси, що включають порівняння, аналіз, синтез, 

узагальнення, класифікацію. 
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Корекційна робота в рамках комунікативних здібностей і сенсорного 

виховання ведеться за декількома напрямками – формування різних 

еталонних систем: формування уявлення про колір предметів; формування 

уявлення про форму предметів; формування уявлень про величину; 

формування просторових уявлень; формування тактильно-рухового 

сприйняття (орієнтація в тактильних відчуттях, пов’язаних з формою 

предмета, його величиною й масою; розвиток зорово-рухової координації; 

розвиток стереогнозису – це пізнання предмета й фактури матеріалу на 

дотик; розвиток точності рухів при побудові різних конструкцій і схем на 

площині). 

Наступний напрямок – корекція мислення (мислення забезпечує не тільки 

навчання дитини, але і його соціалізацію. Розвиток мислення відбувається в 

результаті (як наслідок) сенсорного виховання й перші етапи його розвитку 

забезпечуються сенсорним вихованням). 

Таким чином, корекція психічного розвитку є обов’язковим 

компонентом у системі роботи із соціальної адаптації дитини із особливими 

освітніми потребами.  

 

Надзвичайно важливою, обов’язковою частиною дошкільної освіти 

дітей з порушеннями слуху є корекційно-розвивальна складова. У 

програмі вона передбачена  

 корекційним курсом «Стежки у світ» індивідуальна програма 

розвитку дітей дошкільного віку зі зниженим слухом Гриф 

Міністерства освіти і науки України від 12.04.2013 №1/11-6942  

 корекційною спрямованістю всього навчально-розвивального 

процесу, що втілюється не лише на всіх заняттях, а й впродовж 

всього дня в процесі життєдіяльності дитини. 

Напрями корекційно-розвивальної роботи визначаються як специфікою 

основного сенсорного порушення, так і характером вторинних порушень. Ми 

виокремили наступні напрями:  

 мовленнєвий,  

 пізнавальний,  

 сенсорний,  

 особистісний.  
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Такий поділ є умовним, оскільки змістове наповнення напрямків тісно 

перегукується, а результати кожного з них не можна розглядати ізольовано, 

оскільки вони є взаємопов’язаними, взаємозумовленими. Так, наприклад, 

формування мотиваційного компоненту мовленнєвої діяльності однаковою 

мірою відноситься як до мовленнєвого, так і до особистісного компонентів, 

опанування засобами активного пізнання довкілля впливає як на сенсорний, 

пізнавальний розвиток, так і складає передумови для удосконалення 

мовлення. 

Найбільше змістове наповнення має мовленнєвий напрям. 

Мовленнєвий напрям присвячений попередженню та подоланню 

мовленнєвого недорозвинення у всіх його проявах від мотиваційного до 

продуктивного, діяльнісного.  

Цей напрям включає такі змістові складові: 

1. Формування мотиваційного компоненту мовленнєвої діяльності. 

2. Створення наочно-образного підґрунтя для розвитку мовлення. 

3. Формування навичок сприймання мовлення. 

4. Формування навичок продукування мовлення та корекція різних 

сторін мовлення.  

Пізнавальний напрям має на меті корекційно-розвивальний вплив на 

розвиток тих пізнавальних процесів та функцій, перебіг яких ускладнює 

порушення слуху. 

 Його змістове наповнення:  

 формування пізнавальної активності;  

 розвиток всіх видів пам’яті;  

 розвиток уваги; 

 розвиток уяви; 

 уточнення уявлень про довкілля; 

 корекційний розвиток розумових дій та операцій (порівняння, 

узагальнення, конкретизації, аналізу, синтезу), логічних форм 

мислення (понять, суджень, умовиводів), формування вміння 

розкривати причинно-наслідкові зв’язки на доступному кожній 

дитині рівні, розвиток словесно-логічного мислення на матеріалі, 

який вивчається. 
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Сенсорний напрям призначений для розвитку збереженого слуху та 

неушкоджених аналізаторів з корекційно-компенсаторною метою: розвиток 

зорового сприймання як компенсаторного механізму, що забезпечує свідоме 

сприймання і усвідомлення різної інформації, зокрема зверненого мовлення 

(словесного в усній та писемній формі, тактильного, жестового); розвиток 

слухових відчуттів через вправляння у правильному артикулюванні, 

використання специфічних комунікативних засобів; розвиток тактильних 

відчуттів через сприймання вібрацій, зосередження уваги на їх особливостях 

(силі, напрямку, тривалості, ритмі тощо), формування компенсаторних 

навичок отримання інформації через смак, запах, доступний звук, зір, 

тактильні враження. 

Особистісний напрям покликаний попередити та подолати 

невпевненість у собі, відчуття друговартості, обділеності, які можуть 

спричинятися усвідомленням проблем особистісного та соціального 

характеру, пов’язаних із власне порушенням слуху та тими обмеженнями 

(зокрема у можливості вільно спілкуватися, отримувати інформацію з різних 

аудіо джерел тощо), які воно може накладати. Цей напрям тісно пов’язаний з 

попередніми і ефективність його впровадження великою мірою визначається 

соціальним середовищем, створенням сприятливих психологічних умов та 

рівнем сформованості життєвих компетенцій, в тому числі мовленнєвих. 

Його змістове наповнення передбачає: розвиток цілеспрямованості 

діяльності, самоконтролю (плануючого, операційного, заключного); 

формування впевненості у собі, усвідомлення своєї неповторності, 

своєрідності, особистісної цінності; розвиток  емоційно-вольової  сфери. 

Корекційно-розвивальна робота носить наскрізний характер, пронизує 

всю навчально-виховну діяльність з дитиною, включена у процес навчання, 

виховання і розвитку в якості додаткових змістових елементів та 

специфічних методичних прийомів. 

Специфіка корекційного впливу на розвиток дитини зі зниженим 

слухом полягає, зокрема, в тому, що його результат не може бути точно 

передбачений та вимірюється у конкретних показниках. Тому програма не 

містить показників, яких на тому чи іншому етапі має досягти дитина в 

результаті корекційної роботи. Натомість зазначений обов’язковий для 

виконання зміст корекційної роботи та його напрями. 

Особливості цієї роботи у програмі конкретизуються з кожної лінії 

згідно її змістового наповнення та корекційно-розвивального потенціалу того 

матеріалу, що вивчається.  
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Розв’язанню завдань розвитку дитини суттєво сприятиме використання 

сучасних технічних засобів, тому увага батьків та педагогів звертається на 

доцільності їх використання. 

Методи навчання: ігри-розминки, релаксаційні вправи, рухливі ігри, 

бесіда, розповідь, пояснення, переконання,  показ, демонстрація, розгляд 

проблемних ситуацій, сюжетно-рольові ігри. 

Необхідно пам’ятати, що результативність роботи з дитиною із 

особливими освітніми потребами залежить від тісної співпраці усіх членів 

групи фахівців індивідуального супроводу дитини. 

Моніторинг  результативності реалізації індивідуальної програми 

розвитку дитини буде передбачати застосування наступних методів: 

 дидактичного – вивчення результативності різних сторін навчально-

виховного процесу; 

 виховного – простеження ефективності виховного процесу, системи 

взаємостосунків його учасників; 

 управлінського – простеження за характером взаємостосунків на різних 

управлінських рівнях в системах: «керівник – педагогічний колектив», 

«керівник – діти», «керівник – батьки», «керівник – зовнішнє 

середовище»; 

 соціально-психологічного – спостереження за системою колективно-

групових взаємовідносин, за характером психологічної атмосфери 

педагогічного колективу, психологічного стану дітей, батьків; 

 медичного – відстеження динаміки стану здоров'я дитини з особливими 

освітніми потребами. 

Прогнозований результат: реалізація індивідуальної програми розвитку 

дитини відповідно до зазначених принципів та напрямків роботи має 

забезпечити соціальну спрямованість психолого-педагогічних впливів і 

соціалізацію дитини; допоможе досягти позитивних змін у розвитку 

пізнавальних процесів; сприятиме позитивному емоційному настрою дитини, 

вмінню керувати своєю поведінкою та емоційним станом, сформує 

атмосферу довіри, доброзичливості, позитивного ставлення до оточуючих. 

Умови ефективної інклюзії:   

• Командний підхід. 

• Задоволення індивідуальних потреб дітей. 

http://ussf.kiev.ua/index.php?go=Inklus&file=print&id=29
http://ussf.kiev.ua/index.php?go=Inklus&file=print&id=29
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• Співпраця з батьками. 

• Створення сприятливої атмосфери в дитячому колективі. 
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Додаток 10 

 

ІНДИВІДУАЛЬНА КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНА ПРОГРАМА 

РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ТА ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВОЇ СФЕРИ 

ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ 

ПОТРЕБАМИ  

Пояснювальна записка 

 Дошкільний вік – важливий етап розвитку дитини. Саме в цей період вона 

долучається до загальнолюдських цінностей, встановлюються перші взаємини 

маляти з дорослими. Дитині дошкільного віку притаманні велика вразливість і 

чутливість. 

 Враховуючи вимоги державної програми «Українське дошкілля », 

розробленої згідно Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, яка 

визначає своїм пріоритетом розвиток особистості, формування емоційного 

компоненту є важливим джерелом саморозвитку і самовираження дитини. 

 У наш час, насичений нестабільністю та стресовими ситуаціями, вихователі та 

батьки все частіше зустрічаються з неадекватними формами поведінки дітей з 

особливими освітніми потребами та з труднощами їх адаптації до мінливих 

умов життя. Дитина потрапляє в складні ситуації, які іноді набувають для неї 

вираженого кризового характеру. Через свої психофізіологічні особливості діти 

можуть легко піддаватись негативним соціальним впливам та стресовим 

обставинам. Їм важко керувати своїми почуттями, вони схильні до 

імпульсивної поведінки.  

 Якщо дитина несприйнятлива, байдужа, емоційно скупа і сліпа, не вміє 

захоплюватися, радіти, глибоко співчувати, вона деформується як особистість, 

характеризується низькою соціальною компетентністю. Цей недолік вимагає 

розширення уявлень дошкільника про розмаїття людських почуттів, 

відображення в людській міміці, можливість передачі кольоровою гамою. 

        Дослідження розвитку пізнавальної активності дітей з особливими 

освітніми потребами засвідчують, що до середини старшого дошкільного віку  в 
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багатьох дітей допитливість низька. Мала і кількість запитань пізнавального 

характеру дитини з особливими потребами до дорослого. На заняттях, під час 

виконання пізнавальних завдань, діти менш самостійні, мало ініціативні, 

більшість навіть механічно повторюють завдання, з яким вже декілька разів 

працювали, швидко втомлюються. 

         Відомо, що будь-який творчий продукт – результат тривалого 

накопичення і диференціації особистісного досвіду, здобутого в умовах 

взаємодії суб’єкта з предметним світом. Тому, під час розвитку пізнавальних 

здібностей у дітей, необхідно організовувати інтелектуально збагачене 

середовище, і розвивальну взаємодію дитини з оточенням. Та не менш важливо 

зрозуміти внутрішнє джерело розвитку та зовнішні умови формування 

пізнавальної активності кожної дитини з особливими освітніми потребами. 

Л.Виготський, визначаючи гру провідною діяльністю, підкреслював, що 

граючись, дитина оволодіває умінням аналізувати, узагальнювати, 

запам’ятовувати та пригадувати необхідне в даний момент. У грі дитина 

навчається стримувати бажання, контролювати свої дії, набуває здатності 

цілеспрямованої поведінки, керуючись усвідомленою метою. 

  Ефективним щодо розвитку пізнавальних процесів у дітей з особливими 

освітніми потребами є застосування різних за змістом, спрямованістю і 

засобами розвивальних ігор, які орієнтовані, перш за все, на розвиток 

«домінантних показників» пізнавальних процесів, які у кожної дитини мають 

різну специфіку. 

 Дошкільний заклад має створити умови для повноцінного інтелектуального та 

духовного розвитку своїх вихованців. Тому цілком природнім є те, що на 

сьогодні актуальною проблемою для практичних психологів дошкільних 

навчальних закладів є напрацювання ефективних психодіагностичних та 

розвивальних засобів розвитку пізнавальних процесів, емоційно-вольової сфери 

дітей з особливими освітніми потребами. 

 Дана програма пропонує адаптований варіант діяльності з дитиною із 

особливими освітніми потребами старшого дошкільного віку в цьому напрямку. 
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 Мета програми: збереження психічного здоров’я дитини, її 

психосоматичного благополуччя; створення  позитивного емоційного настрою, 

що забезпечить допоміжні умови для полегшення дитині з особливими 

освітніми потребами складної внутрішньої роботи над розумінням людських 

почуттів, розвиток умінь  виражати свої почуття, адекватно реагувати на 

оточуючих, стримувати свої негативні емоції, прояви тривожності, 

агресивності, невпевненості та виховання співчутливості, доброзичливості, 

готовності до взаємодопомоги, почуття гумору; розвиток пізнавальної сфери 

дитини з особливими освітніми потребами. 

Завдання: 

- створювати атмосферу безпеки та позитивний емоційний настрій на занятті; 

- проводити корекцію небажаних емоційних проявів у поведінці та настрої; 

- розвивати у дитини навички спілкування й розв’язання конфліктних ситуацій; 

- формувати позитивні риси характеру; 

- підвищувати рівень самоконтролю емоційного стану; 

- навчити прийомам саморегуляції; 

- забезпечувати відчуття цінності власного «Я»; 

- формувати інтерес до емоційного світу власного і оточуючих; 

- розвивати довільність психічних процесів дитини, її пізнавальної активності; 

- розвивати візуальне, аудіальне, кінестетичне  сприйняття, уяву, наочно-

образне, логічне, творче мислення, увагу, пам'ять, саморегуляцію, мовлення; 

- формувати вміння виконувати завдання за зразком та без нього; 

- вчити робити аналіз, синтез, класифікацію явищ та предметів, розуміти 

причинно-наслідкові зв’язки. 

Методичні прийоми: 

- етичні бесіди, спрямовані на знайомство з різними емоціями та емоційними 

станами людини; 

- рольове програвання ситуацій; 

- вправи на самопізнання та самовиховання; 

- етюди, пантоміміка, мімічна гімнастика на відтворення окремих рис 
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характеру та соціально забарвлених почуттів; 

- рухлива ігрова терапія (психомоторні вправи та рухливі ігри); 

- психогімнастика й ауторелаксація, візуалізація; 

- логічні блоки Дьєнеша; 

- палички Кьюїзенера; 

- кольоротерапія; 

- музикотерапія; 

- дзвонотерапія. 

Організація занять: 

- програма розрахована на 36 занять; 

- кількість занять на тиждень – 2;  

- тривалість занять 25 – 30 хвилин; 

- вікова категорія: 6-7 років. 

 

Очікувані результати: 

1. Дитина зможе добре орієнтуватися у правилах поведінки, володіти 

різними формами і способами спілкування. 

2. Буде виявляти активний пізнавальний інтерес до оточуючого світу. 

3. Виявляти турботу, доброту, повагу, вміння співчувати. 

4. Зможе керувати своєю поведінкою, прагнути спілкуватися так, щоб не 

заважати іншим. 

5. Матиме позитивну самооцінку та розуміння своєї соціальної 

відповідальності у партнерських взаємовідносинах із однолітками. 

6. Підвищить рівень розвитку пізнавальних процесів. 

7. Почне усвідомлювати свої переживання. 

8. Активно цікавитися ставленням оточуючих до себе. 
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Заняття 1 

Тема. Давай познайомимось 

Мета: налагодження позитивного контакту дитини і психолога. Розвивати 

навички спільної діяльності, здатність до емпатії. 

Матеріал: клубок ниток, віяло, іграшка-котик, олівець, папір, квасоля. 

 

Хід заняття 

1. Привітання «Доброго дня!»  

Дитина і психолог повертаються один до одного, лагідно беруться за руки і, 

посміхаючись, вітаються «Доброго дня!» і називають ім’я. Потім вправу треба 

повторити, уявивши, що ми вітаємось як кошенята, як цуцики, як зайчики і т.д. 

2. Гра «Павутинка»  

- Давай сядемо на килимок. 

- Що у мене в руках? Клубок. 

- Наші слова будуть, як ниточки. Я про щось тебе спитаю – ниточка потягнеться 

до тебе, ти даш відповідь – ниточка знову потягнеться до мене, (психолог 

обмотує нитку круг пальця, задає запитання – дитина намотує собі на палець 

нитку і відповідає). 

Приклади запитань: 

- Як тебе звуть? 

- У тебе є братик чи сестричка, як їх звуть? 

- Що ти любиш? 

- Чим граєшся вдома? 

- Хто твої друзі? 

- Що тобі подобається в кімнаті? 

- Яка твоя улюблена іграшка? 

3. Гра «Вітер дує на…»  

Психолог говорить: «Вітер дує на того, у кого світле волосся». (Дитина 

має уважно слідкувати за запитаннями і кружляти на місці тоді, коли у неї 

присутня та чи інша ознака, яку називає психолог). Далі, тими ж словами 
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починається інше завдання, типу: 

- Вітер дує на того, у кого є братик, сестричка. 

- Хто любить тварин. 

- Хто багато плаче. 

- У кого вдома є тварини і т.д. 

4. Етюд «Ласка»  

Дитина з посмішкою гладить і притискає до себе пухнасте кошеня 

(іграшку).  Уявляє як «кошеня» закриває очі від задоволення, мурчить і 

треться головою об руки «господаря». Потім міняються ролями і завдання 

виконує психолог. Після цього психолог бере іграшку і від її імені лащиться до 

дитини. 

Обговорення: 

- Як краще грати: одному чи разом? Чому? 

5. Вправа «Сонечко»  

Дитина разом з психологом піднімають руки до сонечка, підводяться 

навшпиньки, тягнуться до нього, підставляють йому обличчя, насолоджуються 

теплими промінчиками. Сонечко дарує кожному по веселому сонячному 

зайчикові, з яким вони можуть погратися: притулити до грудей, до щічок, 

погладити, подарувати одне одному. 

6. Прощання «Долонька добра»  

Дитина з допомогою психолога обмальовує його долоню, викладає середу 

намальованої долоні квасолею, прикладає свою долоню до викладеної, 

говорячи слова: «Тепер ми з тобою будемо дружити». 
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Заняття 2 

Тема. Пізнавальна плутанина 

Мета: розвивати довільну увагу дитини, словесно логічне мислення, зорову 

пам'ять, вчити діяти за вказівкою; сприяти створенню дружньої атмосфери. 

Матеріал: список речень, предметні картинки, набір паличок Кьюїзенера. 

Хід заняття 

1. Привітання різними частинами тіла. 

Мета: розвиток дружніх взаємин, зняття м’язової напруги. 

Дитина і психолог за сигналом рухаються по кімнаті, і вітаються один з одним 

частинами тіла (вушками, носиками, спинкою, руками). 

2. Вправа «Плутанина» 

Мета: розвиток слухової уваги та словесно-логічного мислення. 

Психолог зачитує речення, а дитина повинна виправити помилку (Наприклад: 

на бурульці висить дах) 

3. Вправа «Запам’ятай малюнки» 

Мета: розвиток зорової пам’яті. 

Дитині дається набір картинок для запам’ятовування. Після їх розгляду 

картинки забирають, а дитині пропонується пригадати, які картинки вона 

бачила. 

4. Вправа «Візерунки» 

Мета: розвиток довільної уваги та дрібної моторики руки. 

Викладання візерунків з паличок  Кьюїзенера за зразком. 

5. Гра «Три рухи» 

Мета: розвиток уваги та швидкості реакції. 

Дитина повинна запам’ятати 3 рухи. На рахунок: 

1 – руки зігнути в ліктях, на поясі. 

2 – підняти руки в гору 

3 – витягнути руки вперед 

Дитина показує рухи відповідно до цифри, яку називає і показує дорослий. 
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6. Підсумок заняття «Долонька-подяка» 

Дитина і психолог передають долоньками один одному слово «дякую», кажуть 

за що саме вони вдячні один одному. 

 

            

 

 

Заняття 3 

Тема. Що я знаю про себе 

Мета: гармонізація сприймання свого імені. Створення емоційної комфортної 

атмосфери. 

Матеріал: вирізані з паперу кольорові сердечка (половинки), музичний запис 

для релаксації. 

 

Хід заняття 

 

1. Привітання «Доброго дня!»  

2. Вправа «Моє ім’я»  

- У кожного з нас є ім’я. Цим іменем нас називають мама, тато, бабуся, дідусь та 

інші люди. Кожне ім’я несе в собі батьківську любов. Ти знаєш, що коли дитина 

маленька, її називають дуже лагідно і ніжно – Оленка, Оленочка. А коли вона 

підростає, називають уже дорослим ім’ям – Олена. Іноді людей називають ім’ям 

та по-батькові – Олена Олександрівна. Але людину можна назвати не лише 

ім’ям, а будь-яким лагідним словом – сонечко, ластівочка, зайчик та іншими. Як 

ти можеш назвати себе? (Відповідь дитини) 
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- Тепер я знаю,  як тобі подобається, щоб тебе називали зараз, як тебе 

називатимуть, коли ти станеш дорослою. Буде дуже добре, якщо ми 

називатимемо одне одного ніжними, лагідними іменами. 

3. Пластичний етюд «Зігріємо одне одного промінцями добра»  

- Від ніжних імен стало тепло, немов від сонечка. Мені здається, що ми стали 

схожим на маленьке сонечко. Давай зігріємо одне одного промінцями-

долоньками. (Дитина і психолог лагідно торкаються одне до одного) 

4. Гра «Знайди пару»  

Дитині пропонується підійти до столу, на якому лежать вирізані з паперу 

кольорові сердечка (половинками). Пропонується узяти собі половинку 

сердечка, а потім відшукати свою другу складову. 

5. Вправа на релаксацію «Водоспад»  

Психолог вмикає спокійну музику і промовляє такі слова:  

«Заплющ очі й уявіть собі, що ти стоїш під невеликим водоспадом. Небо світло-

блакитне. Повітря свіже. Вода чиста і прохолодна. Вона м’яко струмениться по 

спині, стікає з ніг і продовжує свій біг далі. Постійте трохи під водоспадом, 

дозволяючи воді омивати тебе». 

6. Прощання «Долонька-подяка»  

 

Заняття 4 

Тема. Незвичайна подорож 

Мета: розвивати у дитини слухову пам'ять, довільну увагу, спостережливість, 

вчити діяти за взірцем, керувати своїми рухами і контролювати поведінку; 

сприяти підвищенню рівня самооцінки. 

Матеріал: набір блоків Дьєнеша, розрізні картинки. 

Хід заняття 

1. Привітання частинами тіла «Привітаймось як…» 

Мета: розвиток дружніх взаємин, зняття м’язової напруги. 

2. Вправа  «Бабуся складає у валізу…» 

Мета: розвиток механічної слухової пам’яті. 
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Психолог починає розповідь: «Бабуся складає у валізу… гребінець», а дитина 

має повторити вже сказане, додавши свій предмет. Гра триває доти, доки 

дитина зможе відтворити ряд. 

3. Вправа «Забавна мозаїка» 

Мета: розвиток довільної уваги. 

Дитині необхідно скласти розрізані картинки, щоб утворився малюнок. 

4. Вправа «Склади за зразком» 

Мета: розвиток довільної уваги, дрібної моторики рук та мислення. 

Дитина складає фігури з логічних блоків Дьєнеша за зразком. 

5. Гра «Будь уважний» 

Мета: розвиток швидкості реакцій та уваги. 

Необхідно поставити  стілець. Доки звучить музика дитина бігає, ходить по 

кімнаті, коли ж вона перестає їй необхідно зайняти вільний стілець чим 

швидше. 

6. Гра  «Хто літає?» 

Мета: розвиток моторно-рухової уваги. 

Дитина разом з психологом визначають хто може літати. Наприклад, метелик – 

може літати, дитина імітує його рухи; якщо диван – дитина стоїть на місці. 

7.Підсумок заняття «Долонька-подяка» 
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Заняття 5 

Тема. Дружба починається з посмішки 

Мета: створення позитивного емоційного поля. Формування уміння 

посміхатись іншій людині, відчувати радість від посмішки, робити людям 

приємне, говорячи компліменти. 

Матеріал: музичний запис для релаксації, дзеркальце. 

 

Хід заняття 

 

1. Привітання «Доброго дня!»  

2. Гра «Дружба починається з посмішки»  

- Скажи, у тебе є друзі? Хто твій друг? (відповідь дитини). 

- Як ти думаєш, з чого починається дружба? Я тобі розкрию велику 

таємницю – дружба починається з посмішки. 

- Зроби мені таку посмішку (Пояснює різницю слів: сміятись і посміхатись). 

- Посмішку можна дарувати. Я до тебе посміхнулась – подарувала посмішку, і 

тобі стало приємно. 

- Давай сядемо в коло на килимку, повернемося один до одного, лагідно 

візьмемося за руки і подаруємо один одному посмішку (тренінг). 

3. Гра «Компліменти»  

- Але щоб кожному стало ще приємніше, треба говорити компліменти. 

Комплімент – це значить, назвати людину приємним словом, похвалити за щось 

хороше (психолог наводить приклад компліменту). 

- Тобі приємно? Тоді скажи: «Мені дуже приємно». 

- Спробуй подивитись на себе в дзеркальце і сказати собі комплімент. 

- Не забувай, що компліменти робляться з посмішкою (Якщо у дитини 

виникають труднощі психолог пропонує замість похвали сказати щось 

«добреньке», «солодке», «квіткове»). 

- Спробуй зробити мені комплімент, а потім я тобі. 
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Вивчення прислів’я: 

«Одне приємне слово наче сад цвіте». Пояснення змісту прислів’я. 

4. Гра «Доторкнись до…» 

- А зараз ми пограємо в гру. Якщо я скажу «доторкнись до синього у себе на 

одязі», ти шукаєш синій колір і лагідно торкаєшся його на одязі, 

промовляючи: «Це – футболка, вона синього кольору». Потім можна 

запропонувати знайти певний колір на одязі у психолога. 

Обговорення наприкінці заняття:  

- Так з чого починається дружба? 

- Ти мені посміхнулась, значить, ми друзі. Не забувай робити компліменти 

мамі, татусеві, братикам, сестричкам і усім друзям. 

5. Вправа на релаксацію 

- Ми гарно попрацювали, були надмірно веселі, тому нам потрібна хвилиночка 

відпочинку.  

Повіки спати хочуть, 

Заплющуються очі… 

Ми тихо засинаємо, 

У сон ми поринаємо. 

І ніжки задрімали, 

І ручки сонні стали, 

І ми у цю хвилинку 

Легенькі, як пушинки. 

6. Підсумок заняття «Долонька-подяка»  

 

Заняття 6 

Тема. Ігрова мозаїка 

Мета: розвивати довільну увагу, логічне мислення, обсяг зорової пам’яті, 

швидкість рухів; сприяти зняттю м’язової напруги, переключення уваги. 

Виховувати самоповагу, дружелюбність. 

Матеріал: список речень, розрізні картинки, іграшки, вирізані квіти, музичний 
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супровід. 

Хід заняття 

1.Привітання «Давайте привітаємося» 

Мета: зняття м’язової напруги, переключення уваги 

    Дитина рухається по кімнаті. Коли психолог  плеснув в долоні один раз – 

здороватись треба за руку, якщо два – щічками, якщо три – спиною. 

2.Вправа «Плутанина» 

Мета: розвиток слухової уваги та словесно-логічного мислення. 

3.Вправа «Забавна мозаїка» 

Мета: розвиток довільної уваги. 

4.Гра «Яка іграшка заховалась?» 

Мета: розвиток зорової пам’яті та довільної уваги.  

Перед дитиною викладаються іграшки. Психолог забирає 1-2 іграшки, а дитина 

повинна назвати яка зникла. 

5.Гра «На нове місце» 

Мета: розвиток моторно-рухової уваги. 

Дитина перетворюється на метелика, знаходить собі на підлозі квітку, яка буде 

її будинком. Психолог запрошує дитину погуляти (звучить музика). Коли ж він 

каже: «Знайди нове місце» ( музика переривається ) – дитина повинна знайти 

«новий будинок». 

6.Підсумок заняття «Долонька-подяка» 

 

Заняття 7 

Тема. Ввічливість – це приємно 

Мета: розвивати повагу у спілкуванні, звичку користуватися ввічливими 

словами. Формувати комунікативні здібності. Прищеплювати вміння радіти 

за загальну справу, успіхи. 

Матеріал: музичний запис, м’яч, ілюстрації до теми «Ввічливість».  

 

Хід заняття 
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1. Привітання «Доброго дня!»  

2. Гра «Чарівні слова»  

Гра проводиться з м’ячем. Дитина і психолог кидають один одному м’яч, 

називаючи ввічливі слова. Потім вправу можна ускладнити: 

- треба називати тільки слова вітання (здрастуйте, добрий день, привіт…); 

- подяки (спасибі, дякую , будь ласка…); 

- вибачення (вибачте, перепрошую, мені жаль…); 

- прощання (до побачення, до зустрічі, на добраніч…). 

Наприкінці вправи – обговорення. «Що говорять?»:  

- Коли зустрічають людину?  

- Коли хтось йде?  

- Коли зробиш щось неприємне інший людині?  

- Коли щось незрозуміло?  

- Коли щось подарували. Зробили послугу?  

- Коли просять?  

- Коли щось дарують? 

- Ці слова називають «чарівними», чому? 

3. Бесіда «Як можна попросити іншу людину?»  

Бачиш, скільки є чарівних слів, що допомагають нам спілкуватися, піднімають 

настрій. Хочеш навчитися правильно й чемно звертатися з проханням? 

Уявімо, що ти звертаєшся з проханням до знайомої людини, тобі, звичайно ж, 

не хочеться, щоб тобі відмовили. Як краще попросити? Як ти думаєш, як це 

краще зробити? 

Обов’язково назвати на ім’я, подивитися в очі, не забути сказати слова «будь 

ласка», «будь така добра», «якщо тобі не важко». Може спробуємо? 

- «Тарасику, дай мені, будь ласка, іграшку!»; 

- «Оленко, якщо тобі не важко, допоможи мені скласти книжки»; 

- «Ярославе, будь такий добрий, постав стілець на місце» 

А тепер уявимо, що тобі потрібно звернутися до незнайомої людини. Можна 

сказати так: 
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- Будьте ласкаві. 

- Будьте люб’язні. 

- Якщо вам не важко. 

- Допоможіть мені, будь ласка. 

- Зробить мені послугу. 

А якщо тобі потрібно звернутися до вихователя, мами, або ще до когось із 

дорослих, а він у цей час розмовляє з ким-небудь? 

- Вибачте, будь ласка, що турбую, можна до вас звернутися? 

- Вибачте, я вам не заважаю? Можна запитати? 

Скажу тобі чесно, якщо ти не забудеш про нашу бесіду, то принесеш 

навколишнім тільки радість від спілкування з тобою. 

Правила ввічливості: 

- Поводься так, щоб іншим було приємно з тобою. 

- Будь завжди привітний; вітайся при зустрічі; дякуй за допомогу; прощайся. 

- Не капризуй, не бурчи. 

Вивчити прислів’я: «Ввічливість скрізь шанують». 

4. Гра «Будь ласка»  

Психолог говорить, що він буде показувати різні рухи (фізкультурні, 

танцювальні, жартівливі), а дитина має їх повторити лише в тому випадку, 

коли психолог до показу додасть «будь ласка».  

5. Вправа «Холодно – жарко» (психом’язове тренування)  

Мама – ведмедиця пішла. Подув холодний вітер і пробрався крізь щілинки в 

барліг. Ведмежата замерзли і зжались у клубочок – гріються. Стало жарко – 

ведмежата розвернулися, розслабили руки. (Повтор 2-3 рази). 

6. Підсумок заняття «Долонька-подяка»  

 

Заняття 8 

Тема. Умілі пальчики 

Мета: розвивати наочно-образне мислення, уміння узагальнювати і 

класифікувати, уяву, сприйняття, зорову пам'ять; сприяти зниженню м’язевої 

напруги, створити гарний настрій, виховувати приязність. 
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Матеріал: предметні картинки, папір, олівці. 

Хід заняття 

1.Привітання «Добрі долоньки» 

Мета: зняття м’язової напруги, створення гарного настрою. 

Дитина доторкається долоньками  до долоньок психолога, називаючи лагідно 

ім’я один одного. 

2.Гра «Загадкова скринька» 

Мета: розвиток наочно-образного мислення. 

Психолог показує скриньку. Дитина обирає картинку зі скриньки, не показуючи 

психологу. Далі розказує про неї, перелічуючи характерні ознаки предмета і 

призначення. Назва при цьому не дається. Психолог має здогадатись, яка 

картинка у дитина. Потім міняються ролями. 

3.Вправа «Чарівні кружечки» 

Мета: розвиток уяви. 

На аркуші паперу намальовані 8-10 кругів. Дитині необхідно домальовувати їх, 

щоб вийшли предмети. 

4.Фізкультхвилинка «Веселий відпочинок» 

Мета: сприяти зниженню м’язової напруги. 

5.Гра «Запам’ятай порядок» 

Мета: розвиток зорової пам’яті. 

Психолог розставляє іграшки по порядку. Дитина – ведучий запам’ятовує їх 

розташування, а потім, відвертається. Психолог складає іграшки разом, а 

дитина, коли повертається повинна  розставити їх так, як було спочатку і 

порахувати їх в тому ж порядку. 

6.Підсумок заняття «Вушко-подяка» 

Дитина і психолог говорять один одному на вушко «дякую», пояснюючи за що. 

Заняття 9 

Тема. Які ми? 

Мета: навчати дитину бачити позитивні риси в собі та в інших людях. 

Формувати позитивну самооцінку, почуття власної неповторності та 
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особистісної значимості.  

Матеріал: «чарівна скринька» з дзеркалом, м’яч, муляжі овочів, фруктів, 

музичний запис. 

 

Хід заняття 

1. Привітання «Доброго дня!»  

2. Гра-бесіда «Розкажи про себе»  

Психолог кидає м’яч дитині і ставить запитання: 

- Чим ти любиш гратися? 

- Яка твоя улюблена страва? 

- Який улюблений колір? 

- Хто твої друзі? 

- Яка улюблена казка? 

- Який улюблений мультфільм? 

- Хто ти хлопчик чи дівчинка? 

- Я дізналася про тебе стільки цікавого.  

3. Вправа «Найголовніша людина»  

Запропонувати дитині познайомитись з «найголовнішою» людиною, портрет 

якої знаходиться в «чарівній скриньці». Дитина зазирає у неї і бачать там власне 

відображення у дзеркалі, що там сховане. Висновок – «Я найголовніша людина 

на світі». Пропоную дитині розказати про себе:  

- Чим ти схожа на інших діток? (волосся, очі, тіло…); 

- Чим ти відрізняєшся від інших? (колір очей, волосся, одяг, ім’я, зріст, 

веснянки…); 

- Що тобі подобається в собі? 

- Ким ти хочете бути в майбутньому? 

4. Гра «Кухарі»  

Психолог показує каструлю і муляжі овочів, фруктів. Зараз 

приготуємо борщ (компот, олів’є). після приготуванні страви спробувати 

назвати компоненти, з якої приготували страву одним словом: овочі, фрукти. 
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5. Етюд «Квітка»  

Перший промінець упав на землю і пригрів зернятко. З нього прокинувся 

паросток. З паростка виросла гарна чудова квітка. 

Ніжиться квітка на сонці. Підставляє під світло кожну пелюстку і повертає 

голову за сонцем (під музичний супровід) 

6.  Підсумок заняття «Долонька-подяка» 

 

Заняття 10 

Тема. Кольорові намистинки 

Мета: вчити дитину узагальнювати та класифікувати, розвивати логічне 

мислення, довільну увагу, уміння дотримуватись вказівки дорослого, вольову 

регуляцію, дрібну моторику руки, спостережливість; підтримувати бажання 

дружити. 

Матеріал: набір паличок,  предметні картинки. 

Хід заняття 

1. Привітання «Добрі долоньки» 

Мета: зняття м’язової напруги, створення гарного настрою. 

2. Вправа «Твій вибір» 

Мета: розвиток логічного мислення. 

Дитині пропонується із 4 слів вибрати те, яке дає відповідь на поставлене 

психологом запитання. Наприклад: «Яка тварина найвища – слон, ведмідь, 

жирафа чи кит?» 

3. Вправа «Лабіринт» 

Мета: розвиток довільної уваги та дрібної моторики руки. 

4. Вправа «Чарівні палички» 

Мета: розвиток довільної уваги, фантазії та дрібної моторики руки 

Дитині даються еластичні палички, що легко змінюють форму, пропонується 

скласти будь-що (фігуру, силует людини, тварини тощо) за бажанням.  

5. Гра «Хто швидше» 

Мета: розвиток уміння узагальнювати і класифікувати. 
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На підлозі розкладені картинки із зображенням різних предметів меблів, 

посуду, овочів і ін. Дитина повинна зібрати їх по групам. 

6. Вправа «Кричалки – шепотілки – мовчанки» 

Мета: зняття м’язевої напруги, вміння дотримуватися встановлених правил. 

Коли психолог піднімає червону долоньку – „кричалку”, можна бігати, кричати, 

сильно шуміти; жовту долоньку – „шепотілку”, можна тихо ходити, 

шепотітися; на сигнал „мовчанка” – синя долоня – дитина повинна зупинитися 

на місці і не ворушитися.                  

7. Підсумок заняття «Вушко –подяка» 

 

            

 

 

Заняття 11 

Тема. Зігрій теплом 

Мета: розвивати чутливість до емоційного стану інших. Виховувати любов 

та співчуття, вміння турбуватися про інших. 

Матеріал: картинки різних предметів; музичний запис. 

 

Хід заняття. 

1. Привітання «Доброго дня!»  

2. Бесіда «Зігрій теплом»  

Сьогодні на вулиці я побачила маленького котика. Він був дуже самотній, в 

нього не було хазяїна. Ніхто його не нагодує. Ніхто не погладить.  У дощ і сніг 

він на вулиці зовсім самотній. 

- Ти б його пожаліла? 

- Чим би ти могла допомогти? 
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- Уяви себе на його місці? 

- Чому воно опинилося на вулиці? 

- Як ти вважаєш, чи правильно роблять люди, які спочатку заводять тварин, а 

потім їх викидають на вулицю? 

- Чому так діється? 

- Що має знати кожна людина, коли вона бере додому будь-яку тварину? 

- Що ти би відчула, якби тебе вигнали на мороз? 

- Про що б ти думала, сидячи на тротуарі, коли б повз тебе проходили люди, і 

ніхто б тебе не помічав? 

- Що ти відчуваєш, коли тобі говорять лагідні слова, пестять, граються з 

тобою? А коли тебе сварять? 

- Що би ти побажала тваринам, у яких немає хазяїна? 

Запам’ятай: тварини – не іграшки, вони живі істоти. 

3. Етюд «Нагодуємо котика»  

- Давай нагодуємо котика, якого ми побачили на вулиці, потім візьмемо його на 

руки, лагідно притиснемо його до себе, з ніжністю погладимо та пожаліємо 

маленьке беззахисне кошеня. 

4. Гра «Щасливі предмети»  

Перед дитиною розкладають  картинки з малюнками різних предметів: 

вікон, дерев, будинків тощо. Потрібно придумати сценку про те, як зробити, 

щоб той чи інший предмет був щасливий. 

Наприклад, щоб вікно стало щасливим, його потрібно помити, дерево – полити 

і т. ін. 

Дитина повинна показати свої сценки за допомогою міміки і жестів. Психолог 

відгадує, які предмети зображує дитина і що було зроблено, щоб ці 

предмети відчули себе щасливими. 

5. Вправа «Котик»  

Дитина з психологом  знаходяться на килимку. Під спокійну музику вони, як 

котик: 

- ніжаться на сонечку (лежать на килимку); 
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- потягуються; 

- умиваються; 

- дряпають кігтиками килимок тощо. 

6. Підсумок заняття «Долонька-подяка»  

 

Заняття 12 

Тема. Павутинка дружби 

Мета: розвивати довільну увагу, мислення, уміння діяти за вказівкою, дрібну 

моторику руки, комунікативні здібності, виховувати приязність, бажання 

дружити. 

Матеріал: картинки із завданнями, зошит в клітинку, клубок ниток, різні 

предмети, торбинка. 

Хід заняття 

1. Привітання «Павутинка дружби» 

Мета: розвиток комунікативних здібностей, створення гарного настрою. 

2. Гра «Впізнай  на дотик» 

Мета: розвиток уваги, мислення, спостережливості, дрібної моторики 

Дитина намагається впізнати на дотик різні предмети, які знаходяться в 

торбинці. 

3. Гра «Зашифровані слова» 

Мета: розвиток довільної уваги, мислення. 

Дитині показують слово з кодом (геометричні фігури), і пропонують 

зашифровану картку. Завданням  є відгадати слово. 

4. Вправа «Візерунки» 

Мета: розвиток довільної уваги, вміння діяти за вказівкою. 

Дитина за вказівкою психолога виконує графічні диктанти. 

5. Вправа «Шалтай–болтай» 

Мета: сприяти саморозслабленню , зняттю м’язового напруження. 

Шалтай-болтай сидів на стіні. 

Шалтай-болтай упав уві сні. 
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Дитина повертається тулубом вправо-вліво, руки вільно бовтаються, як у 

тряпчаної ляльки. На слова «упав уві сні» – різко нахиляє корпус тіла вперед 

униз. Після вправи з дитиною обговорюють труднощі, які виникали під час 

виконання завдання, її самопочуття. 

6. Підсумок заняття «Долонька-подяка» 

 

 

Заняття 13 

Тема. Наші емоції 

Мета: ознайомити з основними емоціями, закріпити їх назви, вчити 

зображувати емоції, розуміти прояви емоцій. Вміти визначати емоції за 

піктограмами. 

Матеріал: картинки – піктограми; бубон; музичний запис. 

 

Хід заняття 

1. Привітання «Доброго дня!»  

2. Вправа «Наші емоції» 

Дитину знайомлять із зображенням різних емоційних станів людини: страх, 

спокій, злість, сум, провина, сором. 

За допомогою піктограм дитина за вказівкою психолога знаходить відповідні 

картки. Обговорюють особливості міміки обличчя людини. 

Дитина згадує випадки з життя, коли їй було сумно, соромно. Чого вона 

найбільше боїться? На що розгнівалася і чому? За що відчуває провину? 

3. Вправа «Відгадай емоцію»  

Дитині показують зображення піктограми настрою, а вона називає словами 

емоційний стан та інші його синоніми. Навпаки: називаємо емоцію, а дитина 

показує її зображення. 

4. Етюди «Тренуємо емоції»  

Попросіть дитину: 

- насупитись, як осіння хмара, сердита людина, зла чарівниця; 
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- посміхнутись, як кіт на сонці, саме сонце, як Буратіно, як хитра лисиця, 

як весела дитина, немов би побачивши диво; 

- позлитися, як дитина, у якої забрали яблуко, два барани на мосту, як 

людина, яку вдарили; 

- злякатися, як дитина, що загубилася в лісі, заєць, що побачив вовка, 

кошеня, на яке гавкає собака; 

- заморитися, як тато після роботи, людина, яка піднімає щось важке, 

мураха, яка притягнула велику муху; 

-  відпочити, як турист, знявши важкий рюкзак, дитина, яка багато 

працювала і 

допомагала мамі, як воїн, що заморився після перемоги. 

5. Хвилина пустощів  

Психолог за сигналом (удар в бубон тощо) пропонує дитині трішки 

попустувати: робити те, що їй хочеться, - стрибати, бігати, кричати. Повторний 

сигнал психолога через 1-3 хвилини проголосить закінчення пустощів. 

6. Вправа «Квіти»  

Дитина уявляє себе квіткою. Вона росте на сонячній лісовій галявині. Дитина 

милується своєю чудовою квіткою, вдихає її запах, підставляє до лагідних 

сонячних промінчиків… навколо щебечуть пташки, пурхають метелики (під 

музичний супровід). 

7. Підсумок заняття «Долонька-подяка»  
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Заняття 14 

Тема. Витівки сонячного зайчика 

Мета: розвивати логічне мислення, уміння знаходити аналогії, зорову пам'ять, 

довільну увагу, спостережливість, вольову регуляцію, сприяти зняттю м’язової 

напруги. 

Матеріал: олівці, різнокольорові картки, логічні блоки Дьєнеша. 

Хід заняття 

1.Привітання «Павутинка дружби» 

Мета: розвиток комунікативних здібностей, створення гарного настрою. 

2.Вправа «Знайди відмінне» 

Мета: розвиток довільної уваги і спостережливості. 

Дитині пропонують дві картки з малюнками, між якими треба знайти 

відмінності. 

3. Вправа «Запам’ятай і намалюй» 

Мета: розвиток зорової пам’яті, уваги. 

Дитині показують картинку (по черзі) на яких зображенні геометричні фігури. 

Їй необхідно запам’ятати їх і намалювати по пам’яті. 

4. Гра «Кричалки – шепотілки – мовчанки» 

Мета: зняття м’язової напруги, вміння дотримуватись правил. 

5. Вправа «Підбери за кольором» 

Мета: розвиток логічного мислення. 

Дитина має посортувати геометричні фігури за кольором. 

6. Психогімнастика «Сонячний зайчик» 

Мета: зняття м’язової напруги, створення гарного настрою 

Сонячний зайчик заглянув тобі в очі. Закрий їх. Він побіг далі по обличчі, ніжно 

погладь його долонями: на чолі, на роті, на щічках, на підборідді. Погладь 

акуратно, щоб не злякати: голову, шию, животик, руки, ноги. Він тебе любить і 

пестить, а ти погладь його і  подружись з ним. Після вправи йде обговорення  

самопочуття дитини, бесіда про настрій. 

8. Підсумок заняття «Долонька-подяка» 
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Заняття 15 

Тема. Мій настрій 

Мета: розвивати чутливість до емоційного стану інших людей та вміння 

спілкуватися. Навчати висловлювати співчуття, покращувати настрій людей. 

Матеріал: іграшка; музичний запис. 

  

Хід заняття 

1. Привітання «Доброго дня!» 

2. Вправа «То весело, то сумно»  

Дитині задають питання, після цього передають їй  іграшку у руки, вона має 

закінчити речення, виражаючи свої почуття. Це сприяє кращій організації 

бесіди та спонукає дитину до ненав’язливої відповіді. 

- «Мені весело, коли…» 

- «Мені сумно, коли…» 

3. Бесіда «Як можна зрозуміти настрій людини»  

Скажіть мені, чи завжди у тебе буває добрий настрій? Іноді тобі буває сумно, 

погано.  

Запитання типу: 

- Чому людям буває сумно? 

- Якщо тобі погано, сумно, як ти поводишся? 

- Як ти дізнаєшся, який у тебе настрій? 

- Коли у тебе буває хороший настрій? 
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- Від чого твій настрій псується? 

- Як ти зараз себе почуваєш? Чому? 

Ти напевне, бажаєш, щоб тобі хтось поспівчував. Так і всім людям, коли їм зле, 

хочеться, щоб їх утішили. Давай поговоримо про те, як можна поспівчувати, 

втішити. 

Приклади запитань: 

- Як тебе жаліє мама? 

- Що можна сказати людині, щоб вона заспокоїлася? 

- Що можна зробити? 

- Як ти будеш поводитися, якщо у мами болить голова? 

- Якщо сестричка чи братик ударилися? 

- Якщо захворіли собака або кішка? 

- Через що людині може бути зле? 

- Чи в усіх випадках потрібно співчувати однаково? 

Навіть якщо ти поспішаєш, тобі весело, все ж таки обов’язково пожалій того, 

кому погано, боляче. Чини із людьми так, як би ти хотів, щоб чинили з тобою.  

Вивчення прислів’я:  

«Роби людям добро, і воно повернеться до тебе». 

4. Вправа «Сумний хлопчик, сумна дівчинка»  

- Ти побачила, що у групі сидить сумна дівчинка (хлопчик). Спробуй 

покращити її настрій. Подумай, які слова можна сказати, як заспокоїти, чим 

розважити? 

Дитина разом з психологом розігрують сценку, де хтось грає роль сумної 

дитини, а інший намагається втішити її. Потім міняються ролями. 

5. Вправа на самонавіювання «Дзеркало»  

Коли ти прокинешся вранці і тобі не хотітиметься вставати, то уяви собі, що ти 

не на ліжку, а на великому білому кораблі. Навколо тебе хлюпочеться лагідне, 

тепле море, а вгорі світить ласкаве сонечко. Тобі приємно, спокійно, радісно… 

Тобі хочеться злетіти вгору, як пружний м’ячик. Ти піднімаєш руки догори і 

летиш ввись… піднімаєшся, підбігаєш до дзеркала і дивишся на своє 
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задоволене, радісне обличчя. 

6. Підсумок заняття «Долонька-подяка»  

 

Заняття 16 

Тема. Плутанина 

Мета: розвивати зорову пам'ять у дитини, довільну увагу, спостережливість, 

мислення, уміння дотримуватись встановлених правил. Сприяти зняттю 

негативних настроїв і відновлення сил. 

Матеріал: малюнки тварин, предметні картинки, іграшки, підставка з 

дзвіночками. 

Хід заняття 

1. Привітання частинами тіла. 

Мета: зняття м’язевої напруги, створення гарного настрою 

2. Вправа «Назви маму – назви дитя» 

Мета: розвиток логічного мислення. 

Дитині пропонують картинки з тваринами. Необхідно назвати маму і її дитинча. 

3.Гра «Пошук» 

Мета: розвиток довільної уваги. 

Перед дитиною викладають сюжетні картинки. Потім описується предмет з цих 

малюнків. Завдання дитини – знайти його. 

4.Гра «Що зникло» 

Мета: розвиток зорової пам’яті та довільної уваги. 

5.Вправа «На нове місце» 

Мета: розвиток моторно-рухової уваги. 

6.Вправа «Плутанина» 

Мета: розвиток слухової уваги та словесно-логічного мислення. 

7.Вправа «Дзвіночки» 

Мета: зняття емоційної напруги. 

Дитині пропонується взяти паличку, легенько стукати по дзвіночкам, 

створивши свою чарівну мелодію. 
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7. Підсумок заняття «Долонька-подяка» 

 

Заняття 17 

Тема. Коли я ображаюся 

Мета: вчити розуміти свій емоційний стан. Закріпити у свідомості вміння 

виражати образу і незадоволення, винайдення способів самовладання та 

розвитку самоконтролю.  

Матеріал: жетончики різного кольору, коло, яке розділене на чотири сектори; 

картинки-піктограми; папір. 

 

Хід заняття 

1. Привітання «Доброго дня!» 

2. Вправа «Кольори мого настрою»  

На початку заняття дитині пропонується покласти жетончик на той сектор кола, 

якого кольору вона уявляє свій настрій сьогодні. Запропонувати дитині 

прислухатися до світу своїх внутрішніх почуттів, що відчуває «всередині себе»: 

радість чи сум, спокій чи тривогу? Чому? 

Приклади запитань: 

- Що з тобою трапилось сьогодні? 

- Якого кольору ти уявляєш собі свій настрій? 

Коло розділено на чотири сектори. Нагадати дитині, що: 

- червоний – активність; 

- фіолетовий – сум, тривога; 

- жовтий – спокій, задоволення; 

- зелений – задумливий, замріяний. 

3. Бесіда «Образа»  

- Я бачу, що у тебе сьогодні веселий, життєрадісний настрій. Прикро, але так 

буває не завжди. Іноді виникають ситуації, коли нам стає сумно і боляче, 

прикро і самотньо. Мабуть, ти помітила, що поряд із добром живе зло, щастя і 

сльози, радість і горе та образа (показую схематичні зображення цих станів). 
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Запитання: 

- Що таке образа? 

- Чи можна доторкнутись, понюхати, побачити образу? 

- Що відбувається, коли ображаєшся? 

- У кого ти шукаєш підтримку? 

- Що ти робиш, коли ображаєшся? 

4.Вправа «Скринька образ»  

Пропоную дитині уявити свою образу. 

Візуалізація образи: 

- Якої вона величини? 

- Якого вона кольору? 

- Якої вона форми? 

- На що вона схожа? 

Потім дитина конструює свою образу з паперу (можна м’яти, скручувати, 

рвати…) 

Дитині пропонується скласти всі свої образи в «скриньку образ» і придумати, 

що вона повинна зробити з ними, щоб вони ніколи до неї не повернулися, - 

спалити, закопати, утопити… Потім психолог бажає дитині, щоб всі образи 

зникли. 

5.Етюд «Вміння прощати»  

Психолог пропонує дитині надути повітряну кульку й уявити, що це її образа. 

Потім пропонується дитині заплющити очі, розслабитись та відпочити. 

Послухати розповідь про те, що образу не можна побачити, понюхати, 

доторкнутись до неї… Але від образ усе навколо здається нам сумним, темним, 

холодним і нам стає боляче і самотньо. Починає здаватися, що нас ніхто не 

любить. Але це не так. Не можна довго ображатися одне на одного. Образи 

потрібно вміти прощати. 

Можна – відразу забути про образу. 

Можна – просто посміхнутися. 

Можна навіть відвернутися. 
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Можна – просто пожартувати, 

Посидіти, поговорити, 

Усі проблеми обговорити 

Та образи всі простити. 

Треба дружбою дорожити 

Та образи всі простити. 

Дитині пропонується розплющити очі та показати, як вона вміє прощати  

(подивитися товаришеві у вічі, посміхнутися йому та обійняти). Можна сказати 

слова «мирилки». 

6.Прощання «Долонька-подяка»  

 

 

Заняття 18 

Тема. Неуважний художник 

Мета: розвивати довільну увагу, спостережливість, логічне мислення, пам'ять, 

уміння класифікувати і узагальнювати, вольову регуляцію; дрібну моторику 

руки, сприяти зняттю м’язової напруги, виховувати дружелюбність. 

Матеріал: палички Кьюїзенера, намистинки, картинки, м’яч. 

Хід заняття 

1.Привітання «Даваймо привітаємось» 

Мета: розвиток комунікативних здібностей, дружелюбності. 

2.Вправа «Добери протилежність» 

Мета: розвиток логічного мислення. 

Дитині говорять слова, а вона добирає протилежне (сонце – місяць, цукор – сіль 

і ін..) 

3.Вправа «Лабіринт» 

Мета: розвиток довільної уваги, дрібної моторики руки. 

4.Вправа «Чарівні палички» 

Мета: розвиток довільної уваги, дрібної моторики руки, мислення 

5.Вправа «Що переплутав художник» 
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Мета: розвиток довільної уваги, спостережливості. 

Даються картинки з небилицями, на яких дитина має знайти помилки. 

6.Гра «Уважний м’яч» 

Мета: зняття м’язової напруги. 

Дитина має якнайшвидше передати психологу м’яч, не упустивши його. 

7.Гра  «Я знаю 5 …» 

Мета: розвиток уміння узагальнювати і класифікувати. 

Дитина, передаючи м’яч повинна назвати 5 назв (овочів, фруктів, тварин і ін.) 

8.Підсумок заняття  «Долонька-подяка» 

 

 

Заняття 19 

Тема. Іскорки доброти 

Мета: закріпити вміння дитини розуміти емоційний стан іншої людини та 

адекватно виражати й регулювати власний. Нейтралізувати негативну 

емоційну енергію та агресивну поведінку. 

Матеріал: музичний запис. 

 

Хід заняття 

1. Привітання «Доброго дня!»  

2. Етюд «Добрий хлопчик»  

Зима. Маленька дівчинка гралась із снігом і загубила рукавичку. У неї 

замерзли пальчики. Це побачив хлопчик. Він підійшов до дівчинки і надів їй 

на руку свою рукавицю. 

3. Бесіда «Доброта»  

Дитину просять відповісти на запитання: 

- А ти знаєш, що таке доброта? 

- Чи можна побачити доброту? 

- А як ти собі уявляєте доброту? 

Із дитиною проводиться бесіда про те, що «доброту», як і «образу», не можна 
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побачити очима, доторкнутися руками, але ми можемо порадіти, отримати 

полегшення від її проявів. Нам дуже приємно, коли поряд з нами добра, лагідна 

мама, хороші люди, щирі друзі. 

Доброта – це не просто приємне, ввічливе слово, це твоя добра участь і щира 

допомога чи порада тому, хто її потребує, це може бути просто добра та лагідна 

посмішка, що зігріє, як тепле сонечко. 

Вивчити прислів’я: 

«Як сам добрий, то добротою тобі відповідатимуть» 

4. Вправа «Я так втомився»  

Старий дідусь несе важку сумку. Ось він став, поставив сумку біля своїх ніг і 

говорить: «Я втомився, я так втомився». 

Виразні рухи: стоїть зігнутий, руки висять уздовж тіла, плечі опущені. 

Психолог пропонує дитині стати дідусем, а потім стати дитиною, допомогти 

віднести сумку. 

5. Гра «Добра тварина»  

Дитина і психолог беруться за руки. 

- Ми – одна велика і добра тварина, давай послухаємо, як вона дихає 

(прислухаються до дихання один одного). А тепер подихаємо разом! 

На вдих – робимо крок уперед, на видих – крок назад. А тепер на видих робимо 

2 кроки уперед, на видих – 2 кроки назад. Вдих -2 кроки вперед. Видих – 2 

кроки назад. Так не тільки дихає тварина, так само чітко і рівно б’ється її 

велике добре серце. Стук – крок уперед, стук – крок назад і т.п. Ми з тобою 

беремо подих і стукіт серця цієї тварини собі». 

6. Вправа «Іскорки доброти»  

- Давай даруватимемо всім свою доброту. Бути добрим у ставленні до 

оточуючих має стати нормою нашої поведінки. Людям буде приємно 

отримувати нашу доброту. 

- А тепер давай зігріємо свої руки теплим диханням. Уяви собі, що ти вкладаєш 

в свої долоні теплоту своєї душі, доброту свого серця. Уяви собі, що від твого 

подиху в долоньках загорілася маленька іскорка, ніби сонячна краплинка, - 
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тепла та лагідна. Простягни свої ручки до мене, подаруйте мені  іскорку своєї 

доброти (дитина здуває уявну іскорку доброти з долонь…) Тепер ти знаєш, як 

можна поділитись з оточуючими своєю добротою. 

7. Підсумок заняття «Долонька-подяка»  

Заняття 20 

Тема. Витівки кошенят 

Мета: розвивати довільну увагу, спостережливість, сприйняття, зорову пам'ять, 

мислення, уміння узагальнювати і класифікувати. Допомагати дитині знімати 

м’язову напругу, долати замкнутість. 

Матеріал: паперові рукавички, іграшки, предметні картинки, кольорові олівці. 

Хід заняття 

1.Привітання «Добрі долоньки» 

Мета: зняття м’язової напруги, створення гарного настрою. 

2.Вправа «Рукавички» 

Мета: розвиток довільної уваги. 

Дитина отримує одну рукавичку з недомальованим візерунком. На іншій 

рукавичці намальований візерунок. Дитина повинна закінчити візерунок на 

своїй рукавичці. 

3.Гра  «Розклади іграшки» 

Мета: розвиток мислення і сприйняття. 

Дитина викладає іграшки по величині,  по довжині, по товщині і ін.. 

4.Гра «Загадкова скринька» 

Мета: розвиток наочно-образного мислення. 

5.Вправа «Запам’ятай порядок» 

Мета: розвиток зорової пам’яті. 

6.Гра «Горобці і ворони» 

Мета: розвиток уваги та швидкості реакцій. 

 В залежності від того, яке слово називає психолог (горобці чи ворони) – дитина 

поспішають до відповідних предметів (м’ячиків чи кубиків). 

7. Психогімнастика «Спляче кошеня» 
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Діти виконують роль кошенят, які лягають на килимок і засинають. Кошенята 

спочивають, їх животик повільно піднімається і опускається. Після вправи з 

дітьми обговорюють  їх настрій та самопочуття. 

8. Підсумок заняття «Долонька-подяка» 

 

Заняття 21 

Тема. Тренуємо емоції 

Мета: закріплювати уміння передавати свої емоції за завданням, вчити 

словесно описувати почуття.  

Матеріал: картинки – піктограми; музичний супровід, кольорові олівці. 

 

Хід заняття. 

1. Привітання «Доброго дня!»  

2. Етюд «Соромно»  

Хлопчик Коля випадково зламав вимикач телевізора. Він злякався, що мама 

покарає. Коля сказав, що вимикач зламав менший брат. Братика покарали. 

Старшому брату стало дуже соромно. 

3. Етюд «Винний»  

Хлопчик розбив вазу. Йому соромно, він відчуває свою провину. 

4. Дидактична гра «Піктограма» 

Знаходження відповідних піктограм за словесним описом. Супровід історії 

піктограми. Прийшов до групи новенький хлопчик – Віталік. Він нікого не знає, 

йому страшно. Він побачив, що діти грали в цікаву гру, Віталіку стало цікаво, і 

він підійшов ближче до них. Наталка посміхнулася новенькому і сказала: 

«Віталику, іди до нас гратись». Віталик радо приєднався до дітей. 

Вирішив котик зловити мишку. Побачив сіреньку, хитро примруживши очі 

сказав: «Зараз я її зловлю». Зловив мишку, а вона заплакала: «Відпусти мене, 

мені боляче». Стало соромно котикові і він відпустив мишку. Мишка зраділа і 

подякувала котикові. 

5. Малювання «Мій настрій»  
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Малювання під музичний супровід. 

6. Психом’язове тренування «Обличчя загоряє» 

Підборіддя загоряє – підставити сонечку (вдих), летить жучок, збирається 

комусь сісти на язичок (затримка дихання), жучок полетів (видих). Ніс загоряє – 

підставити сонечку (вдих), летить метелик, хоче сісти на носик (ніс зморщують, 

затримка дихання), полетів (видих). Брови – гойдалка – знову прилетів метелик 

і гойдається на бровах – вгору – вниз, полетів (видих). Хочеться спати – 

розслаблення м’язів обличчя. 

7. Підсумок заняття «Долонька-подяка» 

 

Заняття 22 

Тема. Ігрові пастки 

Мета: розвивати довільну увагу, спостережливість, уміння узагальнювати і 

класифікувати, уяву, уміння дотримуватись вказівки дорослого. Сприяти 

дружнім взаєминам. 

Матеріал: картки з плямами, підставка з дзвіночками. 

Хід заняття 

1. Привітання різними частинами тіла. 

Мета: розвиток дружніх взаємин, зняття м’язової напруги. 

2. Вправа «Назви одним словом предмет» 

Мета: розвиток уміння узагальнювати. 

Дитині з перерахованих предметів потрібно назвати, що їх об’єднує, як їх 

можна назвати одним словом:                    

Автомобіль, трактор, трамвай, автобус                          

Австрія, Німеччина, Iндiя, Україна 

Шапка, кепка, берет, панама та ін.                         

 3.Вправа «Не пропусти рослину» 

Мета: розвиток довільної уваги, уміння класифікувати. 

       Дитина уважно слухає слова, які вимовляє психолог. Кожний раз, коли 

серед слів зустрінеться назва рослини, дитина починає вставати i зразу сідати. 
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Наприклад: дорога, тигр, береза, літак, пшениця, троянда, змія, дуб, лялька, 

школа, гриб, ромашка, машина, малина, тополя, мурашка,  і т.д. 

4.Вправа «На що схожа пляма»  

Мета: розвиток уяви 

Дитині роздають  2 – 3  картки з плямами i пропонують уважно розглянути i 

сказати, що нагадують ці плями. 

5.Вправа «Чарівні дзвіночки» 

Мета: зняття психоемоційної напруги 

Дитині пропонується взяти паличку, легенько стукати по дзвіночкам, 

створивши свою чарівну мелодію, яка відображає її настрій. 

6. Підсумок заняття «Долонька-подяка» 

 

 

 

 

 

Заняття 23 

Тема. Стійкий солдатик 

Мета: навчати методам саморегуляції та вольової регуляції. Формувати 

навички довільної поведінки, уміння діяти за правилом. Розвивати виразність 

рухів та долати рухову скутість. 

Матеріал: три силуети долоні: червоний, жовтий, синій; музичний запис. 
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Хід заняття 

1. Привітання «Доброго дня!»  

2. Вправа «Стійкий солдатик»  

Психолог говорить, що ми всі нерідко хвилюємося, не можемо зосередитися на 

чомусь, переживаємо, тривожимося. Тому потрібно допомогти собі самому, а 

саме – навчитися керувати своєю поведінкою. 

Коли ти дуже збуджений й не можеш заспокоїтися, взяти себе в руки – стань на 

одну ногу, а іншу підігни у коліні, руки опусти уздовж тіла. Ти стійкий 

олов’яний солдатик на посту, несеш свою службу. Озирнись навколо, відзнач, 

що навколо відбувається, хто чим зайнятий, кому потрібна допомога. А тепер 

поміняй ногу й подивись ще пильніше. Молодець! Ти справжній захисник і, 

найголовніше, - ти зміг справитися зі своєю поведінкою. 

3. Вправа «Врости в землю» 

Коли тобі погано, уяви себе деревом, могутнім та міцним.  

Спробуйте сильно-сильно надавити п’ятами на підлогу, руки стисни у кулачки, 

міцно стисни зуби. Ти – міцне дерево, в якого сильне коріння, і ніякі вітри тобі 

не страшні. Це поза впевненої людини. 

4. Вправа «Велике дерево»  

Психолог і дитина беруться за руки. Психолог тихим голосом говорить: «Ми з 

тобою – одне велике дерево. Давай послухаємо, як шелестить його листя, 

неначе дихає!» Прислухаються до свого дихання і до дихання один одного. «А 

тепер послухаємо разом!». Вдих – робиться крок уперед, видих – крок назад. 

«Так дерево не тільки шелестить листям, так течуть соки в його стовбурі». Стук 

– крок уперед, стук – крок назад. 

5. Гра «Кричалки – шепталки – мовчанки»  

Дитині пропонується три силуети долоні: червоний, жовтий, синій. Це сигнали. 

Коли дорослий піднімає червону долоню – «кричалку» - можна бігати, кричати; 

жовта долоня – «шепталка» - можна тихо пересуватися й шепотіти; синя долоня 

– «мовчанка» - дитина повинна завмерти на місці або лягти на підлогу й не 

ворушитися. Закінчувати гру краще «мовчанками». 
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6. Вправа «Дерево»  

Дитина сідає (лягає). Їй пропонують уявити себе деревом. Дитина повинна 

уявити гнучкий (або могутній) стовбур, гілки, що переплітаються, листя, що 

хитається на вітру та тягнеться до сонця (дощу…). Дитина повинна відчути 

поживні соки, що тягне її коріння з землі. Дерево стоїть сильне, здорове, 

могутнє… Символічне почуття стабільності та зв’язку з реальністю. 

7. Підсумок заняття «Долонька-подяка»  

 

Заняття 24 

Тема. Мовний ланцюжок 

Мета: розвивати словесно -логічне мислення, його швидкість; пам'ять, слухову 

увагу, спостережливість. Виховувати уважність один до одного. 

Матеріал: іграшки, предметні картинки, цифри, палички Кьюїзенера. 

Хід заняття 

1.Привітання «Добрі долоньки» 

Мета: зняття м’язової напруги, створення гарного настрою. 

2.Вправа «Ланцюжок слів»  

  Мета: розвиток уваги, швидкості мислення.  

Психолог починає гру, називаючи будь-яке слово. Дитина має назвати слово, 

яке починається з того звука, яким закінчилося попереднє. Можна також 

ланцюжок зробити тематичним. 

 3. Вправа «Багато – один» 

 Мета: розвиток уваги, швидкості мислення.  

Психолог, кидаючи м’яч, називає слово в множині. Дитина, повертаючи м’яч, – 

в однині. Варіанти слів: коти, граки, ряди, мости, стовпи, сліди, будинки, 

кроти, коси, очі, шафи, шарфи, слони, сади, кущі, носи, гривні... 

4. Вправа «Запам’ятай і склади» 

Мета: розвиток зорової та слухової пам’яті.  

На столі розкладають цифри і палички Кьюїзенера. Дитина повинна  викласти 

палички певного кольору у співвідношенні з відповідною цифрою за вказівкою 
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психолога.  

5. Гра  «На нове місце» 

Мета: розвиток моторно-рухової уваги. 

6. Вправа «Закінчи речення»  

Мета: розвиток словесно – логічного мислення, його швидкості. 

Психолог кидає дитині м’яч i говорить початок речення. Дитина повинна 

закінчити його. Після цього вона повертає м’яч психологу. Варіанти речень: 

Собака гавкає, а кішка… Вночі темно, а вдень… Трава зелена, а небо… Взимку 

холодно, а влітку…  

7. Підсумок заняття  «Долонька-подяка»  

           

 

 

Заняття 25 

 Тема. Слухаємо себе 

Мета: виховання позитивних рис характеру. Формування впевненості в собі, в 

своїх силах, розуміння себе. 

Матеріал: музичний запис, картина з зображенням лебедя, дзеркальце. 

 

Хід заняття 

1. Привітання «Доброго дня!» 

2. Етюд на виразність жесту «Це я! Це моє!» 

Психолог виконує роль глухої бабусі, яка запитує дітей: «Де Славко? Чия це 

іграшка?» Від дитини вимагає відповідати жестами за допомогою рук 

(пальцем - «Я», долонею - «Моє»). 
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3. Гра-бесіда «Мої позитивні риси»  

Дитині пропонують сісти на килим, їй пропонують подумати, які позитивні 

риси характеру в неї є. 

- Що в тобі найбільш подобається оточуючим? 

- Про який вчинок ти згадуєш із задоволенням і чому? 

- Яким би ти хотів бути? 

(Не можна любити інших, якщо не навчився цінувати себе.) 

4. Вправа «Політ пташки»  

Давайте спробуємо перетворитися на пташку. Ми зможемо пізнавати 

секрети краси і легкості, злетимо над землею в ясне блакитне небо, бо небо – 

це царство птахів. Одна з найчарівніших – лебідь: білий, як сніг, з довгою, 

гнучкою шиєю, золотистим дзьобом. Підніми підборіддя вгору. Так, 

дійсно, така шия у лебедя. Давай закриємо очі і подихаємо, як птахи. 

Вдихаємо – видихаємо, після вдихання говори про себе «Я лебідь» - видих (3 

рази). Добре. 

Шия витягнута, напружена, спина пряма, горда. Широко і плавно розкинь 

крила. 

Зігни в колінах ноги, напруж їх… і… різко випрям – глибокий вдих – і… чудо – 

полетіли! (3 рази). 

Можеш вільно махати крилами. Тіло легке, як пір’їнка, ти його зовсім не 

відчуваєш. Як радісно і вільно! Чисте небо навколо, прохолода, тиша, спокій 

(вдих – видих) (3 рази). 

Перед нами, як дзеркало, блищить озеро. Можна придивитися – і побачити там 

себе – яка гарна, горда птаха (вдих – видих). 

Ми плавно летимо, нам подобається і зовсім не страшно. Спустимось нижче, 

ще нижче, ось вже близько поле, будинок, люди. І ось ми доторкнулись 

землі… Витягнемо шию, розправимо плечі, опустимо крила. Чудовий політ! 

Хай у тебе трохи не вийшло. Не біда. Адже і лебідь – красень не одразу 

полетів, спочатку він був гидким каченям. Всі над ним сміялись і ніхто не 

розумів. Але він мріяв стати лебедем і мрія здійснилась. Все прекрасне коли-



85 
 

небудь збувається, треба лише повірити в себе. 

5. Вправа «Гора з пліч»  

Психолог пояснює дитині, що коли вона дуже втомилася, їй важко, хочеться 

лягти, а треба ще щось зробити, можна виконати вправу «Гора з пліч». Для 

цього потрібно стати, широко розставивши ноги, підняти плечі, відвести їх 

назад, злегка напружуючи їх і зводячи в лопатках. Після цього потрібно різко 

опустити плечі, «скинувши гору з пліч». (Повторити цю вправу 2-3 рази). 

6. Вправа «Сонячний зайчик»  

Сонячний зайчик зазирнув у оченята. Закрий їх. Він далі побіг по обличчю – 

ніжно погладь його долоньками (на лобі, на носику, на щічках, на 

підборідді). Гладь обережно, зайчик вже на голові, на шиї, на животику, на 

руках, ніжках, він забрався за комірець – погладь його і там. Він не пустун, він 

любить і ласкає тебе, а ти його, тому подружись з ним. 

7. Підсумок заняття «Долонька-подяка»  

 

 

Заняття 26 

Тема. У гості до Діда Мороза 

Мета: розвивати логічне мислення, довільну увагу, саморегуляцію. Виховувати 

наполегливість, самостійність, доброзичливість. 

Матеріал: рукавички з паперу, розрізані картинки, кольорові олівці, 

різнокольорові камінці. 

Хід заняття 

1. Привітання по-лапландськи. 

Мета: створення гарного настрою. 

Дитині пропонують привітатися так само як в країні, звідки з’явився Дід Мороз 

– легенько торкнутися носиками один до одного.  

2. Вправа «Назви 3 слова» 

Мета: розвиток логічного мислення 

 Дитина відповідає на запитання, даючи 3 слова відповіді: 
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Що можна купити? (одяг, їжу, квіти)       

Що можна варити? (суп, яйця, картоплю) 

Що можна читати?  Що можна малювати? 

3. Вправа  «Чарівні камінці» 

Мета: розвиток довільної уваги, посидючості, спостережливості, дрібної 

моторики. 

Дитині пропонують викласти з різнокольорових камінців геометричні фігури 

(трикутник, квадрат, коло, овал) за вказівкою психолога. 

4. Вправа «Розфарбуй за зразком» 

Мета: розвиток довільної уваги 

Дитині пропонують листочки з завданням, на яких потрібно розфарбувати усі 

місяці жовтим кольором, а кружечки – блакитним.  

 5. Вправа «Забавна мозаїка» 

Мета: розвиток довільної уваги. 

Складати картинки по пам’яті, без еталона. 

 6. Вправа «Кричалки – шепотілки – мовчанки» 

Мета: зняття м’язової напруги, вміння дотримуватися встановлених правил. 

7. Підсумок заняття «Вушко-подяка» 

 

 

 

 

Заняття 27 

Тема. Втомо, відійди 

Мета: проведення тренінгу на зняття втоми, роздратування.  

Матеріал: декоративні подушки, музичний запис. 
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Хід заняття 

1. Привітання «Доброго дня!»  

2. Етюд «Відвідування хворого»   

(на відображення позитивних рис характеру) 

Хлопчик захворів, до нього прийшов друг, зі співчуттям дивиться на нього, 

дає пити хворому, турботливо поправляє ковдру. Психолог і дитина 

обмінюються ролями. 

3. Психогімнастика «Відійди, злість» 

Дитина лягає на килим, біля неї подушки. Закривши очі, дитина з усієї сили 

б’є по подушкам руками, а ногами по долівці з криком: «Тікай злість, тікай» 

(3 хвилини). Після цього дитина лягає в позу «зірки» і спокійно лежить, 

слухаючи музику (3 хвилини). 

А ще, коли ти починаєш сердитися:  

- заспівай веселу пісеньку або послухай улюблену музику; 

- пограй з м’ячиком чи з іншою улюбленою іграшкою; 

- помилуйся чудовими квітами або природою, послухай шелест листя і трави, 

спів пташок; 

- розкажи про свою злість друзям. 

4. Тренінг на саморегуляцію «Візьми себе в руки»  

Як лишень відчуєш, що неспокійний, хочеться кого-небудь стукнути. Є 

досить простий спосіб доказати собі свою силу: обхвати долонями лікті, і 

сильно прижми руки до грудей – це поза стриманої людини (дитина 

тренується). 

5. Вправа «Скинь втому»  

Стань, широко розставивши ноги, ноги трохи зігни в колінах, нахились і 

вільно опусти руки, розправ пальці, схили голову до грудей, привідкрий рота. 

Покачайся в різні боки. Різко тряхни головою, ногами, тілом. Ти струсив 

втому! 
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6. Вправа на зняття агресивності «Два барани»  

Рано – вранці два барани зустрілися на містку. Дитина і психолог стають один 

напроти одного, тулуб нахилено вперед, долонями і лобами упираються один 

в одного. Задача – протистояти натиску, і, не зрушуючи з місця, тиснути на 

іншого. Хто зрушив – програв. 

7. Вправа на саморегуляцію «Врятуй пташеня»  

Уяви, що в твоїх долонях маленьке безпорадне пташеня. Зігрій його. 

Повільно, по одному пальчику склади долоньки, сховай в них пташеня. 

Подихай на нього, зігріваючи рівним спокійним диханням. Приклади долоні 

до своїх грудей, віддай пташеняті добро і ласку свого серця і дихання. А 

тепер розкрий долоні і побачиш, що пташеня радісно злетіло. Посміхнись 

йому і не сумуй, воно ще повернеться до тебе. 

8. Підсумок заняття «Долонька-подяка»  

Заняття 28 

Тема. Таємничий ліс 

Мета: розвивати логічне мислення, уважність, здатність до переключення 

уваги, підвищувати рівень саморегуляції. Виховувати наполегливість та 

самостійність. 

Матеріал: зошит, простий олівець. 

Хід заняття 

  1.Привiтання по-ескiмоськи. 

Мета: створення гарного настрою. 

Дитина пригадує як вони вчились вітатись по-різному. А ескімоси вітаються 

кулачками. Вони стукають легенько кулачками по голові, плечах.  

 2. Вправа  «Не пропусти тварину i рослину»  

Мета: розвиток уважності, логічного мислення. 

 Дитина уважно слухає i плеще в долоні, коли зустрічає не тільки слово, що 

означає тварину, але й рослину.  

 3. Вправа «Чарівний олівець» 

Мета: розвиток саморегуляції 
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  У зошиті дитині пропонують намалювати всередині великого кола 4 менших, а 

навколо маленького – 4 більших кола. 

4. Вправа «Намалюй намисто» 

Мета: розвиток логічного мислення, уваги. 

  У зошиті необхідно «нанизати» намистини в заданому порядку. 

 5. Вправа «Риба, птах, звір»  

Мета: розвиток здатності до переключення уваги, мислення. 

Психолог говорить: «Риба, птах, звір, риба, птах, звір...» Дитина має швидко 

(поки психолог рахує до трьох) назвати якусь рибу (птаха, звіра тощо). Назви не 

можна повторювати. Якщо вiдповiдь правильна, психолог продовжує гру. Якщо 

вiдповiдь неправильна або назва повторилася, то дитина програла.  

6. Гра «Три рухи» 

Мета: розвиток уваги та швидкості реакції. 

7. Підсумок заняття «Долонька-подяка» 

 

                                                        Заняття 29 

 

Тема. Страх, відійди 

Мета: зняття тривожності, страхів, формування умінь переборювати страх, 

труднощі. Моделювання ситуацій, що викликають страх, тривожність, 

вербалізація глибинних переживань та мобілізація життєвих сил дитини на їх 

знищення. 

Матеріал: аркуші паперу, олівці, підставка з дзвіночками. 

Хід заняття 

1. Привітання «Доброго дня!»  

2. Етюд «Боязка дитина»  

Дитина вперше в дитсадку, вона боїться. Їй здається, що вихователька 

незадоволена нею, а діти почнуть ображати. Рухи: сидіти на стільчику, на краю, 

ноги разом, лікті притиснуті, долоні на колінах, голова опущена. 

3. Бесіда «Наші страхи»  
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Дитина пригадує ситуації, що з нею трапились, та розповідає про те, які 

емоційні негативні відчуття викликає страх. Відтворює особливості мімічної 

експресії страху. 

- Чому тобі буває страшно? 

- Чого ти боїшся більше за все? 

- З ким би ти хотів бути, коли тобі страшно? 

- Що відчуває людина, яка всього боїться? Яка вона? 

- Що треба зробити, щоб не боятися? 

- Герої яких казок переживали страх? 

- В яких казках діють сміливі герої? 

- На якого казкового героя ти хотів би бути схожим? 

4. Малювання «Мій страх»  

Дитині пропонується намалювати те, чого вона боїться – страх, та знищити його 

будь-яким бажаним дитині способом. Потім промовляють «магічні слова»: 

Я більше не боюсь. 

Я більше ніколи не буду боятися. 

Я зумію себе захистити. 

Я сміливий. 

Я сильний. 

Нічого в світі не лякає мене. 

5. Вправа «Чарівні дзвіночки»  

6. Вправа на релаксацію «Я – вітер!»  

Я – вітер. Я легкий, ніжний, теплий. Я граюся з квітами, ніжно торкаюся їх 

пелюсток. Я ховаюся у вітах дерев і шурхочу листочками. Я вдихаю в себе 

чисте повітря лісів і стаю сильнішим і добрішим… Я піднімаюся високо в гори і 

співаю голосно: «Я – вітер! Я швидкий, сильний, добрий вітер!» 

7. Підсумок заняття «Долонька-подяка»  
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Заняття 30 

Тема. Кольорові м’ячики  

Мета: вчити аналізувати предмети, їхню структуру, розвивати асоціативне 

мислення у дитини, сприйняття, увагу, мовлення. Сприяти створенню гарного 

настрою. 

Матеріал: набір іграшок, м’яч, простий олівець, логічні блоки Дьєнеша. 

Хід заняття 

1.Привітання «Добрі долоньки» 

Мета: зняття м’язової напруги, створення гарного настрою. 

2.   Гра «Знайди іграшку»  

Мета: розвиток сприйняття. 

Іграшки (до10) розставлені в кiмнатi так, щоб не впадали в очі. Психолог 

починає розказувати про iграшку, яка вона, що може робити, якого кольору, 

якої форми. Дитина може задавати питання, а потім вирушає на її пошуки.  

 3. Вправа «Чарівні фігури» 

Мета: розвиток логічного мислення 

Дитині потрібно намалювати фігури, щоразу змінюючи їхню послідовність. 

  4. Вправа «М’яч-з’єднувач»  

Мета: розвиток уваги, швидкого мислення, мовлення. 

Психолог кидає м’яч дитині, кажучи при цьому неузгоджені між собою слова, 

наприклад: собака, гуляти. Дитина, зловивши м’яч, складає речення з цих слів, 

можна з додаванням інших, та повертає м’яч психологу. Варіанти слів: собака, 

гуляти; телевізор, дивитися; дерево, рости; дівчинка, плакати; дощ, лити. 

5.Гра «Склади фігуру» 

Мета: розвиток мислення, уваги, посидючості. 

Дитині пропонують скласти з блоків Дьєнеша певні фігури, спочатку за 

зразком, потім без нього. 

 6. Вправа «Кольори» 

 Мета: розвиток асоціативного мислення. 

Потрібно за 1 хвилину назвати 5 предметів певного кольору (синього, жовтого 
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та ін.), повторювати не можна.  

7. Підсумок заняття «Долонька-подяка» 

 

           

 

 

Заняття 31 

Тема. Кольорове чудо 

Мета: формування відчуття радості, задоволення, впевненості, «творця» через 

вільне малювання акварельними фарбами шляхом їх змішування. 

Матеріал: акварельні фарби, ватман, пензлі, музичний запис, «чарівна 

паличка». 

 

Хід заняття 

1. Привітання «Доброго дня!»  

2. Етюд «Любляча донька»  

Дівчинка потихеньку входить в кімнату з подарунком за спиною. Вона іде на 

носочках і посміхається. Мама не знає, що донечка хоче зробити їй подарунок. 

3. Бесіда «Коли ти радієш» 

Запитання для бесіди: 

- Коли ти радієш? 

- Яка подія викликала в тебе найбільшу радість? 

- Що відчуває радісна людина? 

- Придумай слова про радість. 

- З ким би ти хотів поділитися своєю радістю? 

- Що ти можеш зробити, щоб твоя сім’я жила весело та радісно? 
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- Яку добру справу ти зробив би для свого друга? 

- Якого кольору може бути радість? Радість переливається різними 

кольорами. 

- На що вона може бути схожа? 

(на салют, яскраві променисті самоцвіти). 

4. Малювання «Кольорове чудо»  

Вільне малювання під музику на мокрому аркуші паперу. 

5. Гра «Фея доброти»  

Запропонувати дитині взяти «чарівну паличку», уявити, що вона – фея 

доброти. Потрібно сказати, що б ти зробила для себе, для своїх рідних, 

близьких, які бажання загадала, якщо б у тебе була чарівна паличка, взмахнути 

«чарівною паличкою» і бажання здійсниться. 

6. Гра на розслаблення м’язів «Фея сну» 

Дитина сидить на килимку. Звучить колискова пісня. До дитини підходить 

психолог з «чарівною паличкою» - це фея сну. Фея торкається плеча дитини 

паличкою, та «засинає» (нахиляє голову і заплющує очі). Фея каже: ти спиш, 

посміхаєшся у сні, твоє тіло розслаблене, тобі сняться приємні сни, насолодись 

ними… Ти поступово прокидаєшся, відкриваєш очі, потягуєшся і стаєш 

веселою, відпочившою і бадьорою. 

7. Підсумок заняття «Долонька-подяка» 

 

Заняття 32 

Тема. Ігрова павутинка 

Мета: розвивати уміння аналізувати та класифікувати предмети, слухову увагу 

та зорову пам'ять, самоконтроль. Сприяти створенню гарного настрою, дружнім 

взаєминам. 

Матеріал: клубок ниток,  картки з геометричними фігурами. 

Хід заняття 

1. Привітання «Павутинка дружби» 

Мета: розвиток комунікативних здібностей, створення гарного настрою. 
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2. Вправа « Четвертий зайвий» 

Мета: розвиток довільної уваги, уміння аналізувати та класифікувати. 

Психолог кидає м’яч дитині i називає 4 предмети, три з яких вiдносятъся до 

одного загального поняття. Дитина повинна визначити зайвий предмет, назвати 

його i повернути м’яч психологу. Варіанти слів: стіл, стілець, ліжко чайник; 

кінь,кішка, собака, щука; ялинка береза, дуб, суниця; огірок, ріпа, морква, заєць; 

блокнот, газета, зошит, портфель.  

3. Вправа «Плутанина» 

Мета: розвиток слухової уваги та словесно-логічного мислення. 

4. Вправа «Що було спочатку, а що потім?» 

Мета: розвиток  логічне мислення. 

Дитині необхідно знайти послідовність у малюнках, і позначити відповідно 

цифрами. 

5. Вправа «Запам’ятай і намалюй» 

Мета: розвиток зорової пам’яті, уваги. 

  6. Вправа «Рух за сигналом»  

Мета: розвиток уваги, самоконтролю, зняття психом’язового напруження. 

Дитина йде по колу. За сигналом психолога «стоп» зупиняється, слухає скільки 

разів психолог плесне в долоні і стільки раз стрибає (присідає, кружляє).  

7. Психогімнастика  «Спляче кошеня»  

8. Підсумок заняття  «Долонька-подяка» 

 

Заняття 33 

Тема. Уважні вартові 

Мета: розвивати довільну увагу, уміння діяти за вказівкою, дрібну моторику 

руки та самоконтроль, творче мислення, розуміння причинно-наслідкових 

зв’язків. Допомагати дитині знімати м’язову напругу. 

Матеріал: лічильні палички, зошит, простий олівець. 

Хід заняття 

1. Привітання «Добрі долоньки» 



95 
 

Мета: зняття м’язової напруги, створення гарного настрою. 

2. Вправа «Якби» 

Мета: розвиток мислення, розуміння причинно-наслідкових зв’язків. 

Дитині пропонують словесне завдання: скласти складні речення із сполучником 

якби. Психолог починає з конкретних прикладів: «Якби кухар не приготував 

обід, то в дитячому садку всі залишилися б голодними». Далі дитині 

пропонують продовжити такі речення: Якби взимку стало сильно гріти сонце.                    

Якби у кішки виросли крила. Якби влітку випав сніг. 

3. Вправа  «Геометричний диктант» 

Мета: розвиток довільної уваги, уміння діяти за вказівкою. 

Дитині пропонують намалювати у зошиті візерунок з геометричних фігур.  

Наприклад, трикутник, квадрат, трикутник, квадрат;   квадрат, коло, квадрат, 

коло. 

 4. Вправа «Лабіринт» 

Мета: розвиток довільної уваги та дрібної моторики руки. 

5. Вправа «Знайди відмінне» 

Мета: розвиток довільної уваги, спостережливості. 

 6. Гра «Вартові»  

Мета: розвиток уваги та самоконтролю. 

Дитина крокує за психологом. Попереду йде командир (психолог). Коли 

командир подасть сигнал, дитина має негайно зупинитися та стояти на посту, не 

рухаючись.  

7. Підсумок заняття «Долонька-подяка» 

 

Заняття 34 

Тема. Чарівний сад 

Мета: розвивати уміння класифікувати предмети за їх призначенням, логічне 

мислення, довільну увагу, уяву, зорове сприйняття та дрібну моторику рук. 

Виховувати доброзичливе ставлення до інших. 

Матеріал: простий олівець, кольорові олівці, палички Кьюїзенера. 
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Хід заняття 

1. Привітання по-лапландськи. 

Мета: створення гарного настрою. 

2. Вправа «Квітка, дерево, фрукт»  

Мета: розвиток здатності до переключення уваги, мислення. 

(Проводиться аналогічно до гри «Риба, птах, звір».) 

3. Вправа «Чарівний олівець» 

Мета: розвиток дрібної моторики руки, самоконтролю. 

 Дитина розмальовує малюнок по пунктирам. 

4. Вправа «Кольорові квіти» 

Мета: розвиток уваги, дрібної моторики руки. 

Дитині пропонується викласти квіти з різною кількістю пелюсток з допомогою 

паличок Кьюїзенера. 

5. Вправа «Хто ким буде?»  

Мета: розвиток уваги, уяви, мислення, мовлення.   

Психолог, звертаючись до дитини, ставить запитання: «Ким (чим) буде…?» 

Варіанти слів: яйце курча, хлопчик, жолудь, насіння, ікринка, гусінь, борошно, 

залізо, цегла, тканина, учень, хворий, дівчинка, брунька, цуценя, ягня…  

6. Психогімнастика «Квітка» 

Мета: зняття м’язової напруги, створення гарного настрою. 

Теплий промінь впав на землю і зігрів у ній насіннячко. З нього проклюнувся 

паросток. З паростка виросла прекрасна квітка. Ніжиться квітка на сонці, 

підставляє теплу і світлу кожну свою пелюстку, повертаючи свою голівку вслід 

за сонцем. Після вправи з дитиною обговорюють її самопочуття, настрій. 

7. Підсумок заняття «Долонька-подяка» 
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Заняття 35 

Тема. Допоможемо бабусі 

Мета: розвивати асоціативне мислення, механічну слухову та зорову пам’ять, 

довільну увагу, дрібну моторику руки та вміння орієнтуватися на аркуші 

паперу. Виховувати самоповагу та увагу до інших. 

Матеріал: набір іграшок, зошит, простий олівець, музичний супровід. 

Хід заняття 

1.Привітання «Давайте привітаємося» 

Мета: розвиток комунікативних здібностей, дружелюбності. 

2. Вправа «Бабуся складає у валізу…» 

Мета: розвиток механічної слухової пам’яті 

Психолог починає розповідь: ”Бабуся складає у валізу… гребінець”, а дитина 

має повторити вже сказане, додавши свій предмет. Гра триває доти, доки ряд 

зможе відтворити дитина. 

3. Вправа «Намалюй за взірцем» 

Мета: розвиток дрібної моторики руки, самоконтролю. 

 Дитина у зошиті малює, згідно зразка, фігури по клітинках. 

4.Гра  «Яка іграшка заховалась?» 

Мета: розвиток зорової пам’яті та довільної уваги.  

5.Вправа «Кольори»  

Мета: розвиток асоціативного мислення. 

6. Психогімнастика  «Я – маленьке сонечко» 

Мета: зняття емоційної напруги. 

7. Підсумок заняття «Долонька-подяка» 

 

Заняття 36 

Тема. Незвичайна країна 

Мета: розвивати уміння аналізувати та класифікувати предмети за їх 

призначенням, зорову та слухову пам'ять, сприйняття довільну увагу, уміння 

діяти за зразком. Створювати атмосферу доброзичливості та комфорту. 
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Матеріал: зошит, простий олівець, предметні картинки. 

Хід заняття 

1. Привітання частинами тіла. 

Мета: зняття м’язової напруги, створення гарного настрою. 

2. Вправа «Ехо»  

Мета: розвиток слухової пам’яті, сприйняття. 

Перед грою психолог звертається до дитини: «Ти чула коли-небудь Ехо? Коли 

ти подорожуєш в горах або по лісу, або знаходишся у великій порожній залі, ти 

можете зустріти Ехо. Тобто, побачити тобі, звичайно, не вдасться, а ось почути 

його можна. Якщо ти скажеш: «Ехо, привіт!», то i вона тобі дасть відповідь: 

«Ехо, привіт!», тому що завжди в точності повторює те, що ти їй скажеш. А 

зараз давай пограємо». Починають з простих слів, а потім переходять до важких 

i довгих. Можна спробувати вірш. 

3. Вправа «Коректурна проба» 

Мета: розвиток довільної уваги. 

 Завданням для дитини : закреслити груші на малюнку і обвести яблука. 

 4.Вправа «Четвертий зайвий» 

Мета: розвиток довільної уваги, уміння аналізувати та класифікувати. 

5. Гра «Хто літає?» 

Мета: розвиток моторно-рухової уваги. 

6. Гра «Запам’ятай порядок» 

Мета: розвиток зорової пам’яті. 

7. Підсумок заняття «Долонька-подяка» 
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Додаток 11 

ЩОДЕННИК СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ДИТИНОЮ З ОСОБЛИВИМИ 

ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ  

№ 

п/п 

Дата 

спостереження 

Хто 

спостерігав 

 

Опис спостереження Примітка 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Додаток 12 

 

КНИГА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МІЖ ВЧИТЕЛЕМ-ЛОГОПЕДОМ, 

ПРАКТИЧНИМ ПСИХОЛОГОМ ТА ВИХОВАТЕЛЯМИ 

ІНКЛЮЗИВНОЇ ГРУПИ  

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я 

дитини 

Завдання 

практичного 

психолога 

Завдання 

вчителя-

логопеда 

Відмітка 

вихователя 

про 

виконання 
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Додаток 13 

 

ЦИКЛОГРАМА РОБОТИ ВИХОВАТЕЛЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ГРУПИ З 

ДІТЬМИ ІЗ ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ  

Дні тижня Ранок-день Вечір 

Понеділок  Індивідуальна робота з 

трудового виховання: 

формування навичок 

самообслуговування 

Індивідуальна робота з 

розвитку мовлення 

Вівторок  Індивідуальна робота з 

розвитку пам’яті, уваги 

Індивідуальна робота із 

зображувальної 

діяльності 

Середа  Індивідуальна робота з 

розвитку моторики 

Індивідуальна робота 

під час ігрової 

діяльності 

Четвер  Індивідуальна робота з 

формування 

комунікативних 

навичок (соціальний 

розвиток) 

Індивідуальна робота із 

сенсорного розвитку 

П’ятниця  Індивідуальна робота з 

формування 

елементарних 

математичних уявлень 

Індивідуальна робота з 

трудового виховання: 

виконання трудових 

доручень 
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Додаток 14 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ ГРУПИ ФАХІВЦІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО 

СУПРОВОДУ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ  

 

Дата  

Засідання групи фахівців індивідуального супроводу дітей із особливими 

освітніми потребами 

Голова: завідувач ДНЗ 

Секретар: вихователь-методист ДНЗ 

Присутні: члени групи фахівців індивідуального супроводу дітей з 

особливими освітніми потребами: завідувач ДНЗ - голова групи фахівців 

індивідуального супроводу, вихователь-методист - секретар групи фахівців 

індивідуального супроводу, практичний психолог, вчитель-логопед, 

вихователі інклюзивної групи, музичний керівник, інструктор з фізичної 

культури, сестра медична старша, батьки дітей з особливими освітніми 

потребами. 

Порядок денний: 

1. Про розгляд проекту плану роботи групи фахівців індивідуального 

супроводу дітей із особливими освітніми потребами 

 (доповідач: вихователь-методист, секретар групи фахівців 

індивідуального супроводу) 

 

2. Ознайомлення з нормативно-правовою документацією з питань 

інклюзивної освіти 

(доповідач: завідувач ДНЗ, голова групи фахівців індивідуального 

супроводу) 

3. Особливості організації роботи з  дітьми із особливими освітніми 

потребами 

(доповідач: вихователь-методист, секретар групи фахівців індивідуального 

супроводу) 

4. Різне 

 

1. СЛУХАЛИ:  

Вихователя-методиста, секретаря групи фахівців індивідуального 

супроводу, яка представила на розгляд присутніх план заходів щодо 
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реалізації індивідуальних програм розвитку, план роботи з дитячим, 

батьківським та педагогічним колективом інклюзивної групи. 

ВИСТУПИЛИ: 

Вихователь інклюзивної групи, член групи фахівців індивідуального 

супроводу, яка внесла пропозицію затвердити вищеназвані документи з 

питань планування роботи групи фахівців індивідуального супроводу дітей із 

особливими освітніми потребами. 

УХВАЛИЛИ: 

1.1. Затвердити: 

1.1.1. План заходів щодо реалізації індивідуальних програм розвитку з 

дітьми із особливими освітніми потребами. 

1.1.2. План роботи з дитячим, батьківським та педагогічним колективом 

інклюзивної групи. 

2. СЛУХАЛИ: 

Завідувача ДНЗ, голову групи фахівців індивідуального супроводу, яка 

ознайомила присутніх із нормативно-правовою документацією, якою мають 

керуватись педагоги у роботі з дітьми із особливими освітніми потребами у 

інклюзивній групі.  Зокрема звернула увагу на наказ №104/52 ві.06.02.2015 р. 

«Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у 

дошкільних навчальних закладах»; додаток до листа МОН від 12.10.2015 р. 

№1/9-487 «Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації діяльності 

інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах». 

УХВАЛИЛИ: 

2.1. Групі фахівців індивідуального супроводу дітей з особливими 

освітніми потребами у своїй діяльності керуватись відповідною 

нормативно-правовою документацією. 

                                                   Постійно 

3. СЛУХАЛИ: 

Вихователя-методиста., секретаря групи фахівців індивідуального 

супроводу, яка наголосила на важливості всебічного обговорення 

особливостей розвитку дітей із особливими освітніми потребами та 

зазначила, що врахування рекомендацій психолого-медико-педагогічної 

консультації  дасть можливість прийняти консолідоване рішення про 

специфіку змісту освіти і навчання дітей. 

ВИСТУПИЛИ: 
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Практичний психолог, яка надала узагальнену інформацію про 

результати психолого-педагогічного дослідження дітей з особливими 

освітніми потребами, довела до відома про те, що з батьками дітей із 

особливими освітніми потребами, педагогами була проведена відповідна 

консультаційно-проствітницька робота. На основі результатів діагностичних 

досліджень та враховуючи рекомендації психолого-медико-педагогічної 

консультації практичний психолог запропонувала  кожній дитині із 

особливими освітніми потребами відвідувати індивідуальні та групові 

заняття з корекції пізнавальних процесів, емоційно-вольової сфери. 

Наголосила на забезпеченні підходу до дітей з особливими освітніми 

потребами з оптимістичної позиції відносно перспектив їхнього подальшого 

розвитку - «Протоколи діагностичного дослідження додаються» 

  Вчитель-логопед, яка надала узагальнену характеристику мовленнєвої 

компетентності дітей з особливими освітніми потребами, переконала 

присутніх, що діти потребують логопедичної допомоги. Наголосила на тісній 

співпраці педагогів та батьків щодо покращення – «Протоколи на 

зарахування дітей до логопедичного пункту додаються» 

Вихователь інклюзивної групи, яка надала педагогічні характеристики 

на дітей з особливими освітніми потребами, звернула увагу на труднощі в 

навчанні та переважаючі навчальні інтереси дітей. Проінформувала про 

особливості поведінки дітей в групі ровесників, зазначила про наявні 

проблеми в поведінці. Зауважила на доречності відвідуванні дітьми з 

особливими освітніми потребами занять у логопеда і психолога – 

«Педагогічні характеристики на дітей додаються» 

Сестра медична старша, яка проінформувала про стан здоров’я дітей з 

особливими освітніми потребами, зазначила про доцільність їх перебування 

під наглядом у фахівців і проведення профілактичних заходів.   

Інструктор з фізичної культури, яка наголосила на необхідності контролю 

за фізичним станом здоров’я дітей з особливими освітніми потребами під час 

активної рухової діяльності, врахування групи здоров’я. 

Музичний керівник, яка розповіла про схильності дітей з особливими 

освітніми потребами на музичних заняттях, зауважила на доцільності 

врахування можливостей дітей під час організації свят, розваг. 

УХВАЛИЛИ: 

4.1.На основі обговорення особливостей розвитку дітей із особливими 

освітніми потребами розробити індивідуальні програми розвитку. 

Термін  
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4.2.Направити дітей з особливими освітніми потребами в логопедичну 

групу для надання їм необхідної допомоги. 

Постійно  

3.3. Організувати індивідуальну корекційно-відновлювальну роботу, 

акцентуючи увагу на розвиток емоційної-вольової,  комунунікативної 

сфери, корекції пізнавальних процесів дітей. 

Постійно 

3.4. Забезпечити психолого-педагогічний супровід дітей з особливими 

освітніми потребами групою фахівців індивідуального супроводу.  

Постійно 

3.5. Проводити моніторинг динаміки загального психічного розвитку 

дітей. 

Постійно  

3.6. У разі потреби групою фахівців індивідуального супроводу дітей з 

особливими освітніми потребами проводити позапланові засідання. 

За потребою 

3.7. Надавати батькам дітей з особливими освітніми потребами 

рекомендації фахівців індивідуального супроводу. 

За потребою 

 

 

Голова:                    

Секретар:                
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Додаток 15 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИТИНУ З 

ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ  

1. Загальні відомості про дитину: 

П.І.Б. 

Дата народження 

Домашня адреса 

2. Характеристика сім'ї: 

Склад сім'ї: повна, неповна, багатодітна, наявність братів і сестер. 

Хто займається вихованням дитини (мати, батько, бабуся, інші) 

Чи достатню увагу  приділяють вихованню та навчанню дитини? 

3.  З якого часу відвідує  дошкільний заклад, як протікав період 

адаптації, чи були тривалі перерви у відвідуванні дошкільного закладу, з 

яких причин. Як складаються взаємовідносини з дитячим колективом. 

3. Соматичне здоров'я: більш рідко, часто, хворіє застудними 

захворюваннями, має хронічні порушення здоров'я, погано їсть, важко і 

неспокійно спить. 

4. Характеристика діяльності: навички самообслуговування: чи може 

самостійно користуватися туалетним приладдям, вмиватися, мити руки, 

розчісувати волосся, чи може самостійно одягнутися, роздягнутися, взутися, 

зав'язувати і розв'язувати шнурівки, користуватися ложкою, виделкою, чи 

вміє прибирати свої речі і ліжко. 

5. Ігрова діяльність: байдужість чи інтерес до іграшок, улюблені ігри, чи 

розуміє правила гри, чи виконує їх, вносить зміни в зміст гри, доступність 

уявної ситуації, роль у колективній грі, поведінка у конфліктній ситуації, чи 

відображає свій досвід в грі, (не) вміє підтримувати гру. 

6. Конструктивна та графічна діяльність: чи вміє правильно збирати 

мотрійку, пірамідку, складати прості фігури за зразком з лічильних паличок, 

будувати споруди з кубиків; навички малювання (будинок, дерево, людина та 

ін), ліплення (скачати кульку, брусок з пластиліну та ін.); зображення 

вертикальних ліній, горизонтальних ліній, ламаних ліній, зображення фігур 

за зразком). 

7. Засвоєння програми вікової групи: 

 Знання з математики: 

- лічба в межах…..; 

- володіння узагальнюючим числом…….; 

- лічильні операції…..; 

- порівняння множин (більше-менше); 

- порівняння за величиною……; 

Просторова орієнтація (далеко, близько, більше-менше, високо-низько, 

вліво-вправо); 

 Сенсорні еталони: 

- знання та розрізнення кольорів, геометричних фігур. 
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Знання з рідного краю: 

-знає своє ім’я, прізвище, імена своїх батьків, назву дитячого садка, 

вулиці, міста. Знає та називає державні символи України. 

- має уявлення і називає предмети домашнього вжитку, їх деталі і 

частини, з яких складається предмет. Класифікує предмети чи ні. 

- розуміє та встановлює  прості причинно-наслідкові зв’язки. 

Малювання, ліплення, аплікаці: 

- володіє, не володіє, частково володіє навичками малювання, ліплення 

та вирізання. Вміння тримати олівець, пензлик, ножиці; 

- якість виконання робіт (охайні, неохайні, творчі, примітивні) 

 Рівень сформованості загальної моторики: 

- заняття з фізкультури: виконання вправ (незграбно, нечітко, 

некоординовано – чіткі, координовані); 

Заняття з музики (не відчуває ритм музики, співвідносить чи не 

співвідносить рухи з музичним тактом). 

8. Відношення до трудової діяльності, доручень:  

- любить виконувати доручення побутового характеру; 

- виконує за вказівкою дорослого; 

- виконує охоче, не охоче; 

- відмовляється виконувати. 
9. Ставлення до занять: не здатний контролювати свою діяльність, не 

доводить справу до кінця, заважає педагогу, дітям, швидко виснажується, 

працює повільно і нерівномірно, темп діяльності швидкий, але діяльність 

«хаотична і безглузда». Чи приймає допомогу і яку: словесну, практичну, 

стимулюючу, направляючу, організуючу, навчальну; як долає труднощі, що 

виникають в процесі діяльності; (не) прагне подолати, кидає роботу, піднімає 

за іншими, плаче, переживає і нервує, звертається до вихователя, дітей за 

допомогою, самостійно шукає вихід. 

10. Особистісні особливості: адекватність емоційних реакцій, 

активність чи пасивність у різних видах діяльності, наявність або відсутність 

ініціативи, поступливість, дратівливість, пасивність у процесі спілкування з 

дітьми та дорослими; сором'язливість, примхливість, плаксивість, апатія, 

нав'язливість, боязкість; переважає  позитивний настрій; поведінка: спокійна 

адекватна ситуації, неспокійна; моральні якості: адекватність відносин до 

рідних, однолітків, інших людей, почуття прихильності, любові, добра, 

схильності прийти на допомогу або ображати інших, агресивність, жвавість і 

т.д., вміння виконувати  вимоги дорослих, акуратність, охайність, 

адекватність емоційних реакцій на схвалення і осуд. 
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Додаток 16 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНЕ ПОДАННЯ НА ПМПК 

Дата заповнення подання ______ 20_______ року 

 Для дитини:______________________________________________ 

Прізвище, ім'я, по батькові дитини 

____________________________________ 

Дата народження 

___________________________________________________ 

Місце проживання 

__________________________________________________ 

Термін перебування в ДНЗ __________________________________ 

У якому віці вступив ______________________________________ 

Оцінка адаптації дитини в групі: а) легка, б) задовільна, в) 

незадовільна; г) важка, д) інше ____________ 

Особливості латералізації: а) праворукий; б) ліворукий, в) амбідекстер. 

Особливості ігрової діяльності: а) гра відповідає віку, б) гра відповідає 

більш ранньому віку; в)переважає маніпулятивна гра; г)гра відсутня; д) інше 

__________________________________________________________________ 

Основні труднощі, відмічені в навчанні: а) засвоює програму добре; б) 

засвоює програму задовільно; в) програму засвоює з труднощами; г) 

програму не засвоює; д) інше 

_________________________________________________________________ 

Сприйняття: а) відповідає віку; б) є порушення зорового сприйняття, 

 в) є порушення слухового сприйняття; г) комплексні порушення 

сприйняття; д) інше 

______________________________________________________________ 

Увага: а) без відхилень; б) недостатньо стійка; в) нестійка 

Пам'ять (переважає): а) зорова; б) слухова; в) моторна; г) змішана 

Пам'ять (проблеми): а)без відхилень; б)повільно запам'ятовує і швидко 

забуває;  в) швидко запам'ятовує і швидко забуває; г) інші проблеми  

______________________________________________________________ 

Мислення: а) відповідає віку; б) недостатньо кмітливий; в)грубі 

порушення мислення; г) інше 

__________________________________________________________ 

Моторика: а) відповідає віку; б) моторно незграбний, в) дефекти тонкої  

дрібної моторики; г) інше ____________________________________________ 

Основні труднощі, що відзначаються в спілкуванні: а) труднощів 

немає; б) не вміє підтримувати гру;  в) вважає за краще бути на самоті; г) 

плаче, малоконтактний з дорослими, дітьми; д) конфліктний: е) інше 

____________________________________ 

Мовленнєвий розвиток: а) мовлення відповідає віку; б) мовлення 

невиразне; є труднощі звуковимови; в) бідний словниковий запас; г) 

мовлення граматично неправильне; д) спостерігаються запинки в мовленні; е) 
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мови немає, ж) інше 

__________________________________________________________________ 

Соціально-побутові навички: а) відповідають віку; б) недостатньо 

сформовані; в) порушені, г) інше 

________________________________________________________ 

Орієнтування в просторі та часі: а) відповідає віку; б) недостатньо 

сформоване, в) порушене; г) інше 

________________________________________________________ 

Ставлення до занять, діяльність: а) відповідає віку; б) не здатний 

контролювати свою діяльність, в) непосидючий, не доводить справу до кінця; 

г) заважає педагогу, дітям; д) швидко виснажується; е) інше 

________________________________________ 

Темп діяльності: а) відповідає віку; б) сонливий і млявий протягом дня; 

в) темп роботи на заняттях не рівномірний; г) працює повільно і неуважно; д) 

темп діяльності швидкий, але діяльність «хаотична і безглузда»; е) інше 

_________________________ 

Соматичне здоров'я: а) хворіє рідко; б) часто хворіє застудними 

захворюваннями; в) має хронічні порушення здоров'я; г) погано їсть, д) 

важко засинає і неспокійно спить; е) інше 

__________________________________________________ 

Додаткові особливості розвитку дитини:  

______________________________________________________________ 

Загальна оцінка розвитку та поведінки дитини, пропозиції  

 

__________________________________________________________________ 
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Додаток 17 

ТИЖДЕНЬ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ У ДНЗ 

(ЦЕНТРІ РОЗВИТКУ ДИТИНИ) 

 

Девіз тижня: «Мій дитячий садок відкритий для всіх» 

 

Понеділок 

Девіз дня: «Щоб нас розуміли люди, і ми розуміли їх» 

План дня 

№ 

п/п 

Тема заходу З ким 

проводиться 

Відповідальний 

1 Відкриття тижня 

інклюзивної освіти. 

Ознайомлення із планом 

роботи на тиждень. 

Педагоги 

Батьки 

Практичний психолог 

Вихователь-методист 

2 Інформаційна хвилинка 

«Кожна людина – 

унікальна і неповторна 

особистість» 

Педагоги 

Батьки 

Практичний психолог 

3 Заняття «Секрети 

розуміння інших» 

Психологічні етюди 

«Ми – різні», 

«Ми – турботливі» 

Діти Вихователі 

4 Виступ на педагогічній 

раді на тему: 

«Впровадження 

інклюзивної освіти в 

навчально-виховний 

процес» 

Педагоги Практичний психолог 

5 Привернення уваги до 

наявності «Скриньки 

довіри» 

Педагоги 

Батьки 

Практичний психолог 

6 Конкурс на тему «Кожна 

людина – неповторна 

частина всесвіту» 

Педагоги 

Батьки 

Діти 

Вихователь-методист 

7 Музикотерапія. 

Релаксаційна музика під 

час самостійної ігрової 

діяльності дітей 

Діти Вихователі 
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Вівторок 

Девіз дня: «Світ моєї душі» 

План дня 

№ 

п/п 

Тема заходу З ким 

проводиться 

Відповідальний 

1 Анкета «Моє ставлення до 

дітей із особливими  

потребами» 

Батьки Практичний психолог 

 

 

2 Консультація 

«Психологічна підтримка 

педагогів в умовах 

впровадження інклюзивної 

освіти» 

Педагоги 

 

Практичний психолог 

3 Етична бесіда «Що серце 

відчуває, про те душа 

співає» 

Вправа «Добра тварина» 

Діти Вихователі 

4 Матеріали на стенд для 

батьків «Типові варіанти 

батьківської поведінки і 

взаємин, що стимулюють 

позитивну поведінку 

дитини» (за Д.Льюісом) 

Батьки Практичний психолог 

5 Функціонування 

«Скриньки довіри» 

Педагоги 

Батьки 

Практичний психолог 

6 Конкурс  на тему «Кожна 

людина – неповторна 

частина всесвіту» 

Педагоги 

Батьки 

Діти 

Вихователь-методист 

7 Кольоротерапія.  

Малювання на тему: 

«Передай свій настрій 

оточуючим» 

Діти Вихователі 
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Середа 

Девіз дня: «Доброта врятує світ» 

План дня 

№ 

п/п 

Тема заходу З ким 

проводиться 

Відповідальний 

1 Анкета «Ставлення до 

інклюзивної освіти» 

Педагоги Практичний психолог 

2 Перегляд відеосюжету 

«Досягнення особливих 

дітей» 

Педагоги 

Батьки 

Практичний психолог 

3 Інформаційне 

повідомлення «Міжнародні 

нормативно-правові акти у 

сфері забезпечення права 

на освіту людей з 

особливими освітніми 

потребами» 

Педагоги  Практичний психолог 

4 Урок практичного життя 

«Правила доброти» 

Психологічні етюди 

 «Врятуй пташеня»,  

«Допоможи товаришу» 

Гра «Клубочок добрих 

слів» 

Діти Вихователі 

5 Засідання круглого столу 

«Особливі діти у 

дошкільному закладі – 

вимога сьогодення»   

Батьки Практичний психолог 

6 Функціонування 

«Скриньки довіри» 

Педагоги 

Батьки 

Практичний психолог 

7 Благодійна акція 

«Допоможи ровеснику» 

для дітей реабілітаційного 

центру та дітей із дитячих 

будинків - інтернатів 

Батьки 

Діти 

Практичний психолог 

 

Вихователь - методист 

8 Конкурс на тему «Кожна 

людина – неповторна 

частина всесвіту» 

Педагоги 

Батьки 

Діти 

Вихователь-методист 

9 Піскотерапія «Країна 

доброти» 

Діти Вихователі 
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Четвер 

Девіз дня: «Толерантність – дорога до миру» 

План дня 

№ 

п/п 

Тема заходу З ким 

проводиться 

Відповідальний 

1 Анкетування для 

виявлення рівня 

толерантності особистості 

Педагоги Практичний психолог 

 

 

2 Психолого-педагогічний 

тренінг «Вчимося бути 

толерантними» 

Педагоги 

 

Практичний психолог 

3 Заняття «Ввічливий та 

чемний – усім приємний» 

Бесіда «Як би вчинив ти»  

Народна гра «Хоровод 

дружби» 

Театралізація казки «Під 

грибком» 

Діти Вихователі 

4 Дискусія «Присутність 

батьків дітей із особливими 

освітніми потребами у 

групі як допомога у 

соціальній адаптації 

дитини до ДНЗ» 

Батьки 

Педагоги  

Практичний психолог 

5 Функціонування 

«Скриньки довіри» 

Педагоги 

Батьки 

Практичний психолог 

6 Конкурс на тему «Кожна 

людина – неповторна 

частина всесвіту» 

Педагоги 

Батьки 

Діти 

Вихователь-методист 

7 Казкотерапія «Стара казка 

на новий лад» 

Діти  

Батьки 

Вихователі 
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П’ятниця  

Девіз дня: «Кожна дитина особлива, всі діти – рівні» 

План дня 

№ 

п/п 

Тема заходу З ким 

проводиться 

Відповідальний 

1 Мультимедійна 

презентація «Виховання 

гуманістичної 

спрямованості поведінки 

дитини»  

Педагоги Практичний психолог 

 

 

2 Психологічний всеобуч 

«Світовий досвід 

реалізації права дітей з 

особливими потребами на 

освіту» 

Педагоги 

 

Практичний психолог 

3 Заняття «Діти планети 

Земля» 

Бесіда «Знай свої права й 

обов’язки, дитино!» 

Діти Вихователі 

4 Буклети «Особливі діти. 

Як навчити вашу дитину 

розуміти інших людей» 

Батьки Практичний психолог 

5 Функціонування 

«Скриньки довіри» 

Педагоги 

Батьки 

Практичний психолог 

6 Музично-спортивна 

розвага «Дружать діти 

всієї Землі» 

Батьки 

Діти 

Вихователі 

Музичні керівники  

Інструктор з фізичної 

культури 

7 Підбиття підсумків 

конкурсу на тему «Кожна 

людина – неповторна 

частина всесвіту» 

Педагоги 

Батьки 

Діти 

Вихователь-методист 

8 Підведення підсумків 

тижня інклюзивної освіти 

«Мій дитячий садок 

відкритий для всіх» 

Педагоги 

Батьки 

Вихователь-методист 

Практичний психолог 
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Додаток 18 

ІНФОРМАЦІЙНА ХВИЛИНКА  

«КОЖНА ЛЮДИНА – УНІКАЛЬНА І НЕПОВТОРНА ОСОБИСТІСТЬ»  

 

     Німецький поет Г. Гайне сказав: «Кожна людина — це неповторний світ. 

Під кожною могильною плитою — світова історія». Як на мене, наше 

завдання не зруйнувати цей світ, а спробувати розібратись у ньому.  

     Якщо взяти пригорщу піску та добре роздивитися її під мікроскопом, то 

виявиться, що немає жодної піщинки, схожої на іншу. Краплини дощу, які на 

перший погляд повинні бути схожими, при детальному вивченні 

виявляються зовсім різними. І так можна перелічити все живе й неживе на 

землі, від сніжинок до зебр, від листка на дереві до квітки, від комахи до 

слона і, нарешті, до людини. Все це унікальний витвір природи. Саме так, ми 

— унікальний витвір. Розумієте — унікальний! Тобто неповторний по своїй 

суті, за своєю формою. Ми різні: ми по-різному сприймаємо обставини 

життя, по-різному на них реагуємо. Ми можемо бути адекватними і 

неадекватними, красивими і некрасивими, розумними і не дуже. Але є те, що 

нас об'єднує. Всі ми — люди, а основною ознакою людини є розуміння і 

всепрощення. Іноді нам здається, що всі люди навколо нас неприязні, вони не 

поділяють нашої точки зору, їм не подобається наш одяг, манера вести 

розмову тощо. Але ж озирніться! Всі ці люди — це ми. 

     Кожна людина — неповторна! Потрібно сприймати її саме як явище 

неординарне, вміти пробачати одне одному, довіряти. Давайте принаймні 

спробуємо бути терпимішими, адже всі ми діти матінки-природи. У всіх нас 

різні почуття, емоції, і не можна однозначно сказати, хто правий в тій чи 

іншій ситуації. Любімо одне одного, поважаймо. Нехай розквітнуть усі наші 

таланти, нехай кожна людина зрозуміє, що завдання життя не в тому, щоб 

бути на стороні більшості, а в тому, щоб жити згідно із внутрішнім законом, 

законом справжньої людини. Тож давайте сприймати один одного такими, 

якими ми є. 
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Додаток 19 

 

АНКЕТА ДЛЯ БАТЬКІВ  

«МОЄ СТАВЛЕННЯ ДО ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ»  

1.Чи знаєш ти, хто такі діти з обмеженими фізичними можливостями? 

а) так; 

б) ні; 

в) хотів(ла) би знати. 

2. Як ви ставитесь до дітей з особливими освітніми потребами? 

а) добре; 

б) мені їх шкода; 

в) байдуже; 

г) не знаю. 

3. В якому закладі краще було б навчатися дітям з особливими освітніми 

потребами? 

а) у спеціальному; 

б) у закладі загального розвитку; 

в) удома. 

4. Як ви поставитесь до того, щоб дитина з особливими потребами була 

другом Вашої дитини? 

а) добре; 

б) байдуже; 

в) негативно; 

г) не знаю. 

5. Якщо діти з особливими освітніми потребами навчатимуться в нашому  

закладі, чи будете Ви дозволяти своїй дитині з ними спілкуватися? 

а) так, адже вони такі, як всі; 

б) ні, мені це не потрібно; 

в) не знаю. 

6. Чи потрібно у нашому закладі створити центр, в якому діти з 

особливими потребами могли б спілкуватися окремо від Вашої дитини? 

      а) так; 

       б) ні; 

в) не знаю. 

7. Які позитивні риси особистості ви можете відзначити у дітей з особливими 

потребами?        

8. А які негативні риси? 
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Додаток 20 

 

ТИПОВІ ВАРІАНТИ БАТЬКІВСЬКОЇ ПОВЕДІНКИ І ВЗАЄМИН, ЩО 

СТИМУЛЮЮТЬ ПОЗИТИВНУ ПОВЕДІНКУ ДІТЕЙ  

(ЗА Д. ЛЬЮІСОМ) 

 

1. Я відповідаю на всі запитання і реагую на висловлювання дитини. 

2. Серйозні запитання і висловлювання дитини я сприймаю всерйоз. 

3. Я поставив стенд, на якому дитина може демонструвати свої роботи. 

4. Я не сварю дитину за безлад у її кімнаті чи на столі, якщо це пов’язано з 

творчим заняттям і робота ще не закінчена. 

5. Я виділив дитині кімнату (або частину кімнати) виключно для її занять. 

6. Я показую дитині, що її люблять такою, як вона є, а не за досягнення. 

7. Я доручаю дитині посильні турботи. 

8. Я допомагаю дитині будувати її власні плани і приймати рішення. 

9. Я беру дитину в поїздки в цікаві місця. 

10. Я допомагаю дитині поліпшити результат її роботи. 

11. Я допомагаю дитині нормально спілкуватися з дітьми різних соціальних і 

культурних верств. 

12. Я встановлюю розумний поведінковий стандарт і стежу, щоб дитина його 

дотримувалася. 

13. Я ніколи не говорю дитині, що вона гірша чи краща, ніж інші діти. 

14. Я ніколи не караю дитину приниженням. 

15. Я забезпечую дитину книжками і матеріалами для її улюблених занять. 

16. Я привчаю дитину мислити самостійно. 

17. Я регулярно читаю дитині. 

18. Я з дитинства привчаю дитину до читання. 

19. Я спонукаю дитину вигадувати історії, фантазувати. 

20. Я уважно ставлюсь до індивідуальних потреб дитини. 

21. Я знаходжу час щодня, аби побути з дитиною наодинці. 

22. Я заохочую участь дитини у плануванні сімейних справ і подорожей. 

23. Я ніколи не насміхаюся з помилок дитини. 

24. Я хвалю дитину за вивчені вірші, розповіді, пісні. 

25. Я вчу дитину вільно спілкуватися з дорослими будь-якого віку. 

26. Я спонукаю дитину знаходити проблеми і вирішувати їх. 

27. Я не хвалю дитину безпредметно і нещиро. 

28. Я чесний в оцінці своїх почуттів до дитини. 

29. Немає повністю заборонених тем для обговорення з дитиною. 
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Додаток 21 

АНКЕТА ДЛЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

«СТАВЛЕННЯ ДО ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ»  

1. Чи знаєте ви, що таке «інклюзивна освіта»? 

а) так б) ні 

2. Як ви вважаєте, чи готовий дошкільний заклад створити умови для 

впровадження інклюзивного навчання? 

а) так 

б) ні 

в) частково  

 

3. Що ефективніше для дитини? 

а) індивідуальне навчання 

б) інклюзивна освіта 

4. Чи порушуються права дітей з особливими потребами в системі 

надання їм освіти? 

а) так б) ні 

5. Як ви думаєте, чи вплине спільне проведення дозвілля дітей різних 

категорій на покращення морального виховання особистості? 

а) так б) ні 

6. Чи готові ви психологічно подолати бар’єри у роботі з дітьми з 

особливими потребами? 

а) так б) ні 
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Додаток 22 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

 «МІЖНАРОДНІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ У СФЕРІ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ОСВІТУ ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ 

ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ»  

       Наша держава дотримується  практично всіх багатосторонніх конвенцій 

ООН у галузі прав людини. І, як і кожна країна світу, що взяла на себе 

зобов’язання виконувати міжнародні конвенції, в тому числі про права 

людини, повинна керуватися принципами і нормами цих угод у своєму 

внутрішньому законодавстві. Більше того – створити умови для здійснення і 

захисту прав кожної людини. Важливим кроком на цьому шляху стало 

закріплення в Конституції України високих стандартів прав людини, 

сформульованих в Загальній декларації прав людини. 

Пріоритети прав людини є домінуючими в процесі реалізації 

євроінтеграційних устремлінь нашої держави. Головними критеріями 

дотримання міжнародних норм і вимог національного законодавства щодо 

реалізації права громадян на отримання освіти мають бути якість і 

доступність освіти для кожного. 

Міжнародні документи з прав людини сформували ключові стандарти 

прав людини в тому числі й щодо права на здобуття освіти. 

Для здійснення аналізу на відповідність національного законодавства у сфері 

загальної освіти міжнародним документам в галузі прав людини, наведемо 

витяги з міжнародних договорів: 

Загальна декларація прав людини, проголошена ООН 10 грудня 1948 

року (витяг) 

Стаття 26 

1. Кожна людина має право на освіту. Освіта повинна бути безплатною, хоча 

б початкова і загальна. Початкова освіта повинна бути обов’язковою. 

Технічна і професійна освіта повинна бути загальнодоступною, а вища освіта 

повинна бути однаково доступною для всіх на основі здібностей кожного. 

2. Освіта повинна бути спрямована на повний розвиток людської особи і 

збільшення поваги до прав людини і основних свобод. Освіта повинна 

сприяти взаєморозумінню, терпимості і дружбі між усіма народами, 

расовими або релігійними групами і повинна сприяти діяльності Організації 

Об’єднаних Націй по підтриманню миру. 

3. Батьки мають право пріоритету у виборі виду освіти для  

своїх малолітніх дітей. 

2. Конвенція ООН про права дитини, прийнята 20 листопада 1989 року, 

ратифікована Постановою Верховної Ради України від 27 лютого 1991 

року, (витяг) 

Стаття 28 
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1. Держави-учасниці визнають право дитини на освіту, і з метою поступового 

досягнення здійснення цього права на підставі рівних можливостей вони, 

зокрема: 

a) вводять безплатну й обов’язкову початкову освіту; 

б) сприяють розвиткові різних форм середньої освіти, як загальної, так і 

професійної, забезпечують її доступність для всіх дітей та вживають таких 

заходів, як введення безплатної освіти та надання у випадку необхідності 

фінансової допомоги; 

в) забезпечують доступність вищої освіти для всіх на підставі здібностей 

кожного за допомогою всіх необхідних засобів; 

г) забезпечують доступність інформації і матеріалів у галузі освіти й 

професійної підготовки для всіх дітей; 

д) вживають заходів для сприяння регулярному відвіданню шкіл і зниженню 

кількості учнів, які залишили школу. 

Право дітей з особливими потребами на рівний доступ до освіти 

закріплене в універсальних документах з прав дитини та міжнародних 

документах з питань прав інвалідів. Зокрема: 

3. Конвенція ООН про права дитини, прийнята 20 листопада 1989 року, 

ратифікована Постановою Верховної Ради України від 27 лютого 1991 

року, (витяг) 

Стаття 23 

1. Держави-учасниці визнають, що неповноцінна в розумовому або 

фізичному відношенні дитина має вести повноцінне і достойне життя в 

умовах, які забезпечують її гідність, сприяють почуттю впевненості в собі і 

полегшують її активну участь у житті суспільства. 

2. Держави-учасниці визнають право неповноцінної дитини на особливе 

піклування, заохочують і забезпечують надання, за умови наявності ресурсів, 

дитині, яка має на це право, та відповідальним за турботу про неї допомогу, 

щодо якої подано прохання і яка відповідає стану дитини та становищу її 

батьків або інших осіб, що забезпечують турботу про дитину. 

Саламанкська декларація про принципи, політику та практичну 

діяльність у сфері освіти осіб із особливими потребами 

(прийнята на Всесвітній конференції з питань освіти осіб з особливими 

потребами: доступність і якість, 7-10 червня 1994 року, це декларація про 

принципи і наміри майбутнього розвитку освіти до реалізації яких повинні 

прагнути всі країни). 

Ми вважаємо й урочисто заявляємо про те, що… особи, що мають 

особливі потреби в області освіти, повинні мати доступ до навчання в 

звичайних школах, що повинні створити їм умови на основі педагогічних 

методів, орієнтованих у першу чергу на дітей з метою задоволення цих 

потреб, звичайні школи з такою інклюзивною орієнтацією є найбільш 
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ефективним засобом боротьби з дискримінаційними поглядами, створення 

сприятливої атмосфери в громадах, побудови інклюзивного суспільства і 

забезпечення освіти для всіх; більш того, вони забезпечують реальну освіту 

для більшості дітей і підвищують ефективність і в кінцевому рахунку 

рентабельність системи освіти. 

Ми закликаємо також міжнародне співтовариство, зокрема: схвалити 

підхід, що полягає в навчанні в інклюзивних школах, а також надати 

підтримку розвиткові освіти осіб з особливими потребами як невід’ємну 

частину всіх освітніх програм…. 

З вищенаведених міжнародних документів можна зробити висновки, 

що право на освіту є одним з основних прав людини; право на освіту осіб з 

особливими потребами має гарантуватися без дискримінації чи будь-яких 

обмежень; держава має визнавати принцип рівних можливостей у сфері 

освіти для дітей, молоді і дорослих, які мають інвалідність, в інтегрованих 

структурах; система спеціальної освіти повинна розвиватись в напрямку 

формування інклюзивної моделі освіти. 
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Додаток 23 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ТРЕНІНГ  

«ВЧИМОСЯ БУТИ ТОЛЕРАНТНИМИ»  

Мета: формування толерантності засобами самопізнання, взаєморозуміння, 

взаємодії. Створення комфортного психологічного клімату в колективі. 

Зняття психоемоційної напруги. 

Хід тренінгу 

Вправа-розминка «Перетворення» 

Учасинка тренінгу потрібно закінчити речення: 

Якби я була книгою, то я була б … 

Якби я була б їжею, то я була б … 

 Вправа «Чи ми схожі?» 

 Учасники сідають по колу. Ведучий вибирає одного із учасників за 

якоюсь реальною чи уявною схожою зі своєю рисою та запрошує його до 

центра кола. Обраний звертається до кого-небудь з учасників у такий же 

спосіб, але за іншим чинником. Так продовжується доти, доки усі учасники 

не опиняться у колі. 

Вправа «Картопля» 

 Часто буває так, що ми сприймаємо яку-небудь групу, наприклад 

етнічну, як ціле і не замислюємося про те, що кожний її представник – зовсім 

унікальний і неповторний. Наприклад, нам може здаватися, що «всі китайці 

на одне лице», що всі німці страшні педанти, а фіни – мовчазні. Однак якщо 

ми ближче познайомимося з конкретною людиною з цієї групи, більше 

дізнаємось про неї, то її індивідуальність, неповторність будуть очевидними. 

 Давайте спробуємо проілюструвати унікальність всього існуючого на 

практиці. Навряд чи хто-небудь вважає, що кілограм картоплі наповнений 

індивідуальністю. Візьміть кожний собі по картоплині. Роздивіться її якомога 

уважніше, з'ясуйте «особливі прикмети». На це дається 1 хвилина. Потім 

картопля змішується. Кожен повинен знайти свою картоплину й описати її.   

Робота в групах «Що таке толерантність?» 

 Учасники діляться на 4 групи і після роботи в групах пишуть своє 

визначення толерантності. Визначення повинно бути коротким та об’ємним. 

Усі визначення записуються на ватман та прикріплюються на дошку. 

Міні-лекція « Толерантність» 

       Отже, поняття «толерантність» є синонімом слова «терпимість», саме так 

воно звучить на латині. Толерантність людей є найважливішою умовою миру 

і злагоди в сім'ї, колективі та суспільстві. Адже соціальні взаємовідносини 

постійно змінюються, породжуючи то гармонію, то однобічну перевагу, а то 

й зіткнення безпосередніх інтересів. У різних людей – різні погляди на 

життя, працю, кохання тощо. Але ми завжди маємо поважати думки і 
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погляди інших людей. Водночас толерантність – не поступливість, вона вище 

цього, це активна позиція, викликана визнанням прав і свобод людства.  

Гра «Біла ворона» 

 Ведучий пропонує одному з учасників на деякий час стати не таким, як 

усі. Для цього йому треба робити усе протилежно тому, що робить група. 

Група повторює всі рухи ведучого. Наприклад, група підводить руки, а «біла 

ворона» - ні, всі посміхаються, а «біла ворона» - насуплюється тощо. 

 Через деякий час ведучий каже: «Це важко – бути не таким, як усі. Хто 

буде йому допомагати?» 

 Так з'являються дві білі ворони. Потім їх стає більше. Коли до «білої 

ворони» приєднується половина учасників, вправа закінчується. 

Вправа «Потрапити в коло» 

 Учасники діляться на дві групи: одна група сідає в коло, а друга 

намагається без слів, а жестами попроситися в коло до решти. Гра 

закінчується, коли всі об'єднуються разом. 

Робота в парах «Робітник і роботодавець» 

        Учасники виконують завдання в парах. Один учасник – роботодавець 

(керівник), інший – робітник (підлеглий). Задача кожного роботодавця 

переконати за 2 хвилини робітника попрацювати у вихідний день. Робітник у 

свою чергу має відмовлятись і наводити аргументи. 

Творча вправа «Емблема толерантності» 

        Учасники тренінгу об’єднуються у дві підгрупи. Завдання для кожної 

підгрупи: намалювати і презентувати свою емблему толерантності. 

Релаксація «Подорож» 

       Під музику учасникам пропонується подумки вирушити у подорож в 

країну добра і взаєморозуміння. 

Підсумок «Квітка толерантності» 

Кожен учасник прикріплює на уявну галявину  вирізану квітку, на пелюстках 

якої записує ті цінності, які візьме з собою в життя. 

      Отже, дуже важливо в будь-якому колективі дотримувати 4 правила 

толерантного спілкування:  

•  Бути завжди уважним.  

•  Бути терпимим в спорі і аргументувати свою думку.  

•  Бути гуманним і милосердним.  

•  Не ображати співрозмовника.  

У світі поширюється рух за толерантність, бо вона є необхідною умовою 

миру і демократії. Наш український народ неодноразово виявляв свою 

терпимість до інакодумців, здатність до компромісу, вміння виходити із 

проблемних ситуацій. Толерантність не є вродженою рисою характеру, її 

потрібно виховувати в себе з дитинства. 
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 Людство втомилося від постійних воєн, які несуть лише втрати, 

нещастя та біль. Ми вчимося толерантності, щоб краще розуміти тих, хто 

поряд з нами. Ми вчимося толерантності, щоб врятувати світ. 
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Додаток 24 

 

 

ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВСЕОБУЧ  

«СВІТОВИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ 

ПОТРЕБАМИ НА ОСВІТУ»  

До XIX ст.. навчати і лікувати дітей з проблемами у розвитку 

практично не намагалися. Вони залишалися вдома зі своїми родинами або їх 

віддавали до притулків. Часто такі діти були тягарем для своїх сімей і родини 

зверталися за допомогою в нагляді за ними. 

Першу відому нам спробу навчати дітей з проблемами у розвитку 

зробив 1800 р. французький лікар Жан-Марк Ітард. Він розробив унікальну 

методику, яку згодом запозичили педагоги і науковці зі США. Послідовники 

Ітарда заснували організацію, яка проводила наукові дослідження проблем 

розвитку. 

1830 р. у Сполучених Штатах Америки створено перші школи для дітей з 

проблемами зору та слуху. Учні в цих школах були ізольовані та навчалися 

за спеціальними програмами. Так, у школах для дітей з проблемами слуху 

використовували альтернативні системи спілкування, мову знаків, жестів 

тощо. Оскільки це були великі заклади, вони часто розташовувались за сотні 

кілометрів від домівок учнів і діти перебували тут майже весь час. 

У Росії систему формальної спеціальної освіти запо124т.124де124но 

після революції 1917 р. (Малофеєв, 1998). Дітей утримували у спеціальних 

закладах за державний кошт, оскільки звичайні школи не були відповідним 

чином обладнані і діти з особливими потребами не могли в них навчатися. 

У цей час були сформульовані соціокультурні теорії Л.Виготського та 

інших російських науковців. На жаль, вони досягли західних країн лише 

через п’ятдесят років. Коли роботи Л.Виготського стали загальновідомими, 

то справили величезний вплив на систему освіти дітей з проблемами у 

розвитку в усьому світі. 

Виготський писав про шкідливий вплив на дітей з проблемами у 

розвитку соціальної ізоляції. Він дійшов висновку, що, відриваючи таких 

дітей від сімей та друзів і створюючи для них особливе соціальне довкілля, 

суспільство викликає в них «вторинну інвалідність». Такі дії дуже негативно 

відбиваються на дітях з проблемами у розвитку, оскільки при цьому не 

враховуються їхні основні соціальні потреби (Л.Виготський, 1978). 

На початку XX 124т.. італійська лікарка Марія Монтессорі створила 

«Дитячий дім» для захисту і виховання дітей бідняків у Римі. Вона була 

переконана, що до дитячої індивідуальності необхідно ставитися з повагою, 

слід дозволяти дітям робити вибір і заохочувати їх до розв’язання проблем. 

Марія Монтессорі намагалася розвивати у дітей вміння та навички, які 
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давали б змогу надалі самим потурбуватися про себе. Вона була щирим 

захисником безнадійних, на думку багатьох, дітей. 

Поступово в Європі, США, Австралії, Канаді батьки почали спонукати 

педагогів залучати дітей з особливими потребами до звичайних класів. Вони 

зрозуміли 125т.125декватний характер спеціальних програм і були сповнені 

бажання зірвати тавро сегрегації із системи освіти дітей з проблемами в 

розвитку. Родини прагнули, щоб їхні діти залишалися в рідних домівках, де 

до них ставилися б як до важливих членів сімей. 

Досвід Канади, Великобританії,  США, Швеції, Норвегії, Німеччини, де 

є спеціальні і інклюзивні  школи, але там більше переходять до інклюзивних  

шкіл. Вважають, що  у дітей більше можливостей  в майбутньому. Вони 

бачать результати. У Америці, наприклад,  20 літній досвід показав, що потім 

дитина може працевлаштуватися. Там багато людей з синдромом Дауна, з 

іншими недоліками, які успішно працюють. Для здорових дітей теж це 

важливо, вони бачать, що є інші діти, що суспільство всіляке. Це важливо, 

щоб така дитина не вважалася хворою, а мала всі можливості для реалізації. 

А школа – це перший важливий етап для інтеграції, включення людини в 

суспільство.  

В США закон про інклюзивну  освіту ухвалений 30 років тому. За ці 

роки всі вже звиклися, що різні діти можуть вчитися разом. Вирішені 

проблеми організації навчання: наприклад, дитина з важкими порушеннями 

здоров’я отримує помічника, який супроводжує її по школі. А в Данії 

подібний закон діє ще з 1817 року. 

В передових країнах Західної Європи, починаючи з 70-х років ХХ 

125т.. відбувалася перебудова спеціальної освіти. Зокрема, інтегроване та 

інклюзивне навчання дітей з особливостями розвитку визначено як основну 

форму здобуття їхньої освіти. 
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Додаток 25 

СЕМІНАР З ЕЛЕМЕНТАМИ ТРЕНІНГУ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ  

«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ДІТЕЙ З 

ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В РОЗВИТКУ»  

Мета: актуалізація досвіду роботи педагогів з дітьми з особливими 

потребами. Підвищення професійної компетентності учасників семінару 

щодо гармонійного розвитку та виховання дітей з особливими потребами  

розвитку  в ДНЗ. 

Завдання: 1.Уточнення основних понять «інклюзія», «інклюзивний підхід», 

«інтеграція» тощо.   

2.Відпрацювати ефективні способи взаємодії з дітьми, які мають порушення 

в емоційно-вольовій сфері. 

3.Сприяти  впровадженню нетрадиційних технік та прийомів в роботі з 

дітьми, які мають індивідуальні особливості поведінки.  

Категорія слухачів: вихователі, логопед, інструктор з фізичної культури,  

музичні керівники. 

Вступна частина. 

Відеопрезентація «Щастя – це наші діти». 

Оголошення теми та мети семінару. 

Мозковий штурм.  Продовжити речення: інклюзія – це… 

Загальні поняття. 

Інтеграція – зусилля, спрямовані на введення дітей з особливими 

освітніми потребами у регулярний освітній простір. Отже, ми пристосовуємо 

дитину  до вимог дошкільного закладу. Інклюзія передбачає пристосування 

ДНЗ та їх загальної освітньої філософії та політики до потреб усіх дітей – як 

обдарованих, так і тих, котрі мають особливі потреби.   

Інклюзивний освітній заклад 

Інклюзивний освітній заклад – заклад освіти, який забезпечує 

інклюзивну освіту як систему освітніх послуг, зокрема: адаптує навчальні 

програми та плани, фізичне середовище, методи та форми навчання та 

виховання, використовує існуючі в громаді ресурси, залучає батьків, 

співпрацює з фахівцями для надання спеціальних послуг відповідно до 

різних освітніх потреб дітей, створює позитивний клімат в дитячому 

середовищі.  

Основний принцип інклюзивних груп в освітньому закладі полягає в 

тому що, всі діти мають навчатися і виховуватис разом у всіх випадках, коли 

це виявляється можливим, не зважаючи на певні труднощі чи відмінності, що 

існують між ними.  

Діти з особливими освітніми потребами мають отримувати будь-яку 

додаткову допомогу, яка може знадобитися їм для забезпечення успішності 

процесу навчання та виховання. 
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Інклюзія  є найбільш ефективним засобом, який гарантує солідарність, 

співучасть, взаємоповагу, розуміння між дітьми з особливими потребами та 

їхніми ровесниками.  

Ключовий принцип, який лежить в основі інклюзивного підходу, 

полягає в тому, що освітні заклади  мають бути відкритими для всіх дітей, 

незалежно від їхніх фізичних, інтелектуальних, соціальних, емоційних, 

мовних чи інших особливостей.  

Вправа «Емоційна бухгалтерія» 

Завдання: згадайте  дитину з особливими потребами в розвитку. 

Проаналізуйте: Скільки разів (за 1 день):  

 Звертались до дитини з емоційно позитивним висловлюванням 

(радісним вітанням,схваленням, підтримкою) 

• Звертались до дитини  з негативним (докором, зауваженням, 

критикою). 

• На дитину підвищували голос. 

• Були велетнем і дивились на дитину зверху вниз. 

Підсумок:  

Чого більше – позитивних висловлювань,  чи негативних вчинків по 

відношенню до дітей з особливими потребами? 

Гра «Ярлики»  

Матеріали: клейка стрічка, картки з зверненнями, будівельний матеріал, 

іграшки. 

Завдання.  Педагогам роздаються ярлики в вигляді карток  на кожній картці 

написано  одне з таких звернень: 

• агресивний – остерігайтеся мене,  поступайтесь мені місцем; 

• дружелюбний – прислухайтеся до мене, гладь мене по плечу; 

• затримка розвитку – спрощуйте і повторюйте все мені; 

• спотворене обличчя – уникайте зорового контакту зі мною; 

• обдарований – завжди погоджуйтеся зі мною; 

• поганий слух – говоріть голосно, жестикулюйте; 

• лідер – уважно слухайте мене та ін... 

Прикріпити картки на спину сусіда так, щоб ніхто не бачив, що написано на 

його картці. Педагоги, які отримали картки, граються в групах по 4-5 осіб з 

будівельним матеріалом та іграшками, всі інші  намагаються вести себе 

згідно звернень на картках по відношенню  до «граючих» колег 

(використовуючи жести, міміку, звернення). Педагоги з картками повинні 

здогадатися, який у них ярлик. 

Запитання: Як ви здогадалися, який у вас ярлик? Що відчуваєте після гри, 

під час гри? 
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Підсумок. Дякуємо, всім за активну  участь в грі, а особливо тим, хто зумів 

працювати з ярликами, які виявилися образливими. Отже,  звертайте увагу на 

те, як ми говоримо про дітей, які мають особливі потреби в розвитку. 

Казочка по колу «Про хлопчика з особливими потребами» 

Матеріали: свічка, глечик, дзвіночок, металофон 

Завдання:  з дотриманням всіх золотих правил казкотерапії (ритуал входу в 

казку, основна частина, вихід з казки) педагогам по колу пропонується 

придумати казку про хлопчика з особливими потребами. 

Вправа: «Ваші дії по відношенню до дитини з особливими потребами» 

Матеріал: хлопчик іграшковий на візку. 

Завдання: по черзі кожен педагог словами або діями звертається до дитини з 

особливими освітніми потребами. 

Лист-звернення до дитини з особливими потребами в розвитку 

Завдання: написати лист-звернення до дитини з особливими потребами. 

Зачитати. 

Розподіл на 2 команди: 1. Батьки. 2. Педагоги 

Завдання. Команда батьків: Переваги залучення дітей з особливими 

потребами  в групи здорових однолітків. 

Команда педагогів: Перешкоди залучення дітей з особливими потребами в 

групи здорових однолітків. 

Обговорення. 

Вправа «Вихідний квиток» 

Назвіть будь ласка:   

• 3 речі нові (про які ви дізнались на семінарі) : 

• 2 речі корисні : 

• 1 дельта (змінна): 

Підсумок:    

Християнська  притча: свій хрест – своя ноша 

Господь бог роздав всім хреста  і сказав - це твій хрест і тобі його нести. 

Через деякий час зібралися всі народи з проблемою: тяжко нести свій хрест. 

Вирішили звернутися до Бога. 

- Бог сказав: зніміть свій хрест і покладіть всі разом. Різні хрести лежали 

в цій купі: залізні, дерев’яні, мідні, срібні. 

- Виберіть, той хрест, який вам до вподоби, і несіть його. 

- Важко, незручно нести. 

Знову всі зійшлися на раду. 

- Бог сказав: виберіть, той хрест, який до душі. 

 Кожен взяв свій старий хрест, він здався легким, зручним, і всі люди стали 

щасливими. 

Підсумок: 

Бажаю, щоб обрана нами ноша завжди була легка і до душі. 
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Через 100 років не буде важливим в якому костюмі ви ходили, на якій 

машині їздили, скільки грошей мали на своєму рахунку. Буде важливим: хто 

були ви, і  що ви залишили  в душі хоча б однієї дитини… 
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Додаток 26 

 

БАТЬКІВСЬКИЙ ВСЕОБУЧ 

«ВИХОВАННЯ В СІМ’Ї ОСОБЛИВОЇ ДИТИНИ»  

Навряд чи хтось знає точну відповідь на питання про виховання 

особливої дитини. Справа в тому, що «правильної» відповіді тут бути не 

може. Кожен із батьків серцем відчуває, як потрібно діяти в тій чи іншій 

ситуації. Але дуже важливо правильно розуміти стан своєї дитини, 

відстежувати симптоми, помічати поліпшення стану. 

Для цього необхідні певні знання. Спілкування з іншими сім’ями, які 

опинилися у схожій ситуації, теж не буде зайвим. Адже разом легше 

пізнавати те, що вимагає осмислення, безпомилкового рішення. Але, все ж, 

головне – навчитися розуміти і любити дитину. Цьому можна та потрібно 

вчитися все життя.  

1. Народилась дитина. У неї виявилося відхилення. Звичайно, потрібні 

кваліфікована консультація лікаря, педагога, зустріч із батьками, які мають 

таку ж дитину. Важливо не розгубитися і не покласти всю міру 

відповідальності за здоров’я малюка на інших. Допомога батьків вагоміша за 

все, тому що вони доглядають за дитиною, проводять із нею багато часу. Це 

дозволяє знати і спостерігати те, чим не володіють найуспішніші фахівці.  

2. Спостерігайте за дитиною, аналізуйте її. Визначте, що їй подобається, а 

що викликає плач, протест, відторгнення. Будьте з дитиною єдиним цілим: 

відчувайте її і розумійте. Іноді батьки можуть розповісти лікарю та педагогу 

набагато більше, ніж ті повідають батькам 

3. Дитину потрібно включити у взаємодію, тобто отримати від неї 

відповідну реакцію. Для цього використовуйте 

нетрадиційний масаж, під контролем фахівців (зміна положення рук, ніг, 

тулуба, 130н.130неніше130ння, розтирання, масування окремих ділянок тіла). 

Батьки у своїх діях повинні бути послідовні, наполегливі. Вони «ведуть» 

дитини, повторюючи окремі дії багато разів, не втрачаючи надії на те, що в 

черговий раз вони помітять невеликі зміни.  

4. Якщо дитина байдужа, незважаючи на вжиті заходи. Можна 

повторювати, копіювати дії дитини, щоб вона помітила їх. Дитина мигцем 

зафіксувала погляд на те, що відбувається – це вже перемога.  

5. Важливі зразки правильних дій, спільні дії, тренувальні вправи, які 

поступово ускладнюються, збагачується різними прийомами. У деяких 

випадках потрібні активні дії дорослих (батьків) при байдужості дитини, так 

звана стимуляція. Використовується вплив полярними стимуляторами: 

холодним і теплим, солоним та солодким, жорстким і м’яким тощо, щоб 

пробудити органи чуття (сенсорні системи дитини).  
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6. Будьте з дитиною спокійні, терплячі, витримані в будь-якій ситуації. 

Якщо у неї щось не виходить, шукайте причину насамперед у собі: чи немає з 

вашого боку перегинів, непорозуміння, контрастності батьківських впливів і 

проявів. Життя безконфліктним не буває, тому бути завжди спокійним, 

врівноваженим складно. Однак до цього зобов’язує батьківський обов’язок.  

7. Сподівайтесь, що все може змінитися і змінитися на краще. Потрібна 

позиція «Пробуй, дій, надійся та чекай, переконуй насамперед себе: якщо не 

ти, то хто?» У дитини з психофізичними порушеннями не тільки «золотники 

хвороби, а й пуди здоров’я».  

8. Про дитину можна сказати однозначно: вона повинна виховуватися в 

сім’ї. Сім’я допомагає, зміцнює, зберігає сили навіть у тих випадках, коли 

порушення не підлягають виправленню. Навіть у найкращому інтернаті 

дитині погано. Вона потребує ласки, підтримки, відчуття своєї потрібності, 

корисності, захищеності, в усвідомленні того, що хтось любить її і піклується 

про неї. Ось чому виявилися привабливими ідеї інтегрованого навчання.  

9. В умовах спільного навчання зі здоровими однолітками особлива дитина 

живе в сім’ї і взаємодіє з іншими дітьми. До дитини з порушеннями 

ставляться так само, як до нормальної.  

10. У стані глибокого душевного потрясіння, коли батьки дізнаються про 

наявні у дитини порушення, коли їхні світлі очікування стикаються із 

суворою дійсністю, вони починають уповати на допомогу лікаря. Їм здається, 

що варто зустріти хорошого фахівця, і він усе зможе змінити. Виникає віра в 

диво. 

11. Тут важливо усвідомити відразу, що попереду можуть бути довгі роки 

подолання порушень, їх виправлення або ослаблення, тобто корекція. Від 

батьків потрібні стійкість, міцність духу і величезна повсякденна, непомітна 

праця. Успіхи можуть бути мізерними, але батьківська інтуїція допомагає 

помітити те, що інші не бачать: уважний погляд дитини, легке ворушіння 

пальцями, ледь помітну посмішку.  

12. Дієвою буде допомога сім’ї з тими ж проблемами. Батьків таких сімей 

об’єднує спільність інтересів, взаєморозуміння, спорідненість душ, що 

виникло від наявності особливого, не зовсім зрозумілого дитини. Безперечно, 

роблять добру справу ті батьки, які створюють клуби, асоціації, інші 

громадські об’єднання. На засіданнях, зустрічах вислуховують поради, 

діляться досвідом, обговорюють наболіле, а також веселяться, відпочивають, 

говорять компліменти, вітають із днями народження, святами, вчаться 

помічати в кожному саме чудове. У сім’ї також важливо створювати 

святковий настрій, щоб приємні дрібниці розцвічували монотонне життя.  

13. Виховання особливої дитини вимагає сили духу, прояву характеру та 

наполегливості. Дитина в атмосфері вседозволеності може стати деспотом, 

тираном. Батькам потрібно вміти сказати «не можна», ввести обмеження на 
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неприпустимі дії. Тут повинна бути «розумна жалість», розуміння того, що 

введення заборон, утримання, больовий контакт (мова, звичайно, не йде про 

фізичне покарання) формують у дитини правильну, усвідомлену поведінку.  

14. Батьки зобов’язані вчитися. Адже найкращі «педагоги» – це батьки:  

- вони зауважують, що у дитини почервонів язик від надмірних вправ, що 

вона може язиком вже дотягнутися до верхньої губи, а потім до носа;  

- батьки, апробуючи прийоми корекції (виправлення) дитини, 

переконуються, що у них виходить і проводять потрібну роботу вдома. Без 

допомоги батьків важко досягти успіхів.  

Отже, головне – навчитися розуміти та любити дитину. 

1. Пам’ятайте, що виховання дитини починається з першого дня народження 

і навіть до її народження.  

2. Спостерігайте за дитиною, аналізують її дії.  

3. Батьки повинні знати особливості та потреби дитини краще за інших. 

4. Включаючи дитину у взаємодію, слідкуйте, щоб вона виконувала дії 

спільно, за зразком, показом, при наданні повної, часткової допомоги. 

5. Забезпечуйте дитині позитивні емоції. Батьки допускають помилки, 

впадаючи у відчай, сумніваючись, втрачаючи себе як індивідуальність.  

6. Важливо сподіватися, діяти та чекати. 
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Додаток 27 

 

ПАМ’ЯТКА ВИХОВАТЕЛЯМ ІНКЛЮЗИВНИХ ГРУП  

1. Навчіться толерантно ставитися до особливих дітей, але ні в якому разі не 

акцентуйте увагу на дитині. 

2. Дотримуйтесь правила конфіденційності у своїй роботі. Ні в якому разі не 

обговорюйте з іншими батьками проблеми дитини із особливими освітніми 

потребами. Обговорюйте проблеми з батьками дитини із особливими 

потребами тільки індивідуально, а не в присутності інших батьків. 

3. Сприяйте тому, щоб кожна дитина відчула себе прийнятою. 

4. Сприяйте створенню у дитячому колективі атмосфери доброзичливості, 

справедливості й терпимості. 

5. Надавайте індивідуальну підтримку, але при цьому не відокремлюйте 

дітей з особливими потребами від основної групи дітей. 

6. Намагайтеся наблизити навчальні завдання до потреб і можливостей такої 

дитини. 

7. Співпрацюйте з іншими педагогами і спеціалістами (логопедом, 

психологом, лікарями) та батьками в одній команді. 
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Додаток 28 

ПРАВИЛА РОБОТИ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ  

1.     Дотримуйтесь усталеного порядку дня. 

2.     Пропонуйте безпечне місце звідки б діти могли б спостерігати за 

діяльністю інших. 

3.     Сприяйте залученню дітей до груп. Можна просто виконувати завдання 

удвох. 

4.     Використовуйте позитивне підкріплення: усмішка, кивок голови чи 

плескання по спині, хваліть за правильні дії, не примушуйте до колективної 

роботи, приділяйте особливу увагу, щоб у них з’явилося відчуття  довіри, 

необхідне для колективної роботи. 

5.     Звертайте увагу на зусилля, а не на результат. 

6.     Особливо складно працювати з агресивними дітьми, тому обмежуйте 

рівень шуму і візуальної стимуляції. Необхідне просторе приміщення, щоб 

можна було виокремити гіперактивних дітей. 

7.     Давайте чіткі вказівки: діти мають чітко розуміти, чого від них хочуть, у 

групі має бути розпорядок дня, на агресивну поведінку слід реагувати 

миттєво й організовувати паузи, щоб заспокоїти дітей. 

8.     Учіть дитину  контролювати свої дії. 
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Додаток 29 

ПОРАДИ БАТЬКАМ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ  

1. Ніколи не жалійте дитину через те,що вона не така, як усі. 

2. Даруйте дитині свою любов та увагу,однак не забувайте про інших членів 

родини,котрі її теж потребують.  

3. Не дивлячись ні на що, зберігайте позитивне ставлення і уявлення про 

свою дитину. 

4. Організуйте свій побут так,щоб ніхто в сім'ї не відчував себе 

«жертвою»,відмовляючись від свого особистого життя. 

5. Не відгороджуйте дитину від обов'язків і проблем. Вирішуйте всі справи 

разом з нею. 

6. Слідкуйте за своєю зовнішністю. Дитина повинна гордитися вами. 

7. Не бійтеся в чомусь відмовити дитині, якщо вважаєте її вимоги 

надмірними. 

8. Частіше розмовляйте з дитиною. Пам'ятайте, що ні телевізор, ні радіо не 

замінять їй вас. 

9. Не обмежуйте дитину в спілкуванні з ровесниками. 

10. Частіше звертайтеся за порадами до педагогів та психологів. 

11. Звертайтеся до родин, у яких є діти. Передавайте свій досвід і переймайте 

чужий. 

12. Пам'ятайте, що дитина коли-небудь подорослішає і їй доведеться жити 

самостійно. Готуйте її до самостійного життя. Говоріть з нею про майбутнє. 
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Додаток 30 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ В 

СУЧАСНІЙ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІЙ СИТУАЦІЇ 

1. Лист Міністерства освіти і науки України від 11.03.2014  № 1/9-135 

«Про надання психологічної допомоги учасникам  навчально-

виховного процесу»  

2. Лист Міністерства освіти і науки України від 02.04.2014 № 1/9-186 

«Щодо навчання дітей військовослужбовців, які переїхали з 

Автономної Республіки Крим та м. Севастополя на постійне місце 

проживання до інших населених пунктів України» 

3. Лист Українського НМЦ практичної психології і соціальної роботи від 

24.02.2014 № 26 «Про посилення психологічної допомоги населенню» 

4. Наказ Мінсім’ямолодьспорту, МОЗ, МОН, Мінпраці, Мінтранспорту, 

МВС та Держдепартаменту з питань виконання покарань від 14.06.2006 

№ 1983/388/452/221/556/ 596/106 «Про затвердження порядку взаємодії 

суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які опинилися у складних 

життєвих обставинах» 
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Додаток 31 

РЕАКЦІЇ НА ТРАВМУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ТА ПЕРШІ 

КРОКИ ДОПОМОГИ 

Симптоми Перші кроки допомоги 

1. Безпорадність, пасивність  Забезпечення підтримки, відпочинку, 

комфорту, їжі, можливості гратися 

і/або малювати 

2. Генералізованний страх  Відновлення захисту з боку дорослих 

3. Пізнавальні труднощі (наприклад, 

не може зрозуміти) 

Повторні конкретні роз’яснення 

ситуацій, очікуваних подій 

4. Труднощі розпізнавання власних 

занепокоєнь 

Знайомство з емоційними назвами 

загальних реакцій 

5. Недостатність вербалізації – 

елективний мутизм, повторювані 

невербальні програвання травми, німі 

запитання. 

Допомога у вербалізації спільних 

почуттів і скарг (дитина ще не в змозі 

сприймати свої почуття поокремо) 

6. Приписування магічних 

властивостей спогадам про травму 

Відділення травми від речових 

нагадувань (будинки, ящики для 

іграшок і т.д.) 

7. Розлади сну (нічні страхи і 

кошмари, страх засинання, страх 

залишатися самому особливо в 

темряві) 

Ліплення того, що лякає 

8. Тривожна прихильність (чіпляння 

за дорослих, небажання перебувати 

без батьків) 

Забезпечення постійної турботи і 

догляду (наприклад, запевнення, що 

його зустрінуть з дитячого 

садка/школи). Обмін пам’ятними 

предметами 

9. Регресивні симптоми (смоктання 

пальця, енурез, белькотіння) 

Переносимість дорослих до цих 

тимчасових проявів 

10. Тривоги, пов’язані з 

нерозумінням смерті, фантазії про 

«лікування від смерті», очікування, 

що померлі можуть повернутися, 

напасти 

Пояснення фізичної реальності 

смерті 
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Додаток 32 

ПАМЯТКА ДЛЯ БАТЬКІВ 

 «НАДАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ, ЯКІ ПРИБУЛИ 

ІЗ ЗОНИ АТО»  

Нещодавно ми жили в іншій країні, по-іншому мислили, сміялися з 

інших жартів, по-іншому планували сімейний бюджет, і по-іншому 

виховували наших дітей. Тепер ми стрімко шукаємо відповіді на багато 

питань, зі складністю звикаємо до страшних думок, але все ж намагаємось 

загартовувати в собі оптимістичний настрій та позитивні думки. А наші діти 

змушені самостійно переосмислювати і розуміти всю ситуацію, яка зараз 

відбувається навколо них. 

Заради збереження психічного здоров’я дітей, які побували в зоні АТО, 

фахівці психологічної служби пропонують наступні рекомендації батькам та 

родичам цих дітей: 

 Запевніть дитину, що ви зробите все, щоб вона була у безпеці. Ваша 

реакція багато в чому визначає те, як буде реагувати на подію дитина. 

 Вимкніть телевізор. Розгорнута засобами масової інформації навколо 

події кампанія може бути травматичною. 

 Майте на увазі, що реакція дитини може бути різною в залежності від 

віку. Особливо вона може впливати на підлітка. Будьте уважні до 

поведінки дитини і зверніться за професійною допомогою, якщо зміни 

в поведінці особливо гострі й тривалі. Майте на увазі, що ваша дитина 

може бути дратівливою, гиперактивою, тривожною, виявляти труднощі 

сну і харчування, зміни в поведінці (наприклад, не захоче більше грати 

з друзями на вулиці), але майте на увазі. що це нормальні реакції на 

ситуацію стресу, яку вона пережила. Почуття дітей часто знаходять 

вираження в тілесних реакціях (головний біль, біль у животі тощо) та 

поведінці (дратівливість, лють). Якщо ці симптоми тривають довше 

двох тижнів, зверніться за допомогою. 

 Поговоріть з дитиною про те, що сталося. Будьте правдиві. Те, скільки 

ви можете сказати дитині і як ця інформація повинна бути 

сформульована залежить від віку. Основне завдання незалежно від віку 

- це допомогти дитині відновити відчуття безпеки. 

 Для дошкільнят досить визнати, що «щось недобре сталося, мама і тато 

засмучені, але з ними все нормально, і вони захистять тебе від біди». 
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 Початкова школа. З'ясуйте, що вони знають про все, що з цього 

приводу думають, що чули від інших дітей. У цьому віці діти мають 

потребу в логіці і розумінні. Завірте молодших дітей також, що ніякі 

їхні проступки не є причиною того, що сталося. 

 Середня школа. Ви можете поділитися інформацією, яка у вас є. 

Постарайтеся організувати обговорення, знову ж з'ясуйте, що дитина 

чула і дізналася з інших джерел. Деякі підлітки можуть робити вигляд 

або стверджувати, що їх це не зворушило, або, навпаки, бути дуже 

збудженими. Обидва типи реакцій нормальні в підлітковому віці. Не 

змушуйте дитину виходити на обговорення, поки він не буде готовий 

до цього. 

 Спокійно висловіть свої емоції, але пам'ятайте, що ваша врівноважена 

поведінка буде більше сприяти почуттю безпеки. Допоможіть дитині 

усвідомити його власні почуття. Підкресліть, що це - нормально 

відчувати ті почуття, які в ситуації, що склалася, захопили його. 

 Приділяйте дитині більше часу і уваги. Допоможіть дитині 

заспокоїтися як через психологічний канал, так і фізичний - дитині 

може знадобитися не тільки більше ласки і уваги, але також більше 

виходу фізичної енергії. 

 Вкладання спати може бути дуже важливим моментом. 

Використовуйте його для того, щоб побути з дитиною, почитати йому 

казку тощо. 

 Дозвольте дитині задавати питання, говорити про події, висловлювати 

свої почуття. Забезпечте її необхідним матеріалом - пластиліном, 

фарбами, журналами. 

 Грайте з маленькою дитиною, щоб допомогти їй відіграти свої страхи і 

занепокоєння. 

 Дитина може повторювати знову і знову гру або розповідь. Це може 

бути втомливим для батьків. Однак це важливо для дитини. І вона 

стежить за реакцією на її розповідь батьків. Якщо ж дитина застряє і 

повторення триває багато тижнів без зміни, зверніться до психолога. 

 Дотримуйтеся розпорядку в їжі, гри, сні. Це допоможе дитині 

відновити почуття стабільності і безпеки. Уникайте непотрібних змін. 

 Діти особливо чутливі після травматичної події. Вони можуть гостро 

реагувати на звуки, запахи, місця, які нагадують їм про подію. Майте 

на увазі, що ці чинники можуть викликати сильні емоційні реакції 

через багато часу після травматичної події. Пам'ятайте, що діти 
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виживають і відновлюються після травматичної події. Дайте дитині і 

собі час на це. 

 Зверніться за допомогою, якщо ви самі відчуваєте себе тривожно й 

засмучено. Ви зможете бути кориснішим для дитини, якщо ви будете 

вести себе спокійно і впевнено. 
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 Додаток 33 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПЕДАГОГАМ  

«ДОПОМОГА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ ДЛЯ ДІТЕЙ»  

Основною допомогою в надзвичайний ситуаціях для дітей є: 

• відповідна до віку фактична інформація; 

• зрозумілі, відкриті пояснення того, що відбувається і, можливо, буде 

потреба повертатися до цієї розмови не один раз; 

• допомога у висловленні своїх почуттів через розмову, гру, малювання тощо; 

• дитина може потребувати поради, як реагувати на запитання інших дітей 

(наприклад, якщо хтось із батьків постраждав чи загинув, чи, можливо, через 

інші обставини); 

• відпочинок, заняття улюбленими справами, що викликають задоволення; 

• загальна підтримка як у сім’ї, так і в дошкільному навчальному закладі; 

• знайомий звичний розпорядок дня для відновлення відчуття спокою; 

• регулярні запевнення, що все буде добре, що близькі люди піклуються і 

дбають про безпеку дитини. 
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Додаток 34 

РЕКОМЕНДАЦІЇ БАТЬКАМ  

«ДОПОМОГА У ПОДОЛАННІ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ 

ТРАВМАТИЧНОГО СТРЕСУ У ДІТЕЙ»  

Саме підтримка, яку надають дитині протягом і після неприємних або 

травматичних подій батьки, родичі та дорослі друзі сім’ї, є вирішальним 

чинником у подоланні негативних наслідків травматичного стресу в дітей. 

Прислухаючись до того, що відбувається, батьки можуть знайти шляхи 

допомогти дитині впоратися зі своїми почуттями. 

Якщо батьки можуть бути разом з дітьми, дітям набагато легше. 

Дорослі, які можуть говорити з дітьми про події і сприймати їх почуття, 

допомагають дітям пережити травматичний стрес з меншими втратами. 

Загальні рекомендації для батьків 

Потурбуємось про тіло: 

• намагайтесь якомога менше змінювати звичний ритм життя дитини; 

• побільше сну, відпочинку, позитивних вражень; 

• організуйте можливість дитині для «розрядки» напруги – заняття спортом, 

танцями, рухливі ігри; 

• харчування – може бути частим і маленькими порціями, не примушуйте 

дитину їсти, якщо вона не має апетиту. Харчування можебути легким і 

корисним (фрукти, овочі, соки); 

• дитині (і вам також) необхідно побільше пити (вода, солодкий чай, компот, 

сік, морс); 

• не відмовляйте дитині у солодкому. Неміцний чай із цукром, цукерка, 

чашка какао викликають позитивні емоції, почуття безпеки та стимулюють 

роботу мозку; 

• не бійтесь зайвий раз обійняти, погладити дитину, потримати її за руку, 

зробити масаж або покласти руку на плече. Позитивні тілесні контакти дуже 

корисні для зняття напруги; 

• теплий душ або ванна також допоможуть зняти зайву напругу. 

Потурбуємось про емоційну стабільність: 

• не потрібно без особливих причин водити дитину в місця масового 

скупчення людей. Це може підвищити її тривогу. При відвідуванні таких 
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місць необхідна обов’язкова присутність поруч спокійного дорослого. 

Поясніть дитині, куди і навіщо ви йдете; 

• не варто дозволяти дитині на самоті дивитися телевізійні новини. Взагалі, 

чим менше теленовин із місць страшних подій побачить дитина, тим краще. 

У будь-якому разі, навіть якщо ваша дитина – підліток, вона потребує 

пояснення вашого ставлення до подій; 

• створіть атмосферу безпеки (обіймайте дитину якомога частіше, 

розмовляйте з нею, приймайте участь в її іграх); 

• подивіться разом з дитиною «хороші» фотографії – це дозволить звернутися 

до приємних образів з минулого, послабить неприємні спогади; 

• читайте книжки – оповідання і казки, де описуються сюжети подолання 

страху героями; 

• якщо дитина відчуває тривогу або страх, ви можете забезпечити для неї 

свою спокійну присутність, ненав’язливий фізичний контакт (обійняти, взяти 

за руку), тепло (укрити, дати теплий чай). Важливо говорити, що ви – поруч, 

що все добре, вона у безпеці; 

• якщо дитина особливо «не слухається», виявляє надмірну активність, з 

незрозумілих причин кричить або сміється, – постарайтеся не відповідати 

агресивно. Можливо, рухова активність допомагає дитині впоратися зі 

стресом. «Супроводжуйте» її в русі (будьте поруч), намагаючись поступово 

знижувати темп. Можна спробувати ввести рамки – запропонувати рухливу 

гру «за правилами». Або переключити на активність, де є правила (бігати 

наввипередки, «битися» подушками, м’яти і рвати папір і ін.); 

• дитині можуть снитися кошмарні сновидіння. Підтримайте її, вислухайте і 

заспокойте, переконайте, що в цьому немає нічого страшного; 

• дайте дитині зрозуміти: ви всерйоз ставитеся до її переживань і ви знали 

інших дітей, які теж через це пройшли («Я знаю одного сміливого хлопчика, 

з яким теж таке трапилося»); 

• поговоріть з дитиною про ті почуття, яких вона зазнала або відчуває. Ви 

можете сказати, що багато людей відчували тривогу, страх, гнів, 

безпорадність. І що ці почуття – нормальні. Розмову про почуття можна 

супроводжувати малюванням на вільну тему або ліпленням. А потім 

обговорити – що намальовано, що це означає, яким буде розвиток сюжету, як 

далі житиме персонаж, як йому допомогти і т.п.; 

• зведіть розмову про подію з опису деталей на почуття. 
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Подбаємо про осмислення подій: 

• Будь-яка, навіть маленька дитина, потребує пояснення того, що 

відбувається. Для неї важливо знати, чому батьки тривожаться, сердяться, 

горюють. Що відбувається в сім’ї, в місті. Постарайтеся пояснити це коротко 

(4–5 фраз) і спокійно. 

• Розмовляйте з дитиною про події, що відбулися, стільки, скільки у їй 

потрібно. Не варто говорити: «Тобі це не зрозуміти», «Зрозумієш, коли 

виростеш», «Я не можу тобі пояснити». Завжди є що сказати. Постарайтеся, 

щоб ваші фрази були зрозумілими і не лякали дитину. 

• У будь-якій розмові про події, що відбулися, необхідно час від часу 

нагадувати дитині, що зараз ситуація більш стабільна, що дорослі знають 

(або вирішують), що робити. Що дитині є на кого покластися, поруч є 

дорослі турботливі люди. 

• Також можна сказати, що зараз багато фахівців думають про те, як 

допомогти людям у переживанні складних почуттів. Що багато людей – 

разом. І навіть у найскладнішій ситуації є ті, хто зможуть допомогти дитині. 

• Не можна дозволяти дитині стати тираном. Тому не виконуйте будь-які її 

бажання з почуття жалю. 

Особлива важливість гри: 

• зараз, як ніколи, для дитини важливо АКТИВНО ГРАТИСЯ. Можливо, 

дитина буде будувати барикади, грати в «Майдан», «беркут» і «майданівців», 

військових. Інсценувати бійки, стрілянину, поранення, смерті. Ці ігри можуть 

спричинити безлад в вашій квартирі, але допоможуть знизити напругу 

дитині; 

• вагому роль можуть зіграти ігри на відреагування агресії. Дитина може 

«озброюватися», нападати або захищатися, бути пораненою або «убитою» в 

грі. Усе це є нормальним способом дитини впоратися зі стресом. Можна 

запропонувати дитині «битву» подушками, повітряними кульками та ін. 

Також добре м’яти тісто, глину, пластилін і ліпити фігурки; 

• заохочуйте ігри дитини з піском, водою, глиною (допоможіть їй винести 

назовні свої переживання у формі образів); 

• велику роль серед ігор можуть зайняти ігри «в лікарню». Це також є 

нормальним і сприяє подоланню стресу. 

Реагування дитини на травматичний стрес зазвичай нормалізується протягом 

місяця. Робота психіки над травматичним стресом позитивно завершується, 

не переходячи у формування посттравматичного стресового розладу. 
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Якщо реакції дитини, на вашу думку, є надмірними або незрозумілими вам, 

якщо ігри або симптоми повторюються без особливих змін – зверніться за 

консультацією до психотерапевта. 
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Додаток 35 

ТРЕНІНГ ДЛЯ БАТЬКІВ «КОНФЛІКТИ ТА ЇХ ВИРІШЕННЯ»  

«Життя – це процес вирішення нескінченної кількості конфліктів. Людина не 

може уникнути їх. Вона може лише вирішити, брати участь у виробленні 

рішень або залишити це іншим» Б. Вул. 

Мета тренінгу: оптимізація поведінки учасників тренінгу в конфлікті і 

оволодіння конструктивними стратегіями рішення різноманітних конфліктів. 

Надати теоритичну інформацію про конфлікти, їх  причини. Навчити 

методам виходу з конфлікту, дати рекомендації по конструктивному 

вирішенню конфлікту. 

Завдання тренінгу:  

1. Усвідомити конфлікт як природний стан процесу спільної 

діяльності, зрозуміти  причини конфліктів. 

2. Навчитись об’єктивно оцінювати свої дії та вчинки і дії 

опонентів. 

3. Навчитися усвідомлювати та ідентифікувати власні стратегії і 

стратегії опонента. 

4.  Засвоїти конструктивні стратегії вирішення конфліктів і 

механізми їх застосування.  

5. Навчитися працювати з емоціями в конфлікті, їх регуляцію та 

відображення. 

Хід тренінгу 

Психолог:  Сьогодні ми попрацюємо над актуальною темою для будь-якого 

колективу, будь-якої групи людей, що взаємодіє.  Я розкажу Вам про 

конфлікти, причини їх виникнення та  шляхи вирішення. 

Щоб наша робота була плідною, треба погодити правила за якими ми 

виконуватимемо її,  ці правила обов'язкові для всіх: 

1. Тут і тепер - предметом розмови можуть бути тільки емоції, думки, 

почуття, що відбуваються в даний момент. 

2. Один в ефірі - поважати думку іншого, говорить тільки один, я в цей 

момент слухаю. 

3. Принцип Я - всі висловлювання будуються з використанням особових 

займенників - «мені здається», «я думаю». 
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4. «Конфіденційність» - все, що говориться в групі, повинно залишатися 

всередині групи. 

5. Пропозиції учасників. 

Правила записуються тренером на аркуші і залишаються  до кінця заняття 

на видному місці. 

Практична вправа «Презентація партнера» 

Учасникам потрібно презентувати свого сусіда (який сидить поруч), 

розповісти про його  позитивні якості, риси, вагомі досягнення у професійній 

діяльності або в особистому житті, так, щоб про нього склався позитивний 

імідж. Можна додавати свої думки, ставлення до  партнера із власного 

досвіду.  

Свій виступ з презентації партнера потрібно починати словами: «Я хочу 

презентувати вам…». 

Вправа «Очікування» 

Психолог: Я познайомила вас з темою нашого тренінгу. Будь ласка, 

подумайте і озвучте свої очікування від тренінгу.  

Інформаційне повідомлення «Що таке конфлікт» 

Психолог: Конфлікт – це зіткнення протилежно спрямованих цілей, інтересів, 

позицій, думок чи поглядів опонентів чи суб'єктів взаємодії. 

Конфлікти є частиною повсякденного життя. Конфлікт у соціальній 

сфері як суперечка сторін, як протиріччя в їх інтересах і цілях природний, і 

тому неминучий, більш того, за словами відомого фахівця в області 

переговорів Р.Фішера, чим більш різноманітним стає світ, з тим більшим 

числом протиріч в інтересах доводиться стикатися. Психологи також 

відзначають, що конфлікт стимулює пошук рішення проблем. Крім того, 

конфлікт малої інтенсивності, вирішений мирно, може запобігти конфлікту 

серйознішому. Помічено, що в тих соціальних групах, де досить часті 

невеликі конфлікти, рідко доходить справа до великих протиріч. Питання 

полягає не в тому, щоб запобігти або не помітити конфлікт, а в тому, щоб 

запобігти конфліктній поведінці, пов'язаній з деструктивними, 

насильницькими способами вирішення протиріч, і направляти учасників на 

пошук взаємоприйнятного рішення. 

Анкетування «Чи конфліктна ти людина»  

Робота самостійна. Кожному учаснику тренінгу роздається анкета з 

бланком для відповідей. Підраховує загальний бал кожен також самостійно. 
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Потім тренер ознайомлює з результатами анкетування відповідно до 

набраної суми балів.  

Вправа «Наполегливість - опір». 

Мета: дати можливість учасникам групи проаналізувати емоції і почуття, що 

виникають на різних етапах перебігу конфлікту. 

Інструкція: Група розбивається на пари, в кожній парі визначаються ролі: 

той, що наполягає і той, що чинить опір. Наполягаючий висуває вимогу, 

опонент висуває причину, по якій він не може виконати цю вимогу. 

Наполягаючий повинен висувати різні переконливі доводи, а опонент  

наводить свої аргументи, що підтримують відповідь «ні». Всі доводи і з того і 

з іншого боку повинні бути мотивованими, переконливими. Вправа буде 

закінчена, якщо одна або друга сторона  скаже «ти мене переконав», а не 

«втомив». Далі в парах міняються ролями, і вигадується нова ситуація. 

В обговоренні необхідно проаналізувати фізичні реакції, емоції і почуття, які 

супроводжують конфлікт. Обговорюються можливі дії, що робляться 

конфліктантами для того, щоб оволодіти своїм станом. 

Вправа «Причини конфліктів»   

Мета: виділити основні причини конфліктів. 

Інструкція: учасники обговорюють можливі причини конфліктів у 

соціальному середовищі.  

Причини конфліктів:  

 неповажне ставлення один до одного;  

 дуже часті зміни у суспільному житті;  

 непорозуміння між людьми різного віку, різних соціальних, політичних 

переконань тощо;  

 авторитарний стиль спілкування; 

 недостатня інформованість про подію; 

 низька культура поведінки. 

Вправа «Яблучко і черв'ячок»: Сядьте зручніше, закрийте очі і уявіть на 

хвилину, ніби Ви - яблуко. Стигле, соковите, красиве, ароматне, наливне 

яблучко, яке мальовничо висить на гілочці. Всі милуються Вами, 

захоплюються. Раптом звідки не візьмись, підповзає до Вас черв'як. І каже: 

«Зараз я тебе буду їсти!» Що б Ви відповіли черв'яку? Відкрийте очі і 

запишіть свою відповідь. 
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Теоретичне повідомлення «Стратегії виходу з конфліктної ситуації» 

Психолог: Кардинальним (принциповим) значенням в питанні вирішення 

конфлікту є вибір стратегії виходу з нього, що залежить від різних факторів: 

особистісні особливості опонента, рівень завданого збитку, статус опонента, 

можливі наслідки і т.д. Можна виділити п'ять основних стратегій виходу з 

конфліктної ситуації: 

· Конкуренція; 

· Компроміс; 

· Співпраця; 

· Уникнення; 

· Пристосування. 

Конкуренція або змагання, тобто суперництво, полягає в нав'язуванні 

протилежній стороні кращого рішення для себе. Такий стиль поведінки може 

використовувати людина, що володіє сильною волею, авторитетом, владою. 

Наприклад, К. Томас пропонує використовувати тактику конкуренція в тих 

випадках, коли:  

 необхідно швидко прийняти рішення або Ви перебуваєте в критичній 

ситуації, що вимагає негайного реагування;  

 важливим є результат конфлікту;  

 є достатній авторитет і впевненість, що запропоноване рішення є 

найкращим;  

 підлеглі віддають перевагу авторитарному стилю керівництва;  

 відчуваєте, що вибору немає, і Вам є, що втрачати;  

 необхідно навести порядок заради загального благополуччя.  

Компроміс як стратегію виходу з конфлікту необхідно застосовувати у 

випадку, коли сторони хочуть досягти згоди, врегулювати відносини. 

Компроміс рекомендується застосовувати в тих випадках, коли:  

 необхідно прийняти термінове рішення за наявності обмеженого часу й 

інформації;  

 інші шляхи розв'язання проблеми виявилися неефективними;  

 обидві сторони може влаштувати тимчасове рішення;  

 можна одержати хоч щось, а не втратити все;  
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 обидві сторони наводять переконливі доводи.  

Стратегія уникнення зазвичай реалізується, якщо конфлікт не зачіпає прямих 

інтересів сторін і немає необхідності відстоювати свої права. 

Уникання рекомендується застосовувати в тих випадках, коли:  

 предмет суперечки не стосується справи;  

 підлеглі самі можуть урегулювати конфлікт;  

 немає можливості (чи бажання) розв'язати конфлікт на свою користь;  

 потрібно виграти час для того, щоб одержати додаткову інформацію;  

 результат конфлікту не дуже важливий;  

 виникає велика напруженість і необхідно послабити її інтенсивність.  

Стратегія пристосування полягає в тому, що сторони діють спільно, 

відстоюючи при цьому власні інтереси, з метою згладжування конфліктної 

ситуації та відновлення стабільної робочої обстановки. 

Пристосування варто вибирати в тому випадку, коли:  

 Вас не цікавить і не хвилює конфлікт, що стався;  

 Ви зацікавлені в гарних відносинах з конфліктуючою стороною;  

 Ви розумієте, що в цьому випадку результати конфлікту важливіші для 

іншої людини, ніж для Вас;  

 Ви сподіваєтеся, що конфлікт згодом сам розв'яжеться за рахунок того, 

що сторони продовжуватимуть підтримувати дружні стосунки. 

Співпраця  як шлях вирішення конфлікту — це дії спрямовані на пошук 

рішення, що задовольняє обидві сторони, спільне обговорення розбіжностей. 

Співробітництво або співпраця можливе в тих випадках, коли:  

 сторони, що перебувають у конфлікті, володіють рівними владними 

повноваженнями або зорієнтовані на рівних шукати рішення в 

конфліктній ситуації;  

 є час попрацювати над проблемою, що виникла;  

 основною метою обговорення є здобуття спільного досвіду роботи 

щодо одержання необхідної інформації;  

 пропозиції обох сторін надзвичайно важливі;  

 сторони здатні вислухати одна одну і разом попрацювати над 

розв'язанням конфлікту.  
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Тепер, коли вам відомі способи виходу з конфліктної ситуації давайте 

проілюструємо їх результатами нашої вправи «Яблуко і черв'ячок». 

Приклади відповідей: 

Конкуренція: «Зараз як упаду на тебе і розчавлю!» 

Уникнення: «Он, подивися, яка там симпатична груша!» 

Компроміс: «Ну, добре, відкуси половинку, решту залиш моїм улюбленим 

господарям!» 

Пристосування: «Така видно вже в мене доля тяжка!» 

Співпраця: «Подивися, на землі є вже  яблука,що впали, ти з’їж їх, вони теж 

смачні!» 

Практична вправа. Методика «Важкий клієнт або важка дитина» 

1. Намалювати людину, з якою у вас виник конфлікт або дитину у вигляді 

тварини (або виліпити). Тобто з якою твариною ви асоціюєте цю 

людину. 

2. Описати чому з цією людиною важко спілкуватися, які у неї негативні 

якості і спробувати знайти ці негативні якості в цій тварині. 

3. Які позитивні якості цієї людини (дії, якості, риси характеру). 

4. Що про цю людину сказала б людина, яка її любить. 

5. Переробити негативні якості в позитивні. Наприклад, агресія – 

активність, балакучість – комунікативність. 

6. Чи є в реальності така людина, з такими позитивними якостями, які ви 

переробили? 

7. Чи є ці негативні якості у мене? (або чи забороняли вам в дитинстві це 

робити, або покарали за це). 

8. З якою метою цій людині потрібні ці негативні якості? 

9. Що б ви відчули, якби ця людина зникла з вашого життя?  

Висновок 

Досвід вивчення  конфліктів вказує на те, що не всі конфлікти можна 

попередити, тому потрібно навчитися їх вирішувати. 

Конструктивне вирішення конфліктів можливе в процесі ефективного 

спілкування конфліктуючих сторін. Негативний емоційний стан – 
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напруження, надмірне збудження – заважають людям контролювати себе, 

переживати приниження, образи, розуміти і чути одне одного. 

Багатьох конфліктів можна уникнути, якщо вчасно зупинитися. У 

нашій культурі прийнято вибачатися, щоб попередити конфлікт. Одна 

людина бере на себе роль винного і просить вибачення, а інша відповідає 

йому: «Нічого страшного». 

В англійців немає звички з’ясовувати , хто винен, - вибачаються обоє: 

«I’m sorry», тобто «Пробачте, я зачепив вас». Відповідь буде: «I’m sorry», 

тобто «Пробачте, що я став у вас на шляху в той момент, коли ви 

проходили». 

Якщо хтось навмисне хоче зачепити іншого, він знову почує у 

відповідь: «Вибачте, конфлікту не буде. Мені шкода, що у вас поганий 

настрій, але мені зовсім не хочеться сваритися з вами». Є чого повчитися в 

англійців. 

Для досягнення конструктивного спілкування в конфлікті необхідно 

створити атмосферу взаємодовіри, сформувати у себе настановлення на 

співпрацю. 

Тобто, основний зміст технології конструктивної співпраці в 

конфліктній ситуації зводиться до виконання правил і норм спілкування. 

Учасники тренінгу отримують пам’ятки «Рекомендації для успішного 

спілкування» 

Вправа «Зворотній зв’язок»   

Інструкція:  Тренер пропонує учасникам оцінити наскільки справдилися їхні 

очікування, розповісти про свої враження від тренінгу. 

Анкета «Чи конфліктна ви особистість»  

 Перед Вами 8 запитань. На кожне питання запропоновано 3 варіанти 

відповіді. Відповідь на кожне питання занесіть в бланк (обводячи цифру, що 

відповідає вашому варіанту відповіді). В кінці підрахуйте загальну кількість 

балів.  

1. У групі виникла суперечка на підвищених тонах. Ваша реакція: 

а)   не беру участі; 

б)   лише коротко висловлююся на захист тієї точки зору, що вважаю 

правильною;  

в)   активно втручаюся й «викликаю вогонь на себе».  
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2.   Чи виступаєте ви на зборах (педагогічеих годинах) із критикою? 

а)   Не виступаю. 

б)   Тільки якщо маю для цього вагомі підстави. 

в)   Критикую завжди й з будь-якого приводу.  

3.   Чи часто ви сперечаєтеся з друзями? 

а)   Тільки жартома і якщо ця людина не вразлива. 

б)  Лише з принципових питань. 

в)   Суперечки — моя стихія. 

4.   Ви стоїте в черзі. Ваша реакція, якщо хтось намагається вас 

випередити: 

а)   обурююся в душі, але мовчу: собі дорожче; 

б)   зауважую — необхідно ж навчати грубіяна гарного тону; 

в)   проходжу вперед і починаю спостерігати за порядком. 

 5.   Удома на обід подали несолоний суп. Ваша реакція: 

а)   не буду здіймати бурю через дурницю; 

б)   мовчки візьму сільничку; 

в)   не втримаюся від уїдливих зауважень і, можливо, демонстративно 

відмовлюся від їжі. 

6.   На вулиці або в транспорті вам наступили на ногу: 

а)   обурено подивлюся на кривдника; 

б)   сухо, без емоцій зроблю зауваження; 

в)   скажу все, що думаю, не соромлячись виразів. 

7.   Хтось із рідних придбав річ, що вам не подобається: 

а)   промовчу; 

б)   обмежуся коротким, але тактовним коментарем; 

в)   висловлю все, що я про це думаю. 

8.   Не пощастило, ви програли в лотерею купу грошей. Ваше ставлення: 

а)   намагатимусь здаватися байдужим, але дам собі слово ніколи більше не 

брати участь у цьому неподобстві;  
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б) не приховаю досади, але поставлюся до події з гумором, пообіцявши взяти 

реванш;  

в)   програш зіпсує мені настрій, подумаю, як помститися аферистам. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

А 4 4 4 4 4 4 4 4 

Б 2 2 2 2 2 2 2 2 

В 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Оцінювання результатів: «а» — 4 бали, «б» — 2 бали, «в» — 0 балів. 

22—32 бали. Ви тактовні й миролюбні, уникаєте суперечок і конфліктів, 

критичних ситуацій. Вислів «Платон мені друг, але істина дорожча!» не може 

бути вашим девізом. Вас іноді називають пристосованцем. Наберіться 

сміливості та (якщо обставини дозволяють) висловлюйтеся принципово. 

12-20 балів. Вас вважають людиною конфліктною. Але це перебільшення. Ви 

конфліктуєте, тільки якщо немає іншого виходу, коли всі інші способи 

вичерпано. Ви здатні твердо відстоювати свою думку, не думаючи, як це 

відіб'ється на ставленні до вас товаришів. При цьому ви не «виходите за 

межі», не принижуєте інших. Усе це викликає до вас повагу. 

До 10 балів. Суперечки й конфлікти — це ваша стихія. Адже ви любите 

критикувати інших, якщо ж почуєте зауваження на свою адресу — можете 

«з'їсти людину живцем». Це критика заради критики. Не будьте егоїстом. 

Дуже важко доводиться тим, хто поруч із вами. Ваша нестриманість 

відштовхує людей. Чи не тому у вас немає справжніх друзів? Спробуйте 

приборкати свій характер. 
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Роздатковий матеріал. СПОСОБИ РЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТІВ  

Стиль Сутність 

стратегії 

Умови 

ефективного 

використання 

Недоліки 

Конкуренція 

(змагання) 

Прагнення 

домогтися 

свого без 

завданням 

шкоди іншому  

Результат дуже 

важливий. 

Володіння певною 

владою. 

Необхідність 

термінового 

рішення 

При поразці 

незадоволеність. 

При перемозі – 

почуття                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

провини. 

Непопулярність. 

Зіпсовані 

відносини 

Уникнення Ухиляння від 

відповідально

сті за рішення 

Результат не дуже 

важливий. 

Відсутність влади. 

Збереження 

спокою. Бажання 

виграти час 

Перехід 

конфлікту в 

приховану форму 

Пристосування Згладжування 

розбіжностей 

за рахунок 

власних 

інтересів 

Предмет 

розбіжності більш 

важливий для 

іншого. Бажання 

зберегти мир. 

Правда на іншій 

стороні. 

Відсутність влади 

Ви поступилися, 

рішення 

відкладається 

Компроміс Пошук рішень 

за рахунок 

взаємних 

поступок 

Однакова влада. 

Взаємовиключні 

інтереси. Немає 

резерву часу. Інші 

стилі не ефективні 

Отримання тільки 

половини 

очікуваного. 

Причини 

конфлікту 

повністю не 

усунуті 
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Співпраця Пошук 

рішення, що 

задовольняє 

всіх учасників 

Є час. Рішення 

важливо обом 

сторонам. Чітке 

розуміння точки 

зору іншого. 

Бажання зберегти 

стосунки 

Тимчасові та 

енергетичні 

витрати. Не 

гарантованість 

успіху 

 

ПАМ’ЯТКА «РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ УСПІШНОГО СПІЛКУВАННЯ»  

 Пам’ятайте, що кожен співрозмовник – особистість! 

 Організовуйте спілкування не «від себе», а «від них», тобто 

намагайтесь спілкуватись «на мові» свого співрозмовника (пояснюйте 

так, щоб вас зрозуміли інші). 

 Будуйте діалог, враховуючи особистість співрозмовника, не 

переходячи на «читання моралі». 

 Частіше усміхайтеся – усмішка стане сигналом для колег про те, що ви 

сприймаєте їх, як друзів. 

 Називайте співрозмовника на ім’я (це і приємно, і налаштовує на 

позитивне спілкування), не забувайте говорити компліменти.  
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Додаток 36 

МАЙСТЕР-КЛАС «ФОРМУЛА ЩАСТЯ»  

(СТРЕСОСТІЙКІСТЬ, ПРОТИДІЯ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ) 

Мета: розширення внутрішніх ресурсів саморегуляції, актуалізація уявлень 

про стрес, а також пошук ресурсів, як способу управління стресовою 

ситуацією. Сприяти протидії емоційного вигорання. 

Завдання: надати можливість пошуку та актуалізації внутрішніх ресурсів як 

способу протистояння несприятливого впливу зовнішніх факторів 

навколишнього середовища. 

Введення. Актуальність проблеми 

Емоційний стан кожного з батьків безпосередньо впливає на дітей, тому 

батькам необхідно володіти знаннями про стрес, вміти диференціювати 

ознаки короткочасного і затяжного стресового стану, а також знати способи 

боротьби з напругою. 

Хід заходу 

Привітання 

1. Вправа «Сніжний ком» 

Мета: зниження емоційної напруги. 

Інструкція: Влаштуйтеся зручніше, почерзі  будемо називати своє ім'я і 

прикметник, що відображає ваш настрій або стан. Наприклад, Ірина-

спокійна. Наступний по колу повинен назвати попередніх учасників, потім 

себе; таким чином, кожен наступний учасник повинен буде називати все 

більше імен з прикметниками. 

2. Вправа «Самоаналіз» 

Мета: діагностика емоційного стану особистості на початок заняття. 

Інструкція: У лівій половині аркуша намалюйте на вибір одну з трьох 

геометричних фігур (коло, квадрат, трикутник) і розфарбуйте фігуру в той 

колір, який відображає ваш стан, настрій зараз. 

3. Вправа «Карусель» 

Мета: показати фактори, що допомагають і ускладнюють вступ в контакт. 

Інструкція: Розрахуйтеся на яблуко, груша. Груші утворюють зовнішнє коло і 

стоять на місці, яблука - внутрішнє коло вони роблять крок вперед. 

Утворюємо два кола: внутрішній і зовнішній обличчям один до одного. По 
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черзі ви починаєте обмінюватися компліментами «Мені в тобі сьогодні 

подобається...», і знову  починаєте рухатися в протилежному напрямку до 

іншого партнера. І знову починаєте встановлювати контакт та обмінюватися 

компліментами. 

Обговорення: 

- З ким було легше встановлювати контакт і чому? 

- З ким було найважче встановлювати контакт і чому? 

- Які отримані враження? 

4. Вправа «Поміняйтеся місцями ті, хто...» 

Мета: встановити контакт і створити позитивну мотивацію. 

Інструкція: «Той хто стоїть в центрі кола (для початку їм буду я) пропонує 

помінятися місцями (пересісти) всім тим, хто володіє якоюсь ознакою. 

Наприклад, коли я скажу: "Поміняйтеся всі ті, хто сповнений сил і енергії", 

всі ті, хто відносить себе до цієї категорії, повинні помінятися місцями. 

Теоретична частина «Про стрес» 

Стрес - це реакція організму на ту чи іншу ситуацію. У перекладі з 

англійської - напруга, тиск. Ми стикаємося зі стресом постійно: на роботі, 

вдома, при спілкуванні з близькими, з друзями. Стрес буває різним - це і 

професійний і емоційний, психологічний, особистісний, інформаційний. Інша 

класифікація стресу передбачає його поділ на так званий "еустресс" (тобто 

корисний) і "дистрес" (руйнує). Еустресс тонізує роботу організму, мобілізує 

його. Дистрес ж, навпаки, руйнівно впливає на організм. Ми відчуваємо 

дистрес тоді, коли стресова ситуація не дозволяється, а впливає на організм 

постійно, протягом тривалого часу. Саме тому необхідно боротися зі 

стресовими ситуаціями. 

  Інтенсивність опору стресу визначають внутрішні ресурси. Якщо наші 

ресурси знижуються, то це сприяє уразливості до різних розладів, таких як 

тревога, страх, депресія. 

Ресурс - це "допоміжний засіб". Зіткнувшись зі стресом, люди 

володіють різними ресурсами подолання. До ресурсів особистості традиційно 

відносять знання, вміння, навички, здібності, досвід, зайнятість, здоров'я, 

статус, самоповага, адекватна самооцінка. До зовнішніх ресурсів належать: 

зайнятість (робота), соціальна підтримка (сім'я, шлюб, будинок, друзі). 

Внутрішні ресурси можуть бути більш доступні, ніж зовнішні. 

Атівізація внутрішніх ресурсів людини 
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5. Практичні вправи «Освоюємо саморегуляцію» 

Саморегуляція - це управління своїм психоемоційним станом і вплив на себе 

за допомогою слів, уявних образів, управління м'язовим тонусом і диханням. 

6. Вправа «Усмішка» 

Інструкція: закрийте очі і кілька хвилин, ні про що не думайте. При цьому на 

вашему обличчі обов'язково  повинна бути посмішка. 

Якщо вам вдасться утримати її 10-15 хвилин, ви відразу відчуєте, що 

заспокоїлися, а ваш настрій покращився. Під час посмішки м'язи обличчя 

створюють імпульси, які  позитивно  впливають на нервову систему. Навіть 

якщо ви здатні тільки на вимучену посмішку, вам від неї все одно стане 

легше. 

7. Вправа «М'язова енергія» 

Релаксація здатна поліпшити стан людини. Під час глибокого розслаблення у 

кров викидається велика кількість ендорфінів, які піднімають людині 

настрій, знижують рівень артеріального тиску. Ці гормони здатні 

нормалізувати роботу серця, нервової системи, ритму мозку. Щоб 

релаксаційні вправи, були більш ефективними, слід запам'ятати три правила: 

Перед тим, як відчути розслаблення, необхідно напружити м'язи. 

Напругу слід виконувати плавно, поступово, а розслаблення - швидко, щоб 

краще відчути контраст. 

Напругу слід здійснювати на вдиху, а розслаблення - на видиху. 

Інструкція: зігніть і щосили напружте вказівний палець правої руки. 

Перевірте, як розподіляється м'язова енергія, куди йде напруга? В сусідні 

пальці. А ще? У кисті руки? А далі йде в лікоть, в плече, у шию. І ліва рука 

напружується. Перевірте. 

Постарайтеся прибрати зайву напругу. Тримайте палець напруженим, але 

звільніть шию. Звільніть плече, потім лікоть. Потрібно, щоб рука рухалася 

вільно. Зніміть напругу. 

8. Вправа «Маска гніву» 

Алгоритм релаксації м'язів може бути наступним. 

Інструкція: сидячи або стоячи. З повільним вдихом поступово нахмурити 

брови, прагнучи зблизити їх якомога сильніше. Затримайте дихання не 

більше ніж на секунду, з видихом опустити брови. 

9. Вправа «Відпочинок та самомасаж» 
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Інструкція: стоячи, випрямитися, поставити ноги на ширині плечей. Вдих. На 

видиху нахилитися, розслабивши шию і плечі так, щоб голова і руки вільно 

звисали до підлоги. Дихати глибоко, стежити за своїм диханням. Перебувати 

в такому положенні 1-2 хвилини. Потім повільно випрямитися. Сісти зручно 

та зробити самомасаж обличчя, голови, рук, ніг. 

10. Вправа «Мобілізувати сили» 

Інструкція: стоячи або сидячи. Видихнути, потім зробити вдих, затримати 

дихання на 2 секунди, видих такий же тривалий як вдих. Потім поступово 

збільшуємо фазу вдихання. Першою цифрою позначена тривалість вдихання, 

а в дужках укладена пауза (затримка дихання), потім - фаза видиху. 

  11. Релаксація «Квітка в долоньках» 

  Всім учасникам пропонується зручно сісти, закрити очі і уявити, що вони на 

зеленому лузі. (Звучить релаксационная музика зі звуками природи). 

  Ведучий: «Уявіть зелений луг, ласкаве сонце, співають птахи, дзюрчить 

струмок. З'являється маленька, симпатична, наївна  і дуже щаслива дитина, 

віна не знає печалі, невпевненості, поганого настрою. Це ви в дитинстві, 

впізнали себе? Малюк тягне до вас руки, він такий довірливий і 

доброзичливий, і ви відповідаєте йому тим же. Хочеться радіти і 

посміхатися, забути всі труднощі життя, відчути себе впевненим і щасливим. 

Ви берете малюка на руки, а він перетворюється в квітку у ваших долоньках, 

він прекрасна  квітка дитинства, і ви несете його з собою по життю. У когось 

він дуже глибоко в душі, а хтось часто бачить його увісні, у когось це 

скромна, непримітна квіточка, а у кого-то яскрава, бурхлива. Вони всі 

хороші, квіти нашого дитинства. І якщо вам буде важко, ви не зможете 

знайти відповідь на якесь питання, згадайте малюка, який подарував вам 

квітку дитинства в долоньках, і я сподіваюся, що це вам допоможе відчути 

себе маленькою наївною, щасливою дитиною, а вже віна- точно підкаже, як 

відчути себе щасливим. Відкривайте очі. Пора повертатися.  

12.  Вправа «Заохочення» 

Інструкція: гладячи себе по потилиці лівою, а потім правою рукою, 

повторювати: "Мене помічають, люблять і високо цінують". Повертаючи 

голову вправо-вліво, повторювати: "Все йде добре".   

13.Вправа «Самоаналіз» 

Інструкція: у правій половині аркуша намалюйте на вибір одну з трьох 

геометричних фігур (коло, квадрат, трикутник) і розфарбуйте фігуру в той 

колір, який відображає ваш стан, настрій зараз. 
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Якщо ви вибрали іншу геометричну фігуру в порівнянні з початком 

вправи і інший колір, то це говорить про те, що даний  майстр-клас  вплинув 

на вас позитивно в тому випадку, якщо синій, чорний, коричневий колір 

помінялися на червоний, зелений, жовтий. 

Якщо ви зобразили коло, значить, ви відчуваєте підйом в 

комунікативній сфері і легко можете спілкуватися з оточуючими. 

Якщо квадрат - ви відчуваєте підйом в інтелектуальній сфері і можете 

ефективно займатися самоосвітою. 

Якщо трикутник ви відчуваєте підйом у сфері викладання та 

виховання. 

Рефлексія 

14. Вправа «Мішечки зворотного зв'язку» 

  Психолог пропонує всім висловитися через написання своїх побажань на 

картонних мішечках з назвою «Позитив» і «Негатив»: всі свої тривоги, 

невдоволення, сумніви написати в «мішечку негативу», а свої мрії, 

побажання, компліменти, почуття і настрої написати в «мішечку позитиву». 

Потім мішечок «Негативу» урочисто під оплески знищується, а мішечок 

«Позитиву» залишається  для емоційної підтримки учасників надалі. 

Психолог пропонує бажаючим проговорити те, про що вони написали. 

Заключний етап  

  15. Вправа «Щастя, радості...» 

  Психолог пропонує всім стати в коло на ритуал завершення заняття і всі 

голосно вимовляють: «Ми бажаємо вам, друзі, щастя, радості, добра!». 

Психолог бажає всім удачі і хорошого настрою. 

16. Вправа «Подарунок на згадку»  

 У подарунок кожен учасник тренінгу отримує буклет "Банк способів 

саморегуляції". 

Банк способів саморегуляції 

Природні способи саморегуляції: 

1. Сміх, посмішка, гумор. 

2. Роздуми про хороше і приємне. 

3. Різні рухи типу підтягування і розслаблення м'язів. 

4. Спостереження за пейзажем за вікном. 
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5. Розгляд квітів в приміщенні, фотографій, інших приємних або дорогих для 

людини речей. 

6. Уявне звернення до вищих сил (Бога, Всесвіту, великої ідеї). 

7. «Купання» (реальне або уявне) в сонячних променях. 

8. Вдихання свіжого повітря. 

9. Читання віршів. 

10.Висловлювання  похвали, компліментів будь-кому просто так. 

Способи, пов'язані з управлінням дихання 

Управління диханням - це ефективний засіб впливу на тонус м'язів і емоційні 

центри мозку. Повільне і глибоке дихання (за участю м'язів живота) знижує 

збудливість нервових центрів, сприяє м'язовому розслабленню, тобто 

релаксації. Часто (грудне) дихання, навпаки, забезпечує високий рівень 

активності організму, підтримує нервово-психічну напругу. 

Способи, пов'язані з управлінням тонусом м'язів, рухом 

Під впливом психічних навантажень виникають м'язові стискання, напруга. 

Вміння їх розслабити дозволяє зняти нервово-психічну напруженість, 

швидко відновити сили. 

Способи, пов'язані з впливом слова 

Відомо, що «слово може вбити, слово може врятувати». Словесний вплив 

задіює свідомі механізми самонавіювання, йде безпосередній вплив на 

психофізіологічні функції організму. Формулювання самонавіювання 

будуються у вигляді простих і коротких тверджень, з позитивною 

спрямованістю (без частки «не»). 

Самонакази (Розмовляти спокійно!). 

Самопрограмування (Саме сьогодні у мене все вийде). 
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Додаток 37 

ІГРОТЕРАПІЯ У РОБОТІ З ДІТЬМИ-ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМИ  

За допомогою гри діти висловлюють ті переживання, емоції і почуття, які не 

вміють або не можуть розкрити в повсякденному житті. Гра вільна від тиску 

та нагляду дорослих. Діти грають не тільки для задоволення, а й для 

подолання негативних емоцій. 

У роботі з дітьми-переселенцями доцільно використовувати такі методи 

ігрової терапії: 

Гра «Тягни-штовхай» 

Мета гри: розслаблення. 

Діти тримаються за парашут, тягнуть в одну сторону, потім в іншу. 

 

 

Гра «Веселий парашут» 

Мета гри: згуртування колективу, створення позитивної атмосфери. 

Діти тримають парашут, посередині якого психолог висипає різнокольорові 

кульки.  Усі діти створюють хвилі, щоб кульки стрибали над парашутом. При 

цьому потрібно намагатись не випускати кульки з парашута. 
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 Гра «Не чіпай мене» 

Мета гри: розслаблення.  

Діти рухаються по колу, виконуючи вказівки ведучого гру (психолога), але 

не торкаючись один до одного. Ведучий, наприклад, просить дітей рухатися 

як у сні: швидко, повільно, стомлено, радісно і тощо. 

Гра «Привітання»  

Мета гри: розслаблення.  

Діти вільно рухаються по колу. За сигналом ведучого вони вітають один 

одного тим способом, який пропонує ведучий гри (наприклад, руками, 

ногами, плечима, мізинцем, носом, всім тілом тощо).  

 

Гра «Повітряні кульки» 

Мета гри: розслаблення.  

Діти під музику рухаються з повітряними кулями. Їх завдання - утримати 

повітряні кулі в повітрі за допомогою легких груп. 

Гра «Рух у вигляді ланцюжка» 

Мета гри: розслаблення.  

Діти складають ланцюг і перша дитина робить якийсь рух, у той же час інші 

його повторюють. Рухи повинні бути швидкими, кожна дитина повинна 

реагувати негайно після свого попередника.  

Гра «Міністерство веселої прогулянки» 

Мета гри: розслаблення, підбадьорювання пасивних груп і стимулювання 

творчості.  

У вільній частині кімнати один з групи дітей «міністр» приймає рішення як 

буде проходити прогулянка. Прогулянка повинна бути забавною і включати 

багато рухів по можливості, щоб всі частини тіла були задіяні. Інші члени 
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групи намагаються наслідувати «міністра». Принаймні один раз «міністром» 

має побувати кожна дитина.  

Гра «Пошук успіху» 

Мета гри: визначення завдань на майбутнє або позитивних результатів, 

релаксація і розвага.  

Ведучий гри пропонує групі дітей заплющити очі, притиснути руки до серця 

і уявити собі, що над їх головами знаходяться декілька цілей, яких вони 

хочуть досягти. Вони настільки високо розташовані, що їх не можна дістати 

простим підняттям руки, а тільки витягаючи все тіло. Ведучий запитує: «Ви 

дістали їх? Що вам потрібно для того, щоб їх дістати? З якими цілями ви 

впоралися, а з якими ні? Тепер, що ви будете робити з тими, яких ви досягли? 

Ви прийняли нове рішення? ». 

 

Гра «Коло довіри» 

Мета гри: зміцнення довіри в групі.  

Члени групи стають у коло. Одна дитина стоїть в середині кола, закриває очі, 

розслабляється і повільно нахиляється в одну або іншу сторону таким чином, 

щоб інші діти могли підходити до неї і злегка штовхати її з різних сторін 

своїми долонями. Дитина в середині кола повинна твердо стояти на ногах і 

одночасно бути розслабленою.  

Гра «Розповідь по малюнку» 

Мета гри: розвиток уяви і аналіз проекції внутрішнього світу дитини на 

малюнок. 

 Кожному члену групи пропонують незакінчений малюнок тільки з одним 

елементом. Потім діти закінчують малюнок і пояснюють роль нових 

елементів у малюнку, розповідаючи історію. Ведучий гри не повинен 

вносити ніяких пропозицій, але може надавати індивідуальну допомогу, 

ставлячи питання і розмовляючи з дітьми.  

Гра «Долоні, що розповідають історії»  
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Мета гри: розвиток уяви, а також аналіз проекції внутрішнього світу дитини 

на малюнок. 

Члени групи фарбують долоні акварельною фарбою за своїм вибором і потім 

віддруковують їх на чистому аркуші паперу в будь-якому напрямку і будь-

якими способами. Потім дитина дає назву своєму малюнку і розповідає 

історію, яку їй розповіли долоні.  

Гра «Писанина» 

Мета гри: розвиток уяви, відверте вираження внутрішнього світу дитини та 

аналіз її проекції на малюнок.  

Кожен член групи повинен закрити очі і писати на чистому аркуші паперу до 

тих пір, поки не буде впевнений у тому, що весь листок списаний. Потім 

гравці відкривають очі, вивчають малюнок і додають деякі лінії для того, 

щоб завершити бажану картину.  

Гра «Моє серце» 

Мета гри: спонукання до висловлювань про події та речі, що зробили 

позитивний чи негативний вплив на дитину, і виявлення неусвідомлюваних 

переживань.  

Всі члени групи малюють серце, потім всередині серця малюють людей і 

речі, які вони люблять або носять у своєму серці. Вони можуть також 

використовувати різні кольори. 

 Гра «Маленька чарівниця» 

Мета гри: стимулювання уяви і спонукання до творчої діяльності, 

усвідомлення неусвідомлюваного і рішення проблем за допомогою метафор. 

Ведучий гри розповідає історію про маленьку чарівницю, яка менша, ніж 

найменший палець на руці. Її могутність величезна: вона може зробити все, 

чого тільки захочуть діти. Чарівниця, яку вони малюють або ліплять з глини 

або з якого-небудь іншого матеріалу, матиме силу відновити мир для всіх 

дітей у світі. 

Гра «Гарячий стілець – теплий стілець» 

Мета гри: стимулювання і підтримка позитивних проявів у поведінці і 

адаптивних реакцій, навчання спостереженню, поліпшення групової 

динаміки і розвиток добрих відносин у групі. 

Група сидить півколом навколо порожнього стільця. Члени групи по черзі 

сідають на цей стілець. Коли стілець «гарячий» діти критикують того, хто 

сидить на стільці за його поведінку і радять, що саме і яким чином йому 
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необхідно поліпшити. Коли стілець «теплий» - дитину підбадьорюють і 

говорять про її позитивні риси характеру і поведінку. 

Гра «Керована фантазія»  

Мета гри: зменшення м’язової напруги, а також спонукання до прояву 

пригнічених психотравмуючих переживань. 

 Члени групи сидять і намагаються розслабитись. Їм пропонують закрити очі, 

щоб вони могли зосередитися на історії, яку читає або розповідає ведучий 

групи (текст вибирають залежно від мети і проблеми, над якою потім 

працюють). Цю гру може проводити тільки психолог. 

 Гра «Вільне малювання» 

Мета гри: проекція внутрішнього світу дитини на малюнок, який можна 

використовувати як основу для подальшої терапії та гри. 

Дітям дозволяють малювати все, що вони хочуть, у вільній техніці. Після 

цього вони грають і відтворюють у грі те, що намалювали.  

Гра «Дзеркало емоцій» 

Мета гри: вчити передавати різні емоції 

Діти наслідують емоції, які показує ведучий. Після цього обговорюють коли 

у людини може виникати та чи інша емоція. 
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Додаток 38 

КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНЕ ЗАНЯТТЯ З ДІТЬМИ-

ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ  

Тема. У пошуках чарівної квітки 

Мета: створення емоційно комфортної атмосфери  в колективі дітей, 

формування почуття згуртованості дитячого колективу, вміння знаходити 

спільні ознаки в інших людях. Розвиток здатності розуміти та розрізняти 

емоційні стани (радість, сум, страх, злість), розширити знання про настрій, 

вміння художньо зображувати емоції на папері. Розвиток уваги, логічного 

мислення, уяви, фантазії. Зняття психоемоційного та м’язового напруження. 

Розвиток тактильно-кінестетичної чутливості рук. Виховання 

доброзичливого ставлення до оточуючих та впевненість у собі. 

Матеріал. Демонстраційний: лист, карта-схема, віяло, зображення смайликів 

з різними проявами емоцій, будиночки жовтого та коричневого кольорів з 

віконцями, паперова квітка, посуд з водою.  

Роздатковий: піктограми смайликів, сіль, фарба, клей, олівці, подушки. 

Хід заняття 

1. Привітання з гостями. Психоформула 

Я – дитина хороша, ласкава. 

Я привітна, гарна, славна. 

Я – здорова, не хворію! 

Зимі чарівній радію. 

В моїй душі багато тепла, 

Усім навколо я бажаю добра! 

2. Гра «Вітер дме на…» 

Діти, давайте встанемо у коло візьмемось за руки. Разом з нами у цю гру 

гратиме вітер.  

Психолог бере віяло і говорить такі слова: «Вітер дме на того, в кого темні 

коси (діти з таким кольором волосся мають вийти в центр кола, а психолог 

обдуває їх віялом). Або «Вітер дме на того, в кого є сестричка (або: в кого 

вдома  є тварина; в кого на одязі є синій колір, в кого на одязі є ґудзики)». 

Закінчується гра словами: «Вітер дме на того, в кого зараз гарний настрій».   

3. Сюрпризний момент 

Вітром до нас принесло листа. Читання листа. 
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«Доброго дня, діти! Пишуть вам жителі країни Смайликів. У нашій 

країні живуть різні смайлики: веселі, смішні, спокійні, здивовані, сердиті, 

радісні. У нас росла Чарівна квітка, яка робила усіх нас щасливими, 

веселими, усміхненими. Але сталася біда – злий, сердитий смайлик викрав у 

нас цю квітку. І з того часу усім нам сумно. 

Діти, допомогти нам повернути Чарівну квітку і стати знов щасливими 

можете тільки ви. Адже ви такі добрі, чуйні! Злий смайлик обіцяв повернути 

нам квітку тільки тоді, коли ви зможете виконати усі завдання, які він вам 

загадав. До цього листа ми додаємо карту із завданнями, які придумав Злий 

Смайлик. 

Будь-ласка, любі діти, допоможіть нам повернути Чарівну квітку і 

знову стати щасливими та веселими. З надією, мешканці країни Смайликів». 

А ось і карта. Виставляю на фланелеграф карту-схему та зображення 

смайлика з зображенням емоції злості.  

Вирушаємо у подорож. Іти треба довго, слухайте мене уважно, щоб усі 

змогли дійти до країни Смайликів. 

4. Вправа «Уявні перешкоди» 

Вставайте один за одним. Я бачу, ви готові до подорожі, тож рушаймо в 

дорогу. 

- Ідемо звичайним кроком по широкій дорозі. (Крокують один за одним). 

- Але ось попереду огорожа і нам треба через неї переступити. Вона 

висока – треба високо піднімати ноги. (Піднімають високо коліна 

вверх). Молодці, перейшли огорожу. 

- Аж у нас на шляху калюжі – треба перестрибнути через них на двох 

ногах, щоб не замочити ніжки. (Стрибають на двох ногах вперед). 

Молодці, ніхто не замочив ніжки. 

- А за калюжами струмок. Давайте перейдемо його по камінцям. 

Крокуйте за мною. Стежте уважно. Наступайте тільки на камінці, щоб 

не впасти у холодну воду. (Ідуть за ведучим).  

- Все, перебрались через струмок! Треба трохи відпочити, розслабитись. 

Опустіть руки донизу, спинку розслабте, плечі опустіть. (Нахилити 

тулуб вперед, опустивши руки). Відпочили? І знову в дорогу. 

- А на дорозі велика гора! Як же нам пройти? Я бачу вузенький прохід. 

Втягнули животики, витягнулись і боком проходимо у вузький прохід. 

Я йду першою, а ви за мною. Як струна натягнулись, щоб пролізти, бо 

застрягнемо, і ніхто нас не врятує. Які ви всі спритні! Всі перейшли за 

гору! Нарешті ми потрапили до країни Смайликів. Підніміть руки через 
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сторони вгору і вдихніть чисте повітря цієї казкової країни. (Вправа на 

дихання) 

Ось ми і потрапили до країни Смайликів. Давайте познайомимось з ними. 

Спробуємо дізнатись з їхніх фотографій їх імена і самі спробуємо 

перетворитись на них. 

5. Вправа «Тренуємо емоції» 

Дітям показують на мультимедійному екрані зображення смайликів, вони 

називають емоції, які вони передають і мімікою повторюють їх, підносячи до 

обличчя портретну рамку.  Обговорюють коли у людей можуть виникати такі 

емоції. 

6. Гра «Краплинки доброти» 

Молодці, справились із завданням. Подивимось на карту, яке ж наступне 

завдання нас чекає. У країні Смайликів почався дощ, але краплинки у цього 

дощику незвичайні – це краплинки доброти.  Я пропоную вам перетворитись 

на краплинки доброти. Коли звучатиме музика – ви рухатиметесь по всій 

кімнаті. Коли музика почне стихати, ви маєте уважно послухати скільки разів 

я плесну в долоні. Якщо 2 рази – ви об’єднаєтесь в пари, якщо 3 – то по троє, 

якщо я багато разів плескаю – обіймаєтесь усі разом. Тож будьте уважні. 

Молодці, гарно відпочили! А тепер перетворюємось із краплин на діток. 

Давайте подивимось на карту, яке ж наступне завдання нас чекає? 

7. Вправа «Допоможи смайликам знайти свій будиночок» 

У країні Смайликів живуть у хатинках добрі і злі смайлики. Вийшли вони 

погуляти і заблукали. Допоможіть кожному смайлику знайти свій будиночок. 

Добрі, веселі смайлики живуть в жовтому будиночку, сумні, сердиті – у 

коричневому. Але працювати ви будете парами. Хто з ким буде працювати 

нам допоможуть визначити картинки. Візьміть кожен собі по одній картинці. 

Роздивіться її. Знайдіть у кого з дітей картинка схожа на вашу. Ваша пара і 

буде працювати разом. 

8. Гра «Веселий смайлик» 

Діти у колі передають один одному Смайлик, промовляючи: 

Ти котись, веселий смайлик, 

Швидко, швидко по руках. 

У кого веселий смайлик, 

Той танцює гопака. 
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9. Малювання «Долонька настрою» 

Відпочили, повеселились, навіть настрій у нас покращився. Давайте знову 

поглянемо на карту, яке ще завдання нам залишилось виконати. Сердитому 

смайлику цікаво дізнатись який же у вас настрій і він пропонує вам 

намалювати його на долонці. 

Перед вами папір, покладіть на нього свою долоню, обведіть її олівцем, 

промовляючи слова: 

Ду-ду-ду, ду-ду-ду: 

Олівець я візьму. 

Ду-ду-ду, ду-ду-ду: 

Свою долоньку обведу.  

Тепер намастіть середину своєї обмальованої долоньки клеєм. Посипте сіллю 

те місце, де ви намастили клеєм. Струсіть зайву сіль у мисочку. І ще раз 

посипте долоньку сіллю. Тепер візьміть піпетку, наберіть фарбу такого 

кольору, який у вас зараз настрій і накрапайте фарбою на посипану сіллю 

долоньку.  

10.  Відеоперегляд «Всереднині тебе сяє маленьке сонечко» 

Діти, а чи знаєте ви, що у кожного з нас всередині живе маленьке сонечко, 

яке зігріває своїм теплом усіх, хто поряд з нами? Жителі країни Смайликів 

записали для вас відеозвернення, адже вони дуже хочуть, щоб кожен з вас 

знайшов в собі це маленьке сонечко і вмів його випромінювати. Давайте 

послухаємо їх. (Відеоперегляд) 

11.  Психогімнастика «Я – маленьке сонечко» 

А тепер, давайте ляжемо зручно на подушечках, закриємо очі і спробуємо 

віднайти в собі це маленьке сонечко. 

Діти закривають очі, лягають на подушки і під музичний супровід уявляють 

себе сонечком. Коли в кінці відкривають очі – перед ними з’являється 

Чарівна квітка.  

12.  Дослід з квіткою 

Нарешті ми виконали всі завдання. Від вашого хорошого настрою, від 

тепла ваших сердець і сердитий смайлик став добрішим і вирішив віддати 

Чарівну квітку. Ось вона. А хочете дізнатись чому її називають чарівною? 

Вона вміє виконувати бажання. Потрібно загадати бажання і покласти її на 

воду, якщо пелюстки квітки розкриються – бажання здійсниться. Давайте 

загадаємо по одному бажанню. (Діти загадують бажання). А тепер покладемо 

квітку на воду і побачимо чи відкриються її пелюсточки, чи здійсняться наші 

бажання. (Дослід з квіткою) 
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Пелюсточки відкрились, а значить наші бажання обов’язково здійсняться!  

Усі мешканці країни Смайликів вдячні, що ви допомогли їм повернути 

Чарівну квітку. Наша подорож завершується. Нам час повертатись у садок. 

Закрийте очі, посміхніться – і ви знов опинитесь у садочку. На згадку про 

нашу подорож візьміть свої намальовані долоньки із собою. Коли вам стане 

сумно, ви на них подивитесь, згадаєте про нашу подорож і настрій у вас 

обов’язково покращиться. 

13.  Рефлексія 

- В якій країні ми побували? 

- Які завдання нам загадав Злий Смайлик? 

- Яке завдання вам виконувати було складно? 

- Яке завдання сподобалось найбільше? 

- З яким настроєм ви повернулись із подорожі? 
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ВИСНОВОК  

Неможливо уявити процес створення відкритого демократичного 

суспільства без інноваційних освітніх систем, які є віддзеркаленням цього 

процесу. Однією з основ такого демократичного бачення є рівні права на 

отримання якісної освіти усіх дітей, у тому числі дітей з особливими 

освітніми потребами та дітей-переселенців. Впровадження в освітній процес 

роботи з дітьми даних категорій дає змогу усім дітям та дорослим отримати 

досвід і знання, спрямовані на подолання упереджень і дискримінації, та 

сформувати позитивне ставлення до тих, хто «відрізняється».      

Тема, яка розкрита в даному посібнику має велике соціальне значення 

по формуванню  свідомого толерантного ставлення людей як по відношенню 

один до одного, так і до  впровадження інклюзивної освіти та подолання  

людьми  певних сформованих негативних стереотипів. Адже одним воно дає 

можливість жити повноцінним життям у суспільстві, бути прийнятим ним, а 

іншим – не сприймати певні особливості чи обставини упереджено. 

     Робота над цим питанням повинна відбуватись постійно і послідовно. І 

проводиться вона має не лише конкретною людиною, а комплексно, із 

залученням усіх учасників навчально-виховного процесу. Але  потрібно 

пам’ятати, що впровадження в освітню діяльність як інклюзивного підходу, 

так і роботу з дітьми із сімей вимушених переселенців повинні пройти певні 

етапи й порушити  ті підходи, які впродовж багатьох  років   

використовувались у навчанні й заважали прогресивно та толерантно 

поглянути на кожну дитину, незалежно від її  фізичних, інтелектуальних, 

соціальних, емоційних, мовних чи інших особливостей. 

      Проблема, яка порушена, є важливою для подальшого адаптування  в 

соціумі, бо допомагає по-новому  поглянути на потреби дітей даних 

категорій у дошкільному закладі, і  людей у суспільстві взагалі. 

До завдань практичного психолога відноситься психологічний супровід 

і підтримка розвитку особистісних ресурсів дитини, психологічне 

консультування батьків та педагогів, у тому числі з питань особливостей 

роботи з дітьми з особливими освітніми потребами та подолання наслідків 

травмуючих подій, розширення способів поведінки у різних ситуаціях. Ці 

завдання я намагаюсь вирішувати системно, поєднуючи усі напрямки роботи.  

З практики роботи можна стверджувати, що дана тема 

супроводжується  виникненнями частих конфліктів і непорозуміннями між 

учасниками навчально-виховного процесу. З метою попередження або 

мінімізації негативних наслідків конфліктних ситуацій важливо формувати 

знання про ситуацію, що склалася у дітей, батьків та педагогічних 
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працівників. Особливо це стосується необхідності відстеження нових законів 

та інших нормативно-правових актів, які активно зараз приймаються з метою 

захисту та надання допомоги особам у складних життєвих обставинах та 

дітям з особливими освітніми потребами. Своєчасне донесення такої 

інформації до батьків та педагогічних працівників сприятиме зверненню по 

допомогу  осіб, які її потребують, водночас запобігаючи певним 

непорозумінням або більш складним наслідкам перенесених подій, дасть 

змогу змінювати характер негативних переживань та навчить уникати 

стресових ситуацій. 

Важливою умовою успішної реалізації роботи практичного психолога у 

сфері інклюзивної освіти та роботи з дітьми-переселенцями є організація 

психологічної просвіти, за якої учасники навчально-виховного процесу 

навчаються враховувати погляди інших людей, координувати їхні дії з своєю 

позицією. Здатність до децентрації дає змогу правильно оцінювати ситуацію 

й адекватно визначати своє ставлення до неї. 

Сучасна ситуація в країні стала великим викликом для мене як 

громадянина і як практичного психолога, створивши умови для мобілізації 

внутрішніх ресурсів, пошуків шляхів професійного зростання та надання 

якісного психологічного супроводу усім учасникам навчально-виховного 

процесу та громаді загалом. Переконана в тому, що тільки тісна співпраця 

психологічної служби, дошкільного навчального закладу та батьківської 

громадськості дасть позитивний результат у роботі з дітьми-переселенцями 

та з особливими освітніми потребами.  
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