
Навчання дітей із ДЦП 
Хвора на церебральний параліч дитина може мати чимало проблем у школі, 

тому їй потрібна індивідуальна допомога.  

Для дітей до трьох років послуги можуть надаватися через систему раннього 

втручання. Фахівці працюють з батьками дитини над розробкою плану надання 

індивідуальних послуг родині. Цей план описує особливі потреби дитини, а також 

послуги, які має отримати малюк для задоволення цих потреб. План також визначає 

особливості родини, таким чином батьки та інші члени сім’ї знають, як допомогти 

малюкові, який страждає на церебральний параліч.  

Для дітей шкільного віку, включаючи молодший шкільний вік, спеціальне 

навчання та супутні послуги надаються через шкільну систему. Персонал школи 

працює з батьками дитини над розробкою індивідуального навчального плану. Цей 

план схожий на попередній, що описує унікальні потреби дитини та послуги, які вона 

має отримати для задоволення цих потреб. Спеціальне навчання та послуги, що 

можуть охоплювати фізичну терапію, окупаційну терапію та логопедичну допомогу. 

На додаток до терапевтичних послуг та спеціального обладнання дітям, які 

страждають на церебральний параліч, може знадобитися допоміжна техніка. 

Зокрема: 

Комунікаційні пристрої (від найпростіших до найскладніших). Комунікаційні 

дошки, наприклад, з малюнками, символами, буквами або словами. Дитина може 

спілкуватися вказуючи пальцем або очима на малюнки, символи. Існують і більш 

складні комунікаційні пристрої, в яких використовуються голосові синтезатори, що 

допомагають дитині „розмовляти” з іншими. 

Комп’ютерні технології (від електронних іграшок зі спеціальними кнопками до 

складних комп’ютерних програм, які працюють від простих адаптованих клавіш). 

Здатність мозку після ушкодження знаходити нові шляхи для праці вражають. 

Проте батькам складно уявити майбутнє своєї дитини. Якісна терапія та догляд 

можуть допомогти, але найважливішим за лікування є любов і підтримка дитини 

батьками та друзями. Завдяки правильній комбінації підтримки, використання 

обладнання, додаткового часу та пристосування, всі діти, які страждають на 

церебральний параліч, можуть бути успішними учнями та мати повноцінне життя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поради педагогам 
Дізнайтесь більше про церебральний параліч, про організації, які 

надають допомогу, та інформаційні джерела. 

Інколи вигляд хворого на церебральний параліч справляє враження, 

що дитина не здатна навчатися як інші діти. Зосередьте увагу на конкретній 

дитині і дізнайтеся безпосередньо про її особисті потреби і здібності. 

Дізнайтеся про стратегії, що використовують інші вчителі для учнів з 

особливими вадами. Довідайтеся про різні стилі навчання. Завдяки цьому 

ви зможете використати найкращі підходи для конкретної дитини, з огляду 

на її індивідуальні та фізичних можливості. 

Шукайте нове. Запитуйте себе (та інших): „Як я можу адаптувати цей урок 

для дитини, щоб матеріал засвоювався максимально активно?” 

Навчіться використовувати допоміжні технології. Знайдіть експертів у 

школі та поза її межами, які б допомогли вам. Допоміжні технології можуть 

зробити для вашого учня незалежним. 

Пам’ятайте: батьки також є експертами. Розмовляйте з батьками учня 

відверто. Вони вам можуть чимало розповісти про свою дитину, про її 

особливі потреби та здібності. 

Щоб робота команди стосовно задоволення потреб дитини із 

церебральним паралічем була успішною, потрібна взаємодія професіоналів 

з різних галузей. Команда має об’єднати знання своїх членів задля 

планування, впровадження та координації послуг для дитини. 

 

 

 

 


