
РЕЗУЛЬТАТИ
ОПИТУВАННЯ ВИКЛАДАЧІВ

ЗАКЛАДІВ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ 
З МЕТОЮ ПІДГОТОВКИ 

МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ 
ЩОДО РОБОТИ З УЧНЯМИ З ООП



Державний науково-методичний центр змісту культурно-мистецької освіти  
22-31.10.2021 

провів опитування серед викладачів закладів мистецької освіти 
(мистецькі школи):

Кількість відповідей

187



З якою категорією дітей Ви працюєте? 
(оберіть один або декілька варіантів)
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1) зі складною структурою порушень - 4 (2,1%);  

2) з порушеннями слуху - 19 (10,2%);

3) з порушеннями зору - 34 (18,2%);

4) з порушеннями опорно-рухового апарату - 51 (27,3%);

5) з порушеннями інтелекту - 57 (30,5%);

6) з мовленнєвими порушеннями - 60 (32,1%);

7) з емоційно-вольовими порушеннями та аутизмом - 71 (38%).



1) повна відсутність мовленнєвих засобів спілкування - 7 (3,7%); 
2) мовленнєві компоненти спілкування вкрай обмежені - 37 (19,8%);

3) характеризується   наявністю   розгорнутого   фразового мовлення з елементами 
лексико-граматичних та фонетико-фонематичних порушень - 70 (37,4%);
4) високий рівень мовленнєвого спілкування - 73 (39%).

Рівень мовленнєвого розвитку учня/учениці:
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Поведінка дитини

 ______ неконтрольована

• 

• 

_____________ контрольована

164 (87,7%)

23 
(12,3%)



Які труднощі виникають 
у роботі з учнями з ООП?
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- одночасне навчання дітей з ООП та звичайних учнів, групові заняття;
- відсутність  літератури  (методичних  рекомендацій,  нотного 
матеріалу тощо);
- відсутність спеціальних матеріально-технічних засобів;
- недостатність знань/досвіду у викладача;
- відсутність зацікавленості у законних представників, недосконалість 
законодавства;
- відсутність інформації щодо діагнозу дитини (довідки від лікаря);
- необхідність допомоги батьків;
- відсутність психолога в закладі;
- виснаженість викладачів після уроку.

Зовнішні чинники: 



- проблеми з концентрацією уваги;
- мовленнєві проблеми;
- порушення пам'яті;
- неконтрольована поведінка; 
- швидке втомлення;
- проблеми  з  набуттям  професійних  навичок  (наприклад,  читання   
з листа, відтворення ритму, вокальне виконавство, техніка виконання); 
- емоційна нестабільність/збудженість;
- порушення координації;
- фізичні обмеження;
- важко зацікавити;
- повільне засвоєння.

Труднощі, пов’язані з фізичним 
та психологічним станом дитини: 



• Як працювати з кожною нозологією саме в контексті музичного розвитку?
• Де можна знайти рекомендації щодо розвитку логічного мовлення та 
концетрації уваги? А також допоможіть знайти програми з арттерапії і 
музтерапії, програму для атустистів, які займаються музикою та співом у 
мистецькій школі.
• Як працювати з дітьми, які не розмовляють, мають значні порушення 
мовлення?
• Що робити, коли учень намагається мені щось сказати, а я його не 
розумію?
• Чи є рекомендації щодо спілкуванні з незрячими дітьми?
• Яке максимально допустиме навантаження занять в день для дітей з 
порушенням зору?
• Що корисніше для таких учнів: індивідуальні уроки чи навчання у групі?

Які запитання Ви б хотіли поставити 
дефектологу/логопеду/психологу щодо робити з 

учнями з ООП?



• Як можна приділяти більше часу учням з ООП, які відвідують групові 
заняття?
• Учень хоче зробити музику професією, але має фізичні обмеження – 
чи варто йому рекомендувати професійну музичну освіту?
• Як  оцінювати  виконані  завдання  дітей  з  ООП  відповідно  до  планів 
та програм? 
• Як збільшити активність на уроках учнів з ООП?
• Які    методи     донесення     інформації     більш     доступні     дітям     
з інтелектуальними порушеннями?
• Як розвивати образне сприйняття музики?
• Як пробудити емоційний відгук дитини?
• Як концентрувати увагу учня/учениці?
• Як подолати неконтрольовану поведінку, агресію учня/учениці?
• Як розкрепостити м'язи дитини? Які вправи?
• Як покращити пам’ять?
• Як допомогти дитині подолати психологічний бар'єр через хворобу 
(комплекс неповноцінності)?



• В психології розроблена шкала емоційного стану людини. Як вона працює 
у людини з ООП?
• Чи є обовязковий медогляд?
• Які  основи  спілкування  з  дітьми  з  синдромом  Дауна  під  час  роботи 
в групі?
• Як працювати з учнями у яких порушення опорно-рухового апарату, але 
вони бажають опановувати гру на інструменті?
• Як надавати першу емоційну допомогу у разі виникення будь-якої 
позаштатної ситуації? Куди телефонувати (звісно, окрім батьків) у разі 
виникнення позаштатної ситуації? 
• Як заспокоїти дитину?
• Чи є діти з ООП, які не піддаються навчанню?

* відповіді респондентів подано без редагування



«Освітній маршрут»
для розвитку психолого-педагогічних компетенцій викладачів в ІМО

(підготовка методичних рекомендацій, опрацювання практик роботи, семінари тощо):

1. Етика та філософія інклюзії
(біопсихосоціальна модель інвалідності, етика спілкування та допомога людині з інвалідністю).
2. Міждисциплінарна взаємодія та команда супроводу 
(склад, алгоритм дії, співпраця, можливості співпраці з ІРЦ).
3. Індивідуалізація навчального процесу 
(особливості навчально-пізнавальної діяльності дітей з ООП, особистісно орієнтоване 
навчання, модифікація та адаптація навчальних програм, особливості оцінювання досягнень, 
моніторинг успішності).
4. Компетенції викладача в інклюзивній мистецькій освіті 
(професійна та психологічна готовність, загальні рекомендації з формування навчальної 
поведінки в дітей з ООП, стратегії та технології викладання для дітей з ООП, інтеграції 
загальних технологій у методику викладання фахових мистецьких дисциплін для дітей з ООП).
5. Поведінкові технології
(як визначити  функцію поведінки, що робити після оцінювання поведінки, попередні умови та 
тригери, запобігання виникненню, позитивна поведінка, технології візуальної підтримки, 
комунікація з дитиною з ООП, мінімізація заохочення проблемної поведінки).


