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* Look at the illustrations and guess what the text 

will be about? 

• How do you understand the title of the text? 

What can the story be about 

* Draw an illustration of the text you read. 

When understanding the linguistic means of creat-

ing the imagery of a literary text, students should real-

ize the visual and expressive possibilities of the phe-

nomena that are studied in the classroom. The beauty 

of a foreign language is revealed to children in the pro-

cess of such work. For example, the following types of 

tasks-questions: 

* Write out the words that convey the colors of au-

tumn, winter, etc. Do you only have to write out adjec-

tives, why? 

* What are the words that help describe the land-

scape? 

* Specify synonyms, antonyms. Why exactly is 

this word used? 

• What sounds prevail and why? etc. 

The use of such problem situations in the educa-

tional process makes it possible to form a certain cog-

nitive need in students, but also provides the necessary 

focus of thought on an independent solution to the prob-

lem that has arisen. 

Thus, the creation of problematic situations in the 

process of working with the text ensures the constant 

inclusion of students in independent search activities 

aimed at solving emerging problems, which inevitably 

leads to the development of cognitive independence 

and creative activity, and this, first of all, affects the 

quality of students ' knowledge. It is important that the 

student can apply the knowledge gained in the lesson, 

otherwise the learning process is useless. 

Thus, all these simple techniques that I use in my 

work, I think, contribute to the development of creative 

and inventive abilities of students, enrich them not only 

intellectually, but also personally. And, of course, our 

task in teaching a foreign language is to inspire, not to 

entertain, to teach, not to harm, to develop, not to score. 

It is important not to cut off the students ' wings, but to 

create situations of creativity and success for them. 
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Abstract 

According to the results of historical analysis, analysis of educational practice, legal documents, taking into 

account modern values and methodological guidelines, the theoretical positions on the interpretation of the essence 

of correctional and developmental support of children of early and preschool age with hearing impairments are 

generalized. 

Анотація 

За результатами історичного аналізу, аналізу освітньої практики, нормативно-правових документів з 

урахуванням сучасних ціннісних та методологічних орієнтирів узагальнено теоретичні позиції до тлума-

чення сутності корекційно-розвивального супроводу дітей раннього та дошкільного віку з порушеннями 

слуху, визначено основні аспекти системи супроводу. 
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Постановка проблеми. Сьогодні Україна ви-

будовує суспільні відносини на основі демократич-

них цінностей, що сприяє утвердженню філософії 

толерантності та рівності, а відтак соціальної мо-

делі сприйняття інвалідності, за якої, на відміну від 

медичної, обмеження розглядаються як результат 

дискримінації з боку суспільства, а не стану лю-

дини.  

Позитивним результатом означених тенденцій 

виступає суспільно-освітня концепція «Нова Укра-

їнська школа», яка акцентує на здійсненні навчання 

та супроводу на основі принципів гуманістичної 

психології та педагогіки, ґрунтується на соціальних 

(дитино центрованих) положеннях, включає реалі-

зацію соціокультурного, особистісно-орієнтова-

ного, компетентнісного підходів. 

У контексті освітніх реформ визначено страте-

гію розвитку освіти дітей з особливими освітніми 

потребами (ООП); передусім йдеться про забезпе-

чення доступності до якісної освіти на всіх рівнях, 

дотримання конституційних та міжнародних прав у 

сфері освіти та соціального захисту; розширення 

мережі закладів освіти та гарантування батькам 

права вибору освітнього маршруту для своєї ди-

тини; поширення підтримуючого навчання як кон-

цептуального підходу, що реалізується у процесі за-

стосування новітніх технологій викладання та су-

проводу. Соціальна модель передбачає, що система 

освіти має бути більш гнучкою, здатною до забез-

печення рівних прав на отримання освіти всіма 

дітьми без дискримінації. 

Принципи та підходи до реформування 

спеціальної освіти детально висвітлено у працях 

вітчизняних учених Е. Данілавічютє, В. Засенка, 

В. Кобильченка, А. Колупаєвої, С. Кульбіди, 

О. Мартинчук, Л. Прохоренко, М. Супруна, 

О. Таранченко та ін. 

Водночас, пріоритетом національної політики 

виступає упровадження міжнародних стандартів у 

системі надання допомоги дітям з особливими осві-

тніми потребами: якомога раннє виявлення про-

блеми у розвитку та рання комплексна допомога 

(раннє втручання). 

Саме рання діагностика і своєчасна реабіліта-

ція мінімізують негативний вплив порушень на ро-

звиток дитини. За таких умов завданням виступає 

не корекція вторинних відхилень, а не допущення 

їх виникнення. Доведено, що діти з особливими 

освітніми потребами, які були задіяні у програмі 

втручання, мають кращі навчальні та соціальні на-

вички у порівнянні із однолітками, які таку послугу 

не отримали (Calderon & Naidu 2000; Yoshinaga-

Itano 2000). 

У такому контексті виникає необхідність об-

ґрунтування системи комплексного супроводу ді-

тей з порушеннями слуху раннього та дошкільного 

віку, яка спирається на сучасні підходи в освіті та 

враховує зазначені соціокультурні та освітні нова-

ції. 

Аналіз актуальних досліджень. Аналіз пси-

холого-педагогічної літератури дає підстави конс-

татувати висвітлення різних аспектів організації су-

проводу дітей з особливими освітніми потребами у 

працях вітчизняних і зарубіжних вчених (Е. Даніла-

вічютє, Т. Дегтяренко, В. Засенко, А. Колупаєва, 

Т. Костенко, В. Кобильченко, Л. Прохоренко, 

О. Таранченко, А. Шевцов, О.Чеботарьова; 

J. Deppeler, T. Loreman, R. Smith та ін.). 

Особливостям роботи з дітьми з порушеннями 

слуху дошкільного віку присвячено дослідження 

О. Дробот, В. Жук, В. Литвинової, В. Шевченко; 

Л. Борщевської, Н. Засенко, Л. Лебедєвої, М. Ше-

ремет, Р. Якубовської; Б. Корсунської, Ж. Шиф та 

ін. 

Втім, донині з огляду на означені інноваційні 

процеси фактично не визначено теоретично-

методичні основи, не розроблено цілісної системи 

корекційно-розвивального супроводу дітей з 

порушеннями слуху раннього та дошкільного віку. 

Актуальність проблеми зумовлює мету статті 

– за результатами теоретичного аналізу, аналізу 

освітньої практики, нормативно-правових докуме-

нтів схарактеризувати систему корекційно-розвива-

льного супроводу, використання якої забезпечує 

позитивну динаміку розвитку дітей з порушеннями 

слуху раннього та дошкільного віку. 

У підготовці матеріалів статті використано ме-

тоди теоретичного аналізу психолого-педагогічної 

літератури з проблеми дослідження (зокрема публі-

кацій, представлених у наукових виданнях, включе-

них до наукометричних баз даних Scopus, Web of 

Science, EBSCO databases, Index Copernicus, Google 

Scholar та ін.); зіставлення та систематизації ре-

зультатів наукових досліджень; а також узагаль-

нення практичного досвіду підтримки дітей ран-

нього та дошкільного віку з порушеннями слуху. 

Виклад основного матеріалу. Проблема су-

проводу дітей з особливими освітніми потребами є 

актуальною у сучасній спеціальній педагогіці. 

Щодо дітей з особливими освітніми потребами 

широке вживання поняття «супровід» пов’язано з 

розвитком концепції інклюзивного навчання, оскі-

льки в умовах спеціальних закладів дошкільної та 

загальної середньої освіти традиційно реалізується 

модель комплексної психолого-педагогічної та ко-

рекційно-розвивальної допомоги. Особливістю 

спеціальних закладів є системний підхід до корек-

ційної спрямованості освітнього процесу; ство-

рення системи дошкільної та загальноосвітньої (у 

багатьох закладах й професійної) підготовки з від-

повідним корекційно-розвивальним супроводом, 

що є важливою умовою засвоєння змісту навчання. 

Оскільки поняття «супровід» у широкому се-

нсі має на меті допомогу, підтримку, сприяння, то 

можна стверджувати, що процес і методи супро-

воду, так само як і служби супроводу на практиці 

формувалися вже з початку розвитку системи спе-

ціальної освіти (в Україні – понад два сторіччя). 
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Якщо для системи масової освіти супровід розви-

тку дитини залишається відносно новим явищем, 

лише формується, то в сфері спеціальної освіти вже 

накопичено значний досвід корекційно-розвиваль-

ного супроводу дітей з особливими освітніми пот-

ребами, і на сучасному етапі у зв'язку з соціальними 

перетвореннями, зміною ставлення до людей з осо-

бливими потребами він вдосконалюється, набуває 

нових цільових орієнтирів, форм і змісту. 

Відповідно організація спеціального навчання 

розглядається як передумови сучасних підходів до 

освіти та реабілітації дітей з особливими потре-

бами, зокрема теорії і практики супроводу. 

У своїй роботі ми спиралися на історичні дос-

лідження, які представляють найбільш повну кар-

тину розвитку теорії і практики освіти дітей з особ-

ливими освітніми потребами в Україні у різні часи 

(М. Богданов-Березовський, О. Дьячков, І. Соколя-

нський, М. Лаговський, Є. Члєнов, М. Ярмаченко 

та ін.), а також особливо цінними для нас були по-

ложення ґрунтовних наукових робіт українських 

дослідників останніх років (М. Супрун, О. Таранче-

нко, В. Шевченко, О. Шевченко та ін.), зважаючи 

на сучасний контекст студіювань, акценти на наці-

онально-патріотичні моменти. 

Важливими висновком нашого аналізу, стало 

те, що підходи до освіти дітей з ООП, які склалися 

історично, стали передумовою для прогресивних 

сучасних поглядів, знайшли втілення у сучасній те-

орії і практиці. Також важливою умовою і чинни-

ком вирішення усіх питань діагностики, розвитку, 

освіти, соціалізації дітей з особливими освітніми 

потребами, порушеннями слуху зокрема, є, власне, 

організація супроводу. 

В основу сучасних підходів до організації су-

проводу дітей з порушеннями слуху покладено 

такі, що склалися історично, традиції в освіті і ви-

ховання дітей цієї категорії. Зокрема, можливо ви-

значити такі основні позиції: важливість раннього 

та дошкільного періоду у житті дитини для подаль-

шого успішного розвитку, навчання та соціалізації; 

організація розвивального середовища, яке визна-

чає потребу в мовленні, та його розвиток; побудова 

навчального та корекційного процесу із врахуван-

ням психологічних особливостей та потреб дітей з 

порушеннями слуху; важливість реалізації корек-

ційної складової при організації навчання та супро-

воду дошкільників з порушеннями слуху. 

Водночас, протягом ХІХ-ХХ століть деякі ідеї, 

задекларовані та визначенні на рівні теорії, не були 

реалізовані на практиці. Зокрема, визнавалась про-

відна роль і важливість раннього періоду для роз-

витку та навчання дітей з порушеннями слуху, на-

томість на практиці не було створено а ні системи 

ранньої діагностики, а ні закладів, які б здійсню-

вали відповідну роботу. Діагностичні можливості 

були обмеженні й з огляду на технічний рівень ме-

дичного обладнання тощо. Корекційно-розвива-

льна робота проводилася в закладах, проте була не-

достатньо індивідуалізована; корекційний склад-

ник передбачав лише розвиток слухового (слухо-

зоро-тактильного) сприймання та формування ви-

мови, відтак не враховувалися актуальні положення 

щодо різнобічного розвитку дітей з порушеннями 

слуху, створення умов для загального розвитку, 

врахування індивідуальної траєкторії опанування 

навчального матеріалу тощо. Заформалізованість 

системи розвитку, навчання та виховання, що була 

властива для всієї системи, негативно позначається 

й на освіті дітей з порушеннями слуху. Жорсткість 

стандартів та навчальних програм, не врахування 

особливостей опанування навчальним матеріалом 

(у нормативній базі). Роль сімї, батьків у вихованні 

та розвитку дітей донині не враховується повною 

мірою (нестача інформації; пізні діагностика, поча-

ток спеціального навчання; відсутність фахової під-

тримки на ранньому етапі тощо). 

На сучасному етапі у Законі України «Про 

освіту» (2017) визначено базові поняття: 

«психолого-педагогічний супровід – комплек-

сна система заходів з організації освітнього про-

цесу та розвитку дитини, передбачених індивідуа-

льною програмою розвитку; 

психолого-педагогічні послуги – комплексна 

система заходів з організації освітнього процесу та 

розвитку особи з особливими освітніми потребами, 

що передбачені індивідуальною програмою розви-

тку та надаються педагогічними працівниками за-

кладів освіти, інклюзивно-ресурсних центрів, ін-

шими фахівцями; 

корекційно-розвиткові послуги (допомога) – 

комплексна система заходів супроводження особи 

з особливими освітніми потребами у процесі нав-

чання, спрямованих на корекцію порушень шляхом 

розвитку особистості, її пізнавальної діяльності, 

емоційно-вольової сфери та мовлення». 

Супровід розглядається як комплексний ціліс-

ний процес, у контексті якого психолого-педагогіч-

ний та корекційно-розвивальний вектори є одними 

з основних. Координованість системи супроводу 

реалізується через своєчасність, безперервність та 

комплексність заходів і методик; відповідність змі-

сту, рівня та обсягу заходів можливостям і потре-

бам дитини з ООП. 

В сучасній науці супровід позиціонується як 

пролонгований, динамічний процес; командна вза-

ємодія; комплексна система заходів, спрямованих 

на активізацію сильних сторін суб’єктів супроводу; 

метод та ідеологія роботи фахівця, яка спрямована 

на створення у рамках об’єктивної ситуації, що 

склалася, максимально сприятливих умов для роз-

витку і навчання особистості; цілісна діяльність, що 

передбачає виявлення особливих потреб осіб і їх за-

доволення у процесі навчання та ін. 

У визначенні концептуальних основ супроводу 

дітей раннього та дошкільного віку з порушеннями 

слуху актуальними є положення концепцій «Розви-

тку освіти України на період 2015-2025 років», 

«Нової української школи» (2016), «Національно-

патріотичного виховання» (2019); «Освіти дітей 

раннього та дошкільного віку» (2020), «Розвитку 

дошкільної освіти» (2020); «Національної стратегії 

розвитку інклюзивної освіти на 2020-2030 роки та 

план заходів з її реалізації» (2020), «Створення та 

розвитку системи надання послуги раннього втру-

чання в Україні» (2019); «Розвитку дошкільної 
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освіти дітей із порушеннями слуху» (2014), «Розви-

тку системи освіти осіб із порушеннями слуху в Ук-

раїні» (2015), «Жестової мови в Україні» (2019) та 

ін.; зокрема у сучасних концепціях дошкільної 

освіти визначено основні принципи розвитку галузі: 

визнання унікальності та обдарованості кожної ди-

тини; цінність дитинства, визнання прав дитини на 

навчання через гру, дослідницьку та проєктну дія-

льність; створення умов для різнобічного розвитку 

особистості дитини; визнання цінності співпраці з 

родиною; забезпечення переходу дитини з домаш-

нього середовища в дошкільну освіту; надання по-

слуги раннього втручання (за потребою); наступ-

ність дошкільної і початкової освіти; безперервний 

професійний розвиток педагогічних працівників; 

державно-громадське управління та міжвідомча 

взаємодія. 

Враховуючи результати теоретичного аналізу, 

сучасну нормативну базу нами уточнено сутність 

корекційно-розвивального супроводу дітей ран-

нього та дошкільного віку з порушеннями слуху, 

який ми розуміємо як комплексну систему заходів 

супроводження дитини на всіх етапах її станов-

лення та навчання, спрямованих на розвиток особи-

стості, пізнавальної діяльності, емоційно-вольової 

сфери, комунікації (soft skills, словесне мовлення 

та / або жестов мова) та корекцію порушень шля-

хом створення природнього, розвивального середо-

вища. 

Ми не можемо відмовитися від усталеного ви-

значення, спираємося на нормативні документи, 

проте в контексті соціокультурного підходу актуа-

льними є тези про недоцільність корекції щодо ді-

тей з порушеннями слуху, натомість уваги до роз-

витку особистості, пізнавальної діяльності, комуні-

кації; водночас, ми враховуємо різні варіанти 

освітніх маршрутів, зумовлені значною кількістю 

чинників (тип порушення, ступінь зниження слуху, 

засоби реабілітації, запити батьків), тому дійсно, пі-

дтримуючи, що корекційний супровід є важливим 

саме для варіанту, за якого сімя обирає для дитини 

розвиток слухового сприймання та словесного мо-

влення, як основного засобу комунікації (відтак, 

постає питання про корекцію порушень), разом з 

тим, сприймаємо, що за білінгвально-бімодального 

підходу (національна жестова мова є мовою нав-

чання та спілкування) корекція не є необхідністю. 

Ми виносимо на першу позицію розвиток: у 

сучасних міжнародних підходах до розуміння су-

проводу правомірним є акцент на розвиток на від-

міну від корекції, тому ми саме таким чином визна-

чаємо корекційно-розвивальний супровід, надаючи 

першочергового значення розвиткові. Пріоритет 

розвитку особистості над корекційним впливом. 

Комунікацію розглядаємо у широкому сенсі 

(навички соціальної взаємодії, відстоювання влас-

ної позиції тощо, розвиток словесного мовлення 

та/або жестової мови). 

В основу системи корекційно-розвивального 

супроводу дітей раннього та дошкільного віку з по-

рушеннями слуху покладено світоглядні ідеї та 

ключові цінності: сприйняття та реалізація міжна-

родних підходів та загальнолюдських цінностей 

щодо дотримання прав людини, толерантність, не 

допущення дискримінації, повага до відмінностей 

(інакшості), визнання їх нормою, свобода вибору; 

пріоритет інтересів дитини, цінність дитинства та 

співпраці з родиною, акцент на індивідуальні пот-

реби та можливості, сильні якості дитини («простір 

дружній до дитини», «дії в найкращих інтересах ди-

тини» тощо). Водночас утвердження національних 

ідей, започаткування та розвиток нових засад наці-

ональної системи освіти (повага до національної іс-

торії, традицій тощо). Важливою ідеєю є мобіль-

ність та відкритість до змін системи освіти, реа-

гування на сучасні соціальні виклики і запити дітей, 

батьків, педагогів, утвердження провідною метою 

освіти розвиток людини та становлення особис-

тості, її світогляду, цінностей. 

На підґрунті теоретичних підходів визначено 

важливі аспекти супроводу дітей з порушеннями 

слуху, що охоплюють: 

– раннє виявлення порушення слуху та раннє 

втручання як комплексну сімейно орієнтовану пос-

лугу; 

– комплексну оцінку розвитку дитини (стану 

слуху, загального та мовленнєвого розвитку), ви-

значання її потреб, стратегій супроводу та рекоме-

ндацій щодо створення найоптимальніших умов 

для здобуття освіти; 

– своєчасне попередження порушень у розви-

тку, що спричиненні зниженням слуху; 

– особливості супроводження дитини в різних 

освітніх моделях; 

– моніторинг динаміки розвитку дитини через 

визначення рівня задоволення потреб, доцільності 

зміни додаткових послуг; 

– реалізацію індивідуальної програми розви-

тку та реабілітації; організацію розвивального, ко-

мунікативно насиченого освітнього середовища;  

– спрямованість на особистісне зростання ди-

тини, формування базових компетентностей (кому-

нікації, навичок командної роботи, креативності, 

критичного мислення тощо); 

– зосередженість на можливостях дитини, її 

досвіді; 

– забезпечення батьківського партнерства, що 

зумовлено неперевершеним значенням родинних 

стосунків для розвитку дитини раннього та дошкі-

льного віку; 

– підвищення професійної компетентності пе-

дагогічних працівників (безперервний професійний 

розвиток педагогічних працівників); 

– реалізацію програм «переходу» для дотри-

мання наступності між рівнями та моделями здо-

буття освіти, соціальними інститутами; 

– міждисциплінарність та впровадження су-

часних наукових досягнень у сфері медицини, пе-

дагогіки, психології у практику супроводу. 

Результати дослідження дають підстави зро-

бити такі висновки: 

1. Історико-генетичний аналіз засвідчив, що 

процес і методи супроводу, так само як і служби су-

проводу на практиці формувалися вже з початку ро-

звитку системи спеціальної освіти, відповідно орга-
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нізація спеціального навчання розглядається як пе-

редумови сучасних підходів до освіти та реабіліта-

ції дітей з особливими потребами, зокрема теорії і 

практики супроводу. 

При цьому встановлено, що організація супро-

воду є головною умовою і чинником вирішення 

усіх питань діагностики, розвитку, освіти, соціалі-

зації дітей з особливими освітніми потребами, по-

рушеннями слуху зокрема, на всіх історичних ета-

пах опіки і навчання означеної категорії дітей.  

2. На основі теоретичного аналізу узагальнено 

основні позиції до тлумачення сутності корекційно-

розвивального супроводу, відповідно яких корек-

ційно-розвивальний супровід дітей раннього та до-

шкільного віку з порушеннями слуху інтерпрету-

ється нами як комплексна система заходів супрово-

дження дитини на всіх етапах її становлення та 

навчання, спрямованих на розвиток особистості, пі-

знавальної діяльності, емоційно-вольової сфери, 

комунікації (soft skills, словесне мовлення та / або 

жестова мова) та корекцію порушень шляхом ство-

рення розвивального середовища. 

Акцент при цьому ми робимо саме на розви-

тку, оскільки в контексті соціокультурного під-

ходу, власне, корекція щодо дітей з порушеннями 

слуху не є провідною в будь-якому з освітніх мар-

шрутів. 

Ми звичайно не враховуємо всі можливі аспе-

кти організації супроводу дітей раннього та дошкі-

льного віку з порушеннями слуху, доцільними є по-

дальші дослідження. 

Перспективи подальших наукових розві-

док. У межах проблеми вважаємо актуальними до-

слідження організації послуги раннього втручання 

для дітей з порушеннями слуху, діяльності центрів 

раннього розвитку та консультативних пунктів для 

батьків, участі ІРЦ у підтримці родини від етапу ді-

агностування порушення. 
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Abstract 

In this article, the author tries to analyze the main reforms in the education system in the Republic of Uzbek-

istan. In recent years, practical work has been carried out to organize all levels of education in accordance with 

modern requirements. Also, the author of the article draws attention to the moral education of students, where the 

issues of moral education are a matter not only of a person, but also of the state as a whole. 
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