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Будь яка програма психологічного 
впливу на дитину повинна бути 
спрямована не просто на  корекцію 
відхилень у розвитку , але і на 
створення сприятливих умов для 
найповнішої реалізації потенційних 
можливостей гармонійного 
розвитку особистості. 



Психологічне обстеження 
включає: 

1. Особливості розвитку пізнавальної 
(інтелектуальної) сфери: 

 
 Особливості уваги та характер працездатності 

(концентрація, стійкість, об'єм,  розподіл 
уваги,рівень працездатності, показники 
самоконтролю, продуктивність, швидкість, точність 
(кількість помилок), надійність. 
 

 Пам’ять, мнестична діяльність (об'єм 
безпосереднього (короткочасного) запам'ятовування, 
особливості довгострокової 
пам'яті,опосередкованого запам'ятовування).  



 Особливості мислення  
  (здатність виділяти суттєві ознаки, класифікувати за 

родовими та функціональними 
ознаками,встановлювати логічні зв'язки та відносини 
між поняттями, узагальнення, просторовий аналіз та 
синтез, розумовий план дій, особливості структури 
інтелекту, розуміння прихованого змісту тексту, 
розуміння прислів'їв та метафор, особливості 
невербального мислення, навченість);  

  

 Сприйняття (просторові уявлення, розуміння і 
вживання прийменників і деяких понять); 

 Зорово-моторна координація, дрібна та загальна 
моторика. 

 



2. Особливості розвитку емоційно- вольової та 
особистісної сфери: 

 Нервово-психічний стан самої дитини, розуміння 
емоційного стану людей; 

 Схильність до ворожості, що проявляється через 
образливість і мстивість; 

 Рівень сформованості емоційної емпатії; 

 Рівень особистісної тривожності (ситуативна тривога), 
рівень шкільної тривожності; 

 Рівень та особливості самооцінки; 

 Схильність до агресивної поведінки; 

 Переважаючий стиль поведінки (урівноважений, 
збудливий, загальмований). 

 

3.Особливості розвитку мотиваційно – вольової сфери 
(навчальна мотивація, сформованість вольової 
активності).  

 



В ході корекційно-розвивальної 
роботи обов’язковим є: 
  
 діагностика динаміки розвитку дитини 

під впливом відповідного корекційного 
навчання; 

 

 обговорення з педагогом інклюзивного 
класу, асистентом вчителя , вчителем-
дефектологом, вчителем-логопедом та 
батьками труднощів, що виникають у 
процесі навчання, накреслення шляхів 
їх вирішення. 

 



 



Корекційно-розвиткові заняття для 
дітей із затримкою психічного розвитку 

    Мета: формування пізнавальної діяльності, 
основних видів діяльності, емоційно-вольової 
сфери, позитивних характеристик особистості, 
мовлення, психомоторного розвитку школярів 
із затримкою психічного розвитку.  



Основними завданнями корекційно-
розвиткових занять для дітей із 

затримкою психічного розвитку є: 
 Цілеспрямоване формування пізнавальної діяльності: розвиток сенсорно-

перцептивної діяльності і формування еталонних уявлень; розвиток 
мнемічної діяльності різної модальності;  

 Формування мисленнєвої діяльності у взаємозв’язку з мовленнєвим 
розвитком; розвиток розумових здібностей шляхом опанування дій 
заміщення і наочного моделювання в різних видах діяльності (навчальна, 
предметно-практична); розвиток творчих здібностей 

 Формування навчальної та предметно-практичної діяльності 
(мотиваційного, орієнтовно-операційного і регуляційного компонентів): 
цілеспрямоване формування навчальної діяльності: вміння програмувати, 
контролювати, регулювати й оцінювати результати виконання завдань; 
всебічний розвиток предметно-практичної діяльності 

 Корекційний розвиток емоційно-вольової сфери: формування здатності 
до вольових зусиль, довільної регуляції поведінки; подолання вже 
сформованих негативних  якостей особистості; попередження й усунення 
афективних, негативних відхилень у поведінці 



 Розвиток мовлення. Розвиток усного мовлення шляхом: корекції 
порушень звуковимови, одночасно з формуванням фонематичних 
процесів; розвиток лексики й граматичного ладу мовлення; розширення 
обсягу словника, уявлень про довкілля у процесі мовленнєвої й 
пізнавальної діяльності; формування управління й узгодження слів у 
реченні, зв'язного мовлення; ініціацію контакту, взаємодію та 
підтримування спілкування зі значущими дорослими та однолітками. 
Формування писемного мовлення у процесі: розвитку фонематичного, 
складового аналізу й синтезу; становлення синтетичних прийомів 
поскладового читання; формування мотивації оволодіння графічним 
зображенням букв й розвиток смислового програмування письмового 
висловлювання; формування мовних операцій 

 Розвиток психомоторики. Формування рухових вмінь та навичок; 
розвиток координації рухів, спритності, сили, витривалості; розвиток 
відчуття ритму; розвиток правильної постави, ходи, грації, рухів; 
розвиток загальної та дрібної моторики; розвиток моторних функцій і 
дихання. 

Основними завданнями корекційно-
розвиткових занять для дітей із 

затримкою психічного розвитку є: 



Корекційно-розвиткові заняття  для 
дітей з розумовою відсталістю 

    Мета: психосоціальний розвиток та корекція 
психофізичних порушень дітей з розумовою 
відсталістю. 



Основними завданнями корекційно-
розвиткових занять для дітей з 

розумовою відсталістю є: 

 Формування особистісних якостей дитини, розвиток і корекція 
всіх психічних процесів, сприяння психологічної адаптації та 
соціальної реабілітації дітей 

 Розвиток та подолання порушень мовлення (усного та 
писемного), дихання та голосу у дітей, попередження 
можливих вторинних розладів 

 Корекція та компенсація загальної та дрібної моторики учнів 

 Корекція та розвиток рухових порушень та недоліків 
фізичного розвитку, формування вмінь диференціювати рухи 
відповідно до ступеня мускульних навантажень, темпу рухів, 
підпорядкування рухів музиці. 



 
Дякую за увагу ! 


