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Особливості діяльності корекційних педагогів закладів освіти в
умовах становлення Нової української школи.
Створення інклюзивного середовища в інтернатних закладах
Гузь Н. Л., завідувач кабінету інтернатних
закладів, корекційної та інклюзивної освіти
РОІППО
На думку Л.С. Виготського, дитина, народившись, уже є соціальною
істотою, тому що її із самого народження оточує багатогранний, складно
структурований соціальний світ того суспільства, повноправним членом якого їй
ще доведеться стати, але без якого вона вже не може існувати.
Відносини дитини і цього світу постійно змінюються – поступово дитина
оволодіває діями з предметами, в яких закріплено соціальний спосіб їх
виконання; далі світ її спілкування розширюється, все більше людей в нього
включається; вона пізнає все більше соціальних ролей; у неї починають
формуватись перші уявлення про себе, як про частину даного соціального світу.
Поступово оточуючий соціальний світ відкривається дитині в системі існуючих
рольових взаємовідносин, правил соціальної поведінки, культурних норм
взаємодії. У подальшому соціальне оточення надає дитині спектр чітко
оформлених ціннісно-нормативних моделей і зразків соціальної поведінки. На
основі цього формується персональна ціннісно-нормативна система.
У час глобальної інформатизації та технічного прогресу суспільства
проблема соціалізації дітей з особливими потребами недаремно стала
надзвичайно актуальною. Адже справа не лише в тому, що дитині необхідне
відчуття комфорту у соціальному середовищі, вона також повинна віднайти своє
місце у ньому, з тим, щоб зуміти повністю розкрити свої власні можливості,
уміння, а також бути корисною іншим. Найважливішим напрямком усієї роботи
будь-якого навчально-реабілітаційного центру чи спеціальної школи-інтернату
має бути соціальна реабілітація -- система заходів, спрямованих на створення і
забезпечення умов для повернення дитини до активної участі житті, відновлення
її соціального статусу та здатності до самостійної суспільної і родинно-побутової
діяльності шляхом соціально-середовищної орієнтації та соціально-побутової
адаптації. Недаремно серед 10 ключових компетентностей НУШ -- соціальна та
громадянська компетентності. Усі форми поведінки, які потрібні для ефективної
та конструктивної участі у громадянському житті, в сім̕ї, на роботі. Уміння
працювати з іншими, попередити і розв̕язати конфлікт, досягти компромісів.
Повага до закону, дотримання прав людини і підтримка соціокультурного
розмаїття
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Завданням кожного спеціального закладу освіти має бути виховання
соціально-активної особистості через усвідомлення своєї власної значущості й
цінності та необхідності участі в житті сучасного суспільства.
Наскрізними процесами, що супроводжуватимуть освітню діяльність у
спеціальних навчальних закладах мають бути окремі напрямки виховної
діяльності, а саме:
- формування у вихованців звичок до здорового способу життя;
- усвідомлення ними громадянської та патріотичної позиції;
- вироблення стійких морально-етичних принципів;
- набуття навичок в умінні ставити перед собою мету та досягати її;
- здобуття життєвих компетенцій;
- забезпечення максимально можливої, з урахуванням психофізичних
особливостей, пристосованості до функціонування в сучасній соціальній,
економічній ситуації.
Навчально-реабілітаційні центри, спеціальні школи та спеціальні школиінтернати є і будуть осередками всебічного, комплексного розвитку особливої
дитини, у яких учні, поряд з якісними освітніми послугами, отримують
сприятливі умови для самореалізації та подальшої конструктивної інтеграції до
сучасного соціуму.
Інтеграції особливих дітей до суспільства завжди сприятиме налагоджена
система співпраці освітніх закладів із представниками зовнішніх організацій:
волонтерських груп, благодійних фондів, громадських організацій, інших
соціальних інституцій, які допоможуть вихованцям опанувати досвід поведінки
у більш широкому, ніж школа-інтернат, соціумі; набути навичок взаємодії із
людьми різного віку та соціального статусу і професійної належності;
підвищити власну комунікативну компетентність.
Заради максимального розквіту талантів дітей, заради їх успішної
самореалізації, керівники та педагогічні працівники повинні створювати
найсприятливіші умови:
- відкривати художні майстерні та галереї дитячої творчості;
- створювати хореографічні, вокальні та театральні студії;
- забезпечувати роботу різновікових спортивних секцій;
- відкривати студії декоративно-прикладного мистецтва;
- організовувати зустрічі з майстрами швейної, гончарної, ювелірної справи
та ін.;
- проводити заходи, які б відповідали віковим особливостям учнів та
сприяли розвитку їх творчих здібностей, відповідального ставлення до
праці, поваги до народних традицій, рідної мови, родини тощо.
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Сучасна школа неодмінно має бути відкритою і доступною для дітей, що
мають особливі потреби. Наскільки успішно такі діти зможуть адаптуватися і
реалізувати себе, багато в чому залежить від учителя, від того, наскільки
професійним буде педагогічний супровід. Він повинен бути готовим не тільки до
професійно-педагогічної діяльності зі звичайними учнями, але й до корекційнопедагогічної роботи з дітьми, що мають психофізичні особливості.
Педагог повинен уміти управляти розвитком, навчанням, вихованням
учня, своєчасно і результативно проводити корекцію педагогічного впливу на
особистість дитини, її поведінку і ставлення до навчального середовища.
Підводячи підсумок, слід зазначити:
Для більш успішного вирішення проблеми соціалізації дітей з особливими
освітніми потребами необхідно:
максимально інтегрувати дітей в загальну систему освіти;
здійснювати якісну професійну підготовку в закладах освіти, саме з
тих видів праці, які актуальні в даному регіоні;
впроваджувати сучасні престижні професії;
організовувати роботу щодо працевлаштування осіб з особливими
потребами;
залучати батьків до активної участі у вихованні дітей на всіх етапах
підготовки їх до самостійного життя, залучення до культурних цінностей,
навичок спільного життя.
Важливими подальшими кроками у задоволенні освітніх потреб дітей з
особливостями психофізичного розвитку повинні стати:
удосконалення нормативно-правового забезпечення (законодавча
база і підзаконні акти -- в цьому напрямку робляться перші кроки);
розробка нових концептуальних засад розвитку соціальнопедагогічного патронажу;
визначення форм нової соціально-трудової реабілітації, інтеграції
дітей з особливими потребами в суспільство.
В Україні, як і в усіх розвинених країнах, повинні бути різні форми
навчання для дітей з особливими потребами. Кожна дитина потребує
індивідуального підходу щодо умов її навчання залежно від рівня розвитку та
психофізичних можливостей, а також бажання батьків або осіб, які їх замінюють.

Лебідь Г. В., директор комунального
закладу «Острозька спеціальна
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загальноосвітня школа-інтернат
І – ІІІ ступенів» Рівненської
обласної ради

«Проблеми соціалізації дітей з порушенням слуху. Організація
корекційного процесу в школі-інтернаті з метою підготовки дітей
до самостійного життя»
Соціалізація – це один з важливих чинників повноцінного розвитку
особистості та її ефективного функціонування в соціумі.
У процесі соціалізації у дитини формуються соціальні якості, знання та
вміння, відповідні навички, що дає їй змогу стати дієздатним учасником
соціальних відносин.
У наш час глобальної інформатизації та технологічного прогресу
суспільства проблема соціалізації дітей з особливими потребами постає
надзвичайно гостро. Адже річ не лише в тому, що дитині необхідне відчуття
комфорту у соціальному середовищі, вона також повинна віднайти своє місце в
ньому, з тим, щоб мати можливість повністю розкрити власні можливості, а
також бути корисною іншим.
Втрата слуху, навіть часткова, створює бар’єр між людиною і суспільством,
утруднює оволодіння знаннями і спеціальністю, обмежує трудову і суспільну
діяльність, затримує розвиток особистості. Відсутність слуху серйозно обмежує
й естетичне виховання особи, адже людина позбавляється можливості
нормально сприймати звуки.
У процесі соціалізації дітей з вадами слуху виникає ряд проблем, серед яких
чільне місце займає проблема відношення суспільства і держави до таких осіб.
Для розв’язання цих проблем в нашій країні має бути доступна система освіти та
доступна система охорони здоров’я, тощо.
Зазвичай більшість таких дітей отримують освіту і виховуються у школахінтернатах. Однак інклюзивна освіта передбачає навчання цих дітей у
загальноосвітніх школах. А тепер виникає ряд запитань:


чи комфортно будуть почуватися глухі діти серед чуючих?
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чи на рівних чуючі діти будуть сприймати глухих?



чи готові педагоги ЗНЗ навчати глуху дитину?

Щоб подолати ці бар’єри необхідно застосовувати соціальні фактори і
головним є спеціальне навчання.
Для забезпечення освітнього процесу відповідно до вимог Нової української
школи для глухих дітей потрібно організувати

корекційний процес, який

передбачає гармонійну інтеграцію дітей з вадами слуху в чуюче середовище,
пізнання власного «Я», формування вміння встановлювати взаємини з іншими
людьми. Головним у роботі з такими дітьми повинно стати, по-перше,
поновлення емоційного контакту, по-друге, встановлення довірливих відносин з
дитиною. При цьому дитина не повинна почувати себе об’єктом діяльності
дорослих, вона повинна стати повноправним суб’єктом, співучасником
виховного процесу.
Головна мета школи:
– створення освітнього простору, де формується нова людина, як творча
особистість, яка здатна реалізувати себе як суб'єкта власного життя, діяльності і
спілкування;
- створення школи, що має бути своєрідним центром «запитань і
відкритості»,

«розвитку

багатогранного

інтелекту»,

«кваліфікованого

персоналу», «психологічного комфорту для всіх учасників освітнього процесу»,
заклад, який постійно навчається і розвивається.
Для забезпечення корекційного процесу в нашій школі працює 48 педагогів
із спеціальною вищою освітою, що становить 70,5% від загальної кількості, ще 1
педагог здобуває вищу освіту (1,5%).
Наш заклад, згідно вимог Нової української школи, здійснює не лише
навчально-виховні функції, але й вирішує спеціальні завдання щодо забезпечення
корекційного навчання та комплексної психолого-педагогічної реабілітації
глухих дітей.
Для вирішення цих завдань в школі проводиться корекційно-реабілітаційна
робота, яка організовується за такими напрямками: педагогічна, психологічна,
фізична, професійно-трудова, соціально-побутова, медична (схема 1).
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Схема 1

Структурна схема організації комплексної реабілітації
у комунальному закладі «Острозька спеціальна загальноосвітня
школа-інтернат І-ІІІ ступенів» Рівненської обласної ради
педагогічна

КОМПЛЕКСНА РЕАБІЛІТАЦІЯ

психологічна

-

діагностування;
індивідуальні заняття з
сприймання;
фронтальні заняття;
музично-ритмічні заняття;
уроки;
виховні заходи;
самопідготовка.

-

діагностування;
консультування;
тренінги;
індивідуальні бесіди;
індивідуальні та фронтальні заняття.

-

-

профорієнтація (тиждень професійної орієнтації);
допрофесійна підготовка (здобуття учнями 12-х класів
спеціальності «водій категорії «В»;
уроки трудового навчання (швейна справа, столярна
справа);
гурткова робота (гуртки «Умілі руки» (вишивка,
вироби з природного матеріалу);
трудові десанти.

-

медичні огляди;
санітарно-гігієнічний режим;
лікувально-профілактичні заходи;
просвітницька робота;
консультація батьків.

-

слухопротезування звукопідсилюючою літературою;
фізкультурно-оздоровчі заняття;
спортивні секції, гуртки (футбол, баскетбол, волейбол,
шахи, настільний теніс);
уроки фізичної культури.

-

професійно-

-

трудова

-

медична

фізична

-

-

побутово-соціальна

-

розвитку

слухового

пристосування меблів і встановлення обладнання для
адаптації приміщень;
соціально-побутовий патронаж;
бесіди, заняття;
соціальна адаптація (змагання, конкурси, фестивалі).
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Зміст корекційно-розвиткових занять реалізується через заняття «Розвиток
слухо-зоро-тактильного сприймання мовлення та формування вимови» та
«Музично-ритмічні заняття», «Лікувальна фізкультура».
Головними завданнями корекційно-розвиткових занять є:
- розвиток у дітей слухового сприймання так, щоб учні могли ефективно
використовувати залишки слуху на уроках та в позаурочний час;
- постановка, корекція, автоматизація та диференціація артикуляції звуків
мови з використанням залишків слуху;
- нормалізація тембру голосу, інтонації та ритму мовлення;
- розвиток здатності використовувати залишковий слух для постійного
контролю власної вимови;
- навчання користуватися слуховими апаратами в різних акустичних
умовах;
- навчання учнів орієнтуватись у світі немовних звуків.
Для здійснення якісного корекційного процесу в закладі створено навчальні
кабінети, які обладнанні згідно нових вимог, а саме: 8 класів початкової ланки та
дошкільна група обладнані найсучаснішою звукопідсилюючою апаратурою (FM
- системи) колективного користування, кабінети образотворчого мистецтва,
музично-ритмічних занять, ігрову кімнату дошкільної групи та актову залу
обладнано звукопідсилюючими індукційними петлями, 5 кабінетів для
індивідуальних занять з розвитку слухового сприймання та формування вимови,
забезпечені комп’ютерними тренажерами з програмним забезпеченням «Живий
звук», «Видима мова», «Світ звуків», обладнано згідно вимог лінгафонний
кабінет для фронтальних занять та кабінет музично – ритмічних занять, які
забезпечені комп’ютерними із програмним забезпеченням «Видима мова» та
«Адаптація-Лого», придбано комплект корекційного обладнання для слухозорового сприймання мовлення (кабінет ОБЖ).
В навчально-виховному процесі постійно використовується спеціально
обладнані 2 комп’ютерні класи, тренажерна зала, сенсорна кімната, 3
мультимедійні проектори та 2 інтерактивні дошки.
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Позитивна

атмосфера

в

освітньому

закладі,

родині,

доцільні

психокорекційні методи в роботі із дітьми з вадами слуху є гарантом їх
повноцінного особистісного становлення та соціалізації.

Презентація діяльності закладу

Дошкільна група

10

Вестибюль спального корпусу

Кабінет психолога

11

Кабінети індивідуальної роботи
Лінгафонний кабінет

12

Комп’ютерний клас

Кабінети початкової школи

Кабінет жестової мови

13

Кабінет фізики

Кабінет біології та хімії

Кабінет образотворчого мистецтва

14

Кабінет музичної ритміки

Столярна майстерня
Швейна майстерня

15

Танцювальна зала

Актова зала

Виставкова зала

16

Тренажерна зала

Спортивна зала

17

Ігрові кімнати

Вестибюль
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Дубінчук І.В., практичний психолог
комунального закладу «Острозька
спеціальна загальноосвітня
школа-інтернат І-ІІІ ступенів»
Рівненської обласної ради
Врахування психологічних особливостей дітей з порушенням слуху складова успішної соціалізації на етапі становлення
Нової української школи
В умовах сучасної соціально-економічної ситуації в країні все більшої
гостроти набуває питання про роль соціалізації дітей з обмеженими
можливостями в умовах становлення нової української школи. У зв'язку з цим
переосмислюються цілі, завдання, зміст і технології навчання та виховання дітей
даної категорії. Увага сучасних спеціальних освітніх установ спрямована на
оновлення змісту і технології освіти та виховання, що змінює акцент
на розвиток життєвих компетенцій,
творчих здібностей, і, найважливіше,
соціалізації дітей з обмеженими можливостями в цілому, та дітей з порушеним
слухом зокрема.
Під соціалізацією розуміють процес засвоєння людиною соціального
досвіду,
залучення
її
до
суспільних
відносин.
У
процесі
соціалізації особистість набуває якостей, які необхідні для життя в суспільстві,
засвоює певні цінності і форми поведінки. При цьому людина сама бере активну
участь в освоєнні норм соціальної поведінки та міжособистісних відносин, у
придбанні
умінь
і
навичок,
необхідних
для
успішної
реалізації відповідних соціальних ролей та функцій.
Соціалізація здійснюється під впливом сукупності природних, соціальноекономічних, психологічних, педагогічних та інших факторів.
Вправа «Брейнстормінг». Основні фактори соціалізації дітей з порушеним
слухом.
Учасники об’єднуються по 4-5 чоловік у 3-4 групи. Психолог пропонує
кожній підгрупі визначити та проаналізувати основні фактори соціалізації дітей
з порушеним слухом в умовах становлення нової української школи.
Обговорення.
Психолог. Отже, в цілому всі названі фактори об’єднуються у дві великі
групи: зовнішні чинники та внутрішні чинники
1) зовнішні чинники: А.В. Мудрик виділяє чотири групи зовнішніх
факторів соціалізації:
мегафактори (космос, планета, світ у цілому);
• макрофактори (країна, етнос, суспільство, держава);
• мезофактори (регіон, засоби масової комунікації, субкультури, тип
поселення);
• мікрофактори (сім'я, сусідство, групи однолітків, виховні організації, у
тому числі релігійні та приватні , мікросоціум).
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2) внутрішні чинники, тобто індивідуальні фізичні і психічні
характеристики особистості (здоров'я, здібності та ін.);
Слід зазначити, якщо вчасно не реалізуються вікові та індивідуальні можливості
у дітей, що перебувають на певному етапі онтогенезу, на наступному віковому етапі
виникає необхідність у корекційній або додатковій розвивальній роботі. Тому
врахування індивідуально - психологічних особливостей дітей з порушеним слухом на
етапі становлення нової української школи допоможе уникнути вторинних відхилень
порушення розвитку і тривалого корекційного впливу на дитину.
Діти з порушеним слухом - абсолютно звичайні діти. Вони так само
люблять бігати, гратися, танцювати, веселитися і пустувати, експериментують з
різними предметами, будують, ліплять та малюють. Тобто, в основі психічного
розвитку дітей з порушеним слухом, лежать ті ж закономірності, що і в нормі.
Однак є деякі особливості, які обумовлені і первинним дефектом ( втрата слуху),
і
вторинними
порушеннями:
уповільненим
оволодінням
мовою,
комунікативними бар'єрами і своєрідністю розвитку пізнавальної сфери. Слід
зазначити, що діти з порушеним слухом діляться на слабочуючих та глухих, і
розвиток їх пізнавальної та особистісної сфер відрізняються, мають свої
особливості .
У зв'язку з втратою слухових відчуттів у дітей з порушеним слуху особливу
роль набувають зорові відчуття і зорове сприймання. Зоровий аналізатордитини
з порушенням слуху стає провідним, головним у пізнанні навколишнього світу і
в оволодінні мовою. Глухі діти часто помічають такі деталі і тонкощі
навколишнього світу, на які не звертають уваги звичайні діти. У дітей втрата
слуху негативно впливає не тільки на моторику артикуляційного, але і на
моторику дихального апарату. А моторика відіграє важливу роль в оволодінні
дітьми з порушеним слухом усним мовленням. Дотикові відчуття (відчуття
тактильні, температурні, рухові) у дітей з порушенням слуху молодшого віку
розвинені погано. Вони не вміють користуватися цим збереженим аналізатором.
Отримавши новий предмет, вони починають маніпулювати ним, що несуттєво
для процесу дотику, чи торкатися його поверхні лише кінчиками пальців, не
використовуючи всю поверхню долоні, всі пальці.
Для дітей з порушеним слухом характерні нестійкий стан вегетативної
системи, стомлюваність, порушення моторики, лабільність емоційної сфери.
Внаслідок порушення нормального спілкування зі світом,засвоєння
соціального досвіду дітьми з порушеним слухом значно ускладнено, і той
великий пізнавальний матеріал, який чуючою дитиною засвоюється
спонтанно, природно і порівняно легко, їм дається за умови спеціального
навчання і серйозних вольових зусиль. Розвиток мимовільного запам'ятовування
у дітей з порушеним слухом відбувається швидше ніж у чуючих дітей, однак
довільне запам'ятовування має ряд особливостей. Діти з порушеним слухом
застосовують допоміжні засоби для запам'ятовування. При запам'ятовуванні
низки подібних предметів вони погано вміють використовувати такі прийоми
як порівняння, узагальнення характеристик, синтез, аналіз.Тому при
запам'ятовуванні слів може відбутися пропуск букв, перестановка букв, складів,
слова можуть зливатися в одне.
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Однак найбільше специфічних особливостей спостерігається в розвитку
розумової діяльності дітей з порушеним слухом. У дітей з порушеним слухом
пріоритетним тривалий час є наочно – образне мислення, тобто вони мислять
не словами, а образами, картинами. У формуванні словесно - логічного мислення
дитина з порушенням слуху різко відстає від чуючих однолітків, причому це
тягне за собою і загальне відставання в пізнавальній діяльності .
Особливості розвитку особистості, яка має порушення слуху залежать від
ряду факторів: часу втрати слуху, ступеня втрати слуху, рівня інтелектуального
розвитку, відносин у сім'ї, сформованості міжособистісних відносин.
Відставання в оволодінні мовленням призводить до обмеженості соціальних
контактів дітей з порушенням слуху, тому у них виникають і закріплюються
специфічні риси особистості. У дітей з порушеним слухом із середнім рівнем
інтелектуального розвитку відзначається в основному завищена самооцінка, для
них характерні перебільшені уявлення про свої здібності і, про оцінку їх іншими
людьми.
Сенсорний дефект заважає дитині в нормальному спілкуванні з дорослими,
від яких вона отримує накопичений людством досвід, ускладнює контакти із
чуючими однолітками. Крім того, що у них страждають вищі психічні функції:
пам'ять, увага, мислення, зачеплена і емоційно-особистісна сфера: недостатня
сформованість диференціації емоційних станів і саморегуляції; невеликий обсяг
мімічних засобів (виразних рухів м'язів обличчя) і пантомімічних засобів
(виразних рухів всього тіла ), слабкість артикуляційної і тонкої моторики, - все
це знижує комунікативні можливості дітей. Це призводить до
відчуття психологічного дискомфорту, погіршення загального самопочуття,
настрою, активності у дітей даної категорії. Тому, у дітей з порушеним слухом,
в процесі соціалізації необхідно формувати цілий ряд особистісних
особливостей:

Творчу і пізнавальну активність особистості, високий рівень
саморегуляції (сюди включаються навички організації міжособистісних
контактів);

Набір інтелектуально-особистісних характеристик, які свідчать про
ерудицію, культуру особистості, критичність розуму, перцептивні властивості
особистості, які визначають здатність адекватно сприймати і оцінювати
учасників спільної діяльності;

Адекватну самооцінку і рівень домагань;

І, найголовніше, це комунікативні навички (потреба у спілкуванні із
соціумом).
Таким чином, врахування психологічних особливостей дітей з порушеним
слухом, дотримання певних умов навчання та виховання сприятимуть успішній
соціалізації дітей даної категорії. Головне - допомогти їм подолати труднощі
спілкування та сформувати загальноприйняті норми поведінки, моральні звички.

21

Корнійчук О.І., заступник директора
з навчальної роботи комунального
закладу «Острозька спеціальна
загальноосвітня школа-інтернат
І – ІІІ ступенів» Рівненської
обласної ради
Розвиток комунікативних компетентностей як передумова успішної
адаптації дітей з особливими потребами до самостійного життя
У процесі демократизації українського суспільства неабиякого поширення
набувають ідеї гуманізації освіти й пріоритетів особистості. Система соціальнополітичного розвитку України висуває нові вимоги до системи освіти, зокрема,
до освіти осіб із порушеннями психофізичного розвитку, а саме забезпечення
рівних можливостей для здобуття освіти й подальшої активної участі у житті
суспільства всіх без винятку громадян.
Інтегрування дітей із порушенням слуху до загальноосвітнього простору
України, як один з напрямків гуманізації всієї системи освіти, відповідає
пріоритетам державної політики.
Метою освіти на сучасному етапі є всебічний розвиток дитини, її талантів,
здібностей, компетентностей відповідно до вікових та індивідуальних
психофізичних особливостей і потреб, формування цінностей, розвиток
самостійності, творчості та допитливості, тобто активна соціалізація дітей.
Компетентнісний підхід до навчання передбачає формування ключових
компетентностей:
1. вільне володіння державною мовою;
2. здатність спілкуватися рідною та іноземними мовами;
3. математична компетентність;
4. компетентності в галузі природничих наук, техніки і технологій;
5. екологічна компетентність;
6. інформаційно-комунікаційна компетентність;
7. навчання впродовж життя;
8. громадянські та соціальні компетентності;
9. культурна компетентність;
10. підприємливість та фінансова грамотність;
11. інноваційність.
Для успішної реалізації мети освіти дітей з порушенням слуху головним є
формування та розвиток комунікативних компетентностей, як передумови
успішної адаптації їх до самостійного життя.
Комунікативна компетентність – це комплексна характеристика особистості
дитини. Вона містить у собі цілий ряд аспектів: інтелектуальний, мовленнєвий,
соціальний та інші. Усі вони відбивають досягнення особистісного розвитку
дитини.
Під мовленнєвою компетентністю розуміють вільне вираження своїх
бажань, намірів, пояснення своїх дій та їх змісту за допомогою мовних і
22

«немовних» (жестових, мімічних, пантомімічних) засобів. Показником
мовленнєвої компетентності є здатність дитини будувати своє мовне спілкування
з іншими людьми, з огляду на інтуїтивно або свідомо сформовані мовні канони
фонетики, семантики, граматики, а в немовних формах – загальнолюдські
способи виразної поведінки.
Порушення слухової функції призводить до порушення мовлення. Через
відсутність слухового контролю за власною вимовою, усне мовлення дитини з
порушенням слуху вирізняється нечіткістю, незрозумілістю, змазаністю.
Це і 1) бідний словниковий запас. Насамперед де стосується пасивного
словника (розуміння слів). У нечуючої дитини пасивний і активний словник за
обсягом практично однаковий. Вона добре розуміє ті слова, які вживає у
власному висловлюванні. Часто у цих дітей відсутні слова з абстрактним
значенням, які рідко вживаються в розмовно-побутовому мовленні. Вони не
знають слів, що позначають подібні об’єкти або синоніми до добре відомого
слова (наприклад: ліс - гай, діброва, байрак, чорноліс; ходити - дибати,
шкандибати, дибуляти, швендяти, чимчикувати). Діти не розуміють
фразеологічних зворотів (пекти раки, зарубати на носі, пуд солі з’їсти),
переносних значень слів, підтексту, жартів.
2) порушення звуко-буквеної будови слів. Одні звуки дитина не чує зовсім,
інші сприймає неправильно. Вона чітко чує лише наголошені частини слова,
тому префікси, закінчення, які в українській мові зазвичай є ненаголошеними,
розрізняє на слух нечітко. Дитина чує слово у спотвореній формі, таким його
запам'ятовує і тому так само неправильно вимовляє і пише. Це спостерігається
навіть тоді, коли діти вміють правильно вимовляти звуки ізольовано або в
складах.
3) заміни за звуко-буквеною подібністю слів. Дитина нечітко чує близькі за
звучанням слова, і це стає причиною змішування лексичних значень подібних за
звучанням слів (економія - економіка, компанія - кампанія, вистава - виставка,
талан - талант тощо).
4) порушення синтаксичних зв’язків, тобто помилки в узгодженні та
відмінюванні. Діти вибирають не ту відмінкову форму іменника, яку потребує
дієслово, не узгоджує рід, число, відмінок іменника і прикметника, змішує
розряди займенників, обирає не ту видо-часову форму дієслова, і особливо часто
помиляється у вживанні прийменників (у столі, на столі, під столом, над столом,
біля стола, понад і т.д.)
5) більшість дітей з порушенням слуху використовують обмежений набір
синтаксичних конструкцій (підмет + присудок + додаток, означення або
обставина). Складні речення використовуються дуже рідко. Дитина не
встановлює логічний зв’язок між частинами складного речення або
послідовністю подій.
6) порушення вимови у нечуючих (монотонність, відсутність логічного
наголосу, інтонації, скандованість вимови, заміна одного звука на інший).
Враховуючи важливу роль усного мовлення як засобу спілкування, головне
завдання навчання нечуючих полягає в тому, щоб забезпечити достатню
виразність їх усного мовлення, по можливості наблизити до природного, живого,
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виразного мовлення чуючих. Необхідно сформувати вміння вимовляти речення
в певному ритмі, темпі, з дотриманням словесного і логічного наголосу та правил
орфоепії, певною інтонацією, силою голосу. Для ефективного і чіткого
планування роботи з дитиною, необхідно добре знати ступінь втрати слуху.
У сучасній сурдопедагогіці за основу класифікації порушення слуху
прийнята класифікація створена видатним дефектологом - сурдопедагогом Л.В.
Нейманом. Він розподілив дітей із порушенням слуху на глухих та туговухих
(слабочхючих).
Глухота - це стійка втрата слуху, при якій неможливе самостійне
оволодіння мовленням та розбірливе сприйняття мови навіть біля вуха.
Туговухість - це стійке зниження слуху, при якому можливе самостійне
накопичення мінімального словникового запасу, сприйняття зверненого
мовлення на найближчій відстані від вуха.
Л.В. Нейман виділяє 4 групи глухоти в залежності від діапазону сприйняття
за допомогою слуху частот слухового поля:
I група глухоти: діти сприймають найнижчі частоти - 125-250 Гц. Такі діти
не розрізняють ніяких звуків мови, реагують тільки на крик біля вуха, на дуже
інтенсивні немовні звуки (дзвінки, гудіння потяга, звук автомобільних гальм);
II група глухоти: діти сприймають частоти від 125 до 500 Гц. Такі діти
реагують на голос біля вуха, розрізняють деякі голосні звуки о, у, сприймають
інтенсивні немовні звуки оточуючого світу на невеликій відстані;
III група глухоти: діти сприймають низькі і середні частоти 125-1000 Гц.
Такі діти реагують на голос розмовної сили біля вуха, розрізняють 3-4 голосні
звуки, деякі знайомі прості слова, сприймають інтенсивні немовні звуки на
невеликій відстані).
IV група глухоти: діти сприймають частоти від 125 до 2000 Гц. Більшість
дітей чує голос розмовної сили біля вуха, розрізняє всі голосні, деякі приголосні
звуки, деякі знайомі слова і фрази.
Л.В. Нейман виділяє три групи туговухості. В межах кожної групи визначені
можливості сприйняття розмовної мови.
I степінь туговухості - зниження слуху в мовному діапазоні до 50 Дб.
сприйняття частот від 125 - 8000 Гц. Такі діти сприймають словесну мову
розмовної сили на відстані більше 1 м, шепітну мову чують і розрізняють до 0,5
м від вуха;
II степінь туговухості - зниження слуху в мовному діапазоні від 50 до 70 Дб,
сприймають частоти від 125 до 4000 Гц. Такі діти сприймають словесну мову
розмовної сили на відстані до 1 м від вуха, шепітну мову чують біля вушної
раковини, здебільшого не розрізняють. Словесне спілкування утруднене;
III степінь - зниження слуху в мовному діапазоні понад 70дБ, сприйняття
частот від 125 до 4000 Гц. Словесна мова розмовної сили сприймається біля вуха,
але нерозбірливо, шепітна мова не сприймається. Спілкування може відбуватися
тільки за допомогою голосу підвищеної сили біля вуха.
Враховуючи всі ці особливості, у навчанні дітей з порушенням слуху
використовують білінгвальний підхід, тобто – двомовність. Оскільки в осіб з
вадами слуху є дві форми мовлення:
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Форми
мовлення
мімікожестове
мовлення

Словесне
мовлення

дактильне
мовлення

усне
мовлення

писемне
мовлення

розмовне
жестове
мовлення

калькуюче
жестове
мовлення

Дактильна мова – це своєрідна кінестетична форма словесного мовлення, в
якій букви позначають дактилемами. Це є важливим допоміжним засобом
засвоєння словесної мови.
Жестова мова – це компенсаторний засіб, який дозволяє глухому на основі
експресивно-мімічних та предметно-дійових засобів спілкуватися з оточуючими.
Жест – це образне слово, просторове позначення предмета, явища, дії.
Жестове мовлення не є ідентичним словесному, воно потребує пояснення,
домислення, це є допоміжний засіб навчання та виховання, але жестове мовлення
сприяє розвитку усного мовлення, інтелектуальному розвитку дитини з
порушенням слуху. Чим краще і раніше дитина оволоділа жестовою мовою, тим
більші успіхи вона демонструє потім, навчаючись читати і писати, тому що
допомагає розуміти, сприймати і відтворювати отриману інформацію.
Білінгвальне навчання створює таке слухомовне середовище, у якому діти
постійно користуються мовою і потребують мови для задоволення потреб
спілкування, особистих потреб і навчання. Слухомовне середовище передбачає:
- створення умов, що забезпечують постійне сприймання учнями
мовлення оточуючих за допомогою різних типів звукопідсилюючої
апаратури: індивідуальних слухових апаратів, слухової апаратури
колективного користування, кохлеарних імплантатів;
- постійне мотивоване мовленнєве спілкування з учнями з порушенням
слуху;
- використання звичайних і спеціально створених ситуацій, що
стимулюють спілкування дітей;
- використання усного мовлення як провідного при спілкуванні з дітьми
педагогів, чуючих батьків, родичів, знайомих, чуючих однолітків.
Саме тому для розвитку комунікативних компетентностей важливе місце
посідає дошкільне навчання та виховання, які забезпечують подальший розвиток
мовлення і мислення. Одним із пріоритетів роботи є підведення дитини –
дошкільника до самостійної пізнавальної діяльності, до спостережень,
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порівнянь, узагальнень, висновків як основи розвитку та саморозвитку,
самоповаги та самоусвідомлення власної гідності, віри в свої сили й можливості,
як підґрунтя формування мовлення, зокрема, спілкування в процесі спільної
діяльності, розуміння мовлення, яке визріває на основі аналізу, розуміння логіки
дій дорослих та своїх власних, взаємозв’язків та взаємозалежностей предметнооб’єктивних реалій.
На спеціально організованих навчальних заняттях з розвитку мовлення,
формування елементарних математичних уявлень, фронтальних та
індивідуальних заняттях з розвитку слухового сприймання та формування
вимови, фонетичної ритміки, виховних заняттях з пізнання довкілля,
образотворчої діяльності та конструювання, ігрової діяльності, фізичної
культури, музично-ритмічних заняттях діти навчаються читати, писати,
говорити, слухати, пізнавати навколишню дійсність і себе одночасно з
допомогою усіх видів мовлення: продуктивних (усного, письмового,
дактильного, жестового), рецептивних (зорового сприймання, глобального
читання, сприймання дактильної та жестової мови, читання з губ, слухо-зорового
сприймання, слухового сприймання (з апаратурою).
У дітей з нормальним слухом слухові уявлення мають мимовільний
характер і виникають на основі багаторазового сприйняття слуховим
аналізатором мовлення і звуків оточуючого середовища.
У нечуючих дітей мимовільні слухові уявлення або відсутні, або носять
схематичний, фрагментарний, нестійкий характер. Тому, для формування
слухових уявлень, передбачені спеціальні корекційні фронтальні та
індивідуальні заняття з розвитку слухового сприймання та формування вимови в
початкових класах, на який дітей вчать ефективно використовувати залишки
слуху, максимально розвивати слухову функцію, формувати навички
сприймання мовленнєвих і немовленнєвих звуків на слухо-зоро-вібраційній
основі; формувати навички правильної вимови та продуктивного усного
мовлення шляхом постановки, корекції, автоматизації та диференціації звуків
мови, нормалізації тембру, темпу, ритму, сили голосу, інтонації, збагачення
словникового запасу. Передбачені різні види слухо-мовленнєвої діяльності – від
механічного повторення, читання до формування самостійних висловлювань.
Володіння вимовними навичками та вмінням розуміти звернену мову
необхідні нечуючій дитині для спілкування.
Формування діалогічного словесного мовлення – складний процес, і
потребує створення особливим умов та використання спеціальних методів. Тому
велику роль у формуванні усного діалогічного мовлення відіграє створення
ситуації для спілкування, моделювання мовленнєвих ситуацій, які можуть
виникнути у повсякденному житті. Саме тому на фронтальних заняттях з
розвитку слухового сприймання та формування вимови в середніх та старших
класах значна увага приділяється формуванню комунікативних здібностей.
Працюючи над певною темою, педагоги добирають наочність, роздатковий
матеріал, текст. Опрацьовуючи зміст тексту, читають його за ролями,
інсценізують прочитане, що дає можливість учням тренуватись у ведені усного
словесного діалогу. Повторення діалогів у різних варіантах сприяє збагаченню
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словникового запасу, розвитку словесної пам’яті, формування граматичної та
стилістичної будови висловлювання. Це дає можливість дитині використати їх
в інших життєвих умовах.
Значно полегшує та активізує діяльність педагогів використання сучасної
комп’ютерної техніки та звукопідсилюючої апаратури. Робота з комп’ютерними
програмами «Живий звук», «Видима мова», «Світ звуків», «Адаптація-Лого»
зацікавлює дитину, перетворює складну роботу на захопливу гру.
Музично-ритмічні заняття є складовою частиною загальної системи
навчання та виховання нечуючих дітей і мають корекційної – компенсаторну
спрямованість. Корекція порушень здійснюється за допомогою участі дітей в
музично-ритмічній діяльності, що відбувається на основі розвитку сенсорних
процесів, формування реакції на звучання музики, виховання емоційної чуйності
особистості. Знаходячись в безпосередньому зв'язку з розвитком слухового
сприймання і усного мовлення, музичне виховання спрямоване на формування
сприйняття музики, голосу, ритму мовлення, ритмічності рухів. За допомогою
використання різних видів музичного мистецтва діти знайомитися з довкіллям –
звуками живої і неживої природи, шумами, емоційними характеристиками
тварин, птахів, поліпшують процес запам’ятовування, розвивають фантазію,
коригують дрібну і загальну моторику рухової сфери, знайомляться з видами
музичного мистецтва, мистецтва танцю, елементами культури різних народів
світу.
Лікувальна фізична культура у школі застосовується як засіб для усунення
вторинних нашарувань у психофізичному розвитку дитини, що виникають
внаслідок порушення слуху: це і порушення постави, зміна форми грудної
клітки, порушення процесу формування основних рухів та координації рухів.
Крім усунення вторинних розладів у психофізичному розвитку, багато уваги
приділяється підготовці дитини до того, що її вада може бути усунена шляхом
вироблення навичок усної мови. На заняттях зміцнюються дихальні та
артикуляційні м’язи в першу чергу. Здійснюється профілактика та корекція
вторинних відхилень у фізичному розвитку, підвищення функціонального стану
серцево-судинної, дихальної, опорно-рухової та інших систем, формування
основ здорового способу життя, виховання позитивного ставлення до занять
фізичною культурою, моральних, вольових якостей.
Робота над формуванням та розвитком комунікативних компетентностей
проводиться на загальноосвітніх уроках. Однією із складових мети уроку
обов’язково є корекційна мета, яка реалізується через корекцію звуковимови
учнів, корекцію граматичної будови мовлення, засвоєння різних типів
синтаксичних конструкцій, розвиток навичок сприймання і розуміння
зверненого мовлення, формування діалогічного та монологічного мовлення,
збагачення активного і пасивного словникового запасу, а головне – виховання
свідомого прагнення до вивчення української словесної мови як універсального
комунікативного засобу.
Умовно всю роботу з розвитку комунікативних компетентностей на уроках
можна розділити на чотири напрямки: мовленнєвий, пізнавальний, сенсорний та
особистісний, які тісно пов’язані між собою, взаємодоповнюють один одного.
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Мовленнєвий напрямок присвячений попередженню і подоланню
мовленнєвого недорозвинення. Він має такі складові:
- формування мотиваційного компоненту мовленнєвої діяльності (єдність
вимог педколективу, залучення до спілкування батьків, чуючих однолітків,
підбір цікавого матеріалу, створення вимушеної ситуації мовлення та інше);
- створення наочно-образного підґрунтя для розвитку мовлення (подальше
пізнання довкілля, усвідомлення логічних зв’язків та причинно-наслідкових
залежностей, взаємин між людьми, накопичення та систематизація отриманих
знань);
- формування навичок сприймання мовлення (сукупність навичок слухозоро-вібраційно сприймати усне мовлення з орієнтацією на артикуляційні
образи, звукові сигнали, вібраційні відчуття, співвідносити словесне і жестове
мовлення);
- формування навичок продукування мовлення та корекція різних сторін
мовлення (формування фонетичної, синтаксичної, лексико-сематичної,
граматичної сторін мовлення).
Пізнавальний напрямок призначений для розвитку пізнавальних процесів:
пізнавальної активності, всіх видів пам’яті, розвиток уваги, уяви, розвиток
розумових дій і операцій: порівняння, узагальнення, аналіз, синтез, словеснологічне мислення та інше.
Сенсорний напрямок призначений для розвитку збереженого слуху та
неушкоджених аналізаторів: розвиток зорового сприймання словесного, усного,
писемного, дактильного та жестового мовлення; розвитку кін естетичних
відчуттів, тактильних відчуттів через вібрацію, формування навичок отримання
інформації через запах, смак, обстеження та інше.
Особистісний напрямок покликаний попередити та подолати невпевненість
у собі, відчуття друговартості, обділеності, розвиток цілеспрямованості,
самоконтролю, впевненості у собі, усвідомлення своєї неповторності,
своєрідності, особистісної цінності, розвиток емоційно-вольової сфери.
Вільне володіння словесним мовленням розвиває мислення, забезпечує
можливість оволодіти тими знаннями і навичками, які необхідні для
самостійного життя дітей з порушенням слуху.
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Трофимчук О.Я., заступник директора
з виховної роботи комунального
закладу «Острозька спеціальна
загальноосвітня школа-інтернат
І – ІІІ ступенів» Рівненської
обласної ради
Забезпечення соціалізації дитини як мета діяльності
спеціального освітнього закладу
Найважливішою метою діяльності спеціального освітнього закладу є
підготовка дитини до самостійного життя на основі формування у неї досвіду у
вигляді компетентностей, необхідних у різних сферах життєдіяльності,
соціально прийнятих способів поведінки, її особистісних властивостей.
Досягнення цього результату забезпечується педагогічним процесом,
обов’язковими складовими якого, щодо осіб з порушенням слуху, окрім
навчання та виховання, є корекційна та реабілітаційно-абілітаційна робота.
Якість навчання комунікативній функції мовлення зумовлюється
організацією всього життя школи, зокрема мовним режимом, під яким
розуміється «сукупність єдиних організаційних і методичних вимог та заходів,
обов’язкових для дітей, педагогів, всього обслуговуючого персоналу».
Позакласна робота значно збільшує загальний бюджет часу на формування
у дітей усного мовлення взагалі і вимови зокрема, що може серйозно допомогти
розвитку практичних умінь і навичок з фонетичного оформлення мовлення. У
позаурочний час, як і на загальноосвітніх уроках та спеціальних заняттях,
здійснюється постійне, мотивоване мовне спілкування з вихованцями, розвиток
у дітей з порушенням слуху потреби в мовному спілкуванні і підтримка всіх
проявів ініціативної мови, незалежно від рівня мовного розвитку, навичок
вимови.
Робота над формуванням і корекцією мовлення передбачає використання
природних та спеціально створених ситуацій, що вимагають спілкування дітей.
У процесі позаурочної роботи реалізується основні положення існуючої системи
формування вимовної сторони усного мовлення школярів з порушенням слуху.
В позакласний час усне мовлення є дуже насиченим за смисловим змістом,
що обмежує можливості для ретельного фонетичного відпрацювання слів і фраз.
Формування навичок вимови в позакласний час здійснюється не стільки
шляхом спеціальних вправ, скільки шляхом спілкування з оточуючими.
Позакласна робота над вимовою в школі-інтернаті реалізується в різних
організаційних формах:

фонетична ритміка та зарядка;

самостійна робота над вимовою (виконання домашнього завдання);

робота над вимовою в процесі самопідготовки учнів і при проведенні
різних видів позакласних занять;

робота над вимовою в ході виконання режимних моментів і
використання різних життєвих ситуацій;
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спеціально організоване спілкування з чуючи ми людьми;

підготовка до шкільних свят та участь у них.
Фонетичну ритміку та зарядку в позаурочний час вихователі проводять
перед самопідготовкою. При цьому доцільно здійснюється спільне планування
мовних зарядок для загальноосвітніх уроків і позакласної роботи з урахуванням
роботи на індивідуальних заняттях та фронтальних уроках з розвитку слухового
сприймання і корекції вимови. До змісту та організації фонетичної ритміки та
зарядки в позаурочний час пред’являються ті ж вимоги, що і в процесі
загальноосвітніх уроків і мовний матеріал може частково збігатися.
Досвід показує, що учні з порушенням слуху можуть виконувати завдання
для самостійної роботи над вимовою тільки за умови, якщо вони придбали
необхідні для цього вміння під керівництвом учителя-дефектолога на
індивідуальних заняттях та фронтальних уроках.
Вихователі, в свою чергу визначають ступінь самостійності кожного учня,
продумують і визначають зміст роботи та види діяльності, які дозволяють
конкретній дитині проявити необхідну ініціативу при оволодінні усною мовою.
Для самостійної роботи учнів виготовляються індивідуальні картки із
завданням, дотримуючись певних вимог:
- кожна картка містить не більше трьох - чотирьох завдань;
- використовуються завдання різних типів (відтворюючі і творчі) і різних
видів (для формування знання, умінь, вироблення навичок);
- завдання формуються у вигляді конструкцій («Прочитай», «Склади»,
«Випиши слова із звуком [ш] на початку слова»);
- дається установка на самоконтроль за вимовою («Вимов правильно звуки
П і Б. Перевіряй себе за допомогою руки»;
- система завдань будується:
 за видами мовленнєвої діяльності (читання, називання картинок,
самостійні висловлювання);
 з урахуванням поступового підвищення самостійності.
Для організації спілкування при проведенні того чи іншого виду
позакласних занять (відбираються найбільш вживані в побутово-розмовній мові
слова і словосполучення з програм української мови, предмету «Людина і світ»,
розвитку слухового сприймання, а також мовний матеріал, потреба в якому
виникає в процесі спілкування. Виправлення вимовних помилок вихователями
здійснюється різними способами, в основі яких лежить використання
можливостей збережених аналізаторів.
У режимних заходах можуть бути умовно виділені три «зони»: спальня,
їдальня, прогулянка.
Відповідно до цього педагогами визначається тематичний мовний матеріал,
зміст якого визначається віком дітей і рівнем їх мовного розвитку. Передбачений
мовний матеріал фонетично обробляється, розміщується на тематичних
набірних полотнах і може бути оформлений у вигляді табличок, картинок,
фотографій, схем. Таким чином, учням пропонуються різні види мовленнєвої
діяльності (читання, називання картинок, самостійності висловлювання).
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Важливу роль в молодшому шкільному віці, розвиваючи мовлення,
використовуються сюжетно-рольові ігри: «Пасажири в автобусі», «Лялька хоче
спати», «Нагодуй ведмедика».
Під час прогулянок вихованці молодшої шкільної ланки спостерігають
природу, формують навички її опису: холодно, іде дощ, земля вкрита листям,
яскраво світить сонечко».
Особлива роль у формуванні мовлення учнів із порушеннями слуху
належить спеціально організованому спілкуванню з чуючими людьми.
В процесі індивідуальних занять формуються уміння дітей вести діалоги на
різні теми. Ці вміння діти можуть реалізувати при спілкуванні з малознайомими
чуючими людьми. З цією метою організовуються екскурсії в магазин, бібліотеку,
музей. Важливо, щоб кожна дитина вступала в комунікацію з урахуванням
індивідуальних особливостей.
Передбачаються спеціальні зустрічі нечуючих дітей з учнями масових шкіл
(спортивні змагання, конкурси, фестивалі самодіяльної творчості, зустрічі з
цікавими людьми). Діти з порушенням слуху повинні бути підготовлені до цих
зустрічей (найбільш уживаний мовний матеріал повинен бути заздалегідь
відпрацьований вихователем, щоб полегшити спілкування з чуючими). Така
спеціальна робота підвищує впевненість дитини у собі, сприяє соціальній
адаптації. Для грамотної та ефективної організації усного спілкування дітей з
вадами слуху необхідно враховувати особливості загального і мовного розвитку
цих дітей. Зокрема, в нашій школі практикується така робота:
- традиційно щороку спільно зі студентами Острозької академії проводиться
різного плану заходи «Облаштування обеліску» загиблим під час Другої світової
війни, прибирання території, співпраця з волонтерами за програмою «Світ,
Канада, Молодь», громадською організацією «Пласт», воїнами АТО.
Закріплення вивченого на уроках матеріалу, його поглиблення, розширення
словникового запасу вихованців – пріоритетна складова змістовного
педагогічного супроводу під час підготовки до шкільних свят та участі у них.
Педагоги враховують вікові та індивідуальні можливості, використовуючи
методи та прийоми корекції усного мовлення. Мовний матеріал та нові терміни
представляються у графічному вигляді (написання на дошці, табличках). Ці
слова або словосполучення слід відповідним чином обробити: поставити знаки
словесного наголосу, орфоепії.
Важливою складовою є здійснення контролю за вимовою учнів.
Як результат, вихованці демонструють мовленнєві можливості щодо чіткої
вимови, розвитку зв’язного мовлення та словникового запасу.
Забезпечення ефективності корекційної роботи з розвитку слухового
сприймання та формування вимови досягається шляхом дотримання
слухомовленнєвого режиму, спільних зусиль усіх без винятку педагогічних
працівників, батьків.
Такий комплексний підхід створить умови для найбільш повного
використання залишків слуху учнями з порушеннями слуху у навчальній
діяльності, сприятиме їх соціальній адаптації та подальшій інтеграції в
суспільство.
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Науково-методичне видання

Роль корекційних педагогів у розвитку та соціалізації дітей з
особливими освітніми потребами на етапі становлення Нової
української школи
Тематичний збірник праць
семінару-практикуму для вчителів-логопедів, учителів-дефектологів
спеціальних шкіл-інтернатів області
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