
ПСИХОЛОГ, ПСИХОТЕРАПЕВТ ЧИ ПСИХІАТР В 

ІНКЛЮЗИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ? 

 

Швидше, це риторичне питання Як допомогти дітям з порушеннями 

психофізичного розвитку стати повноцінними членами суспільства? Чи можливо 

це? Який спеціаліст: психолог, психотерапевт чи психіатр має працювати з 

ними? Чому така вага надається психічному здоров’ю особистості?  Ці та інші 

питання стояли в центрі уваги бесіди студентів спеціальності «Психологія» та 

магістрів спец. «Освітні, педагогічні науки (Інклюзивна освіта)» з директором 

Володимир-Волинського інклюзивно-ресурсного центру Оленою Токарєвою.  

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я довели, що порушення 

психічного здоров'я найчастіше спостерігається у дітей, які страждають від 

недостатнього спілкування з дорослими, а також дітей, які  ростуть в умовах 

сімейного розладу. 

 
Саме тому збереження фізичного та психічного здоров’я всіх учасників 

освітнього процесу в умовах інклюзивної освіти залишається проблемою. 

Зокрема, проблеми стосуються участі в цьому процесі батьків. Здебільшого вони 

не готові визнавати той факт, що їхня дитина з особливими потребами. Ці діти 

для збереження фізичного та психічного здоров'я потребують підтримки 

спеціалістів-медиків, яку вони не можуть отримати без участі батьків. А 

спеціалістів залучаємо широкого спектру: і логопедів, і реабілітологів, і 

дефектологів, психологів, психотерапевтів і навіть психіатрів, звичайно, 

відповідно до виду і тяжкості порушень, – зауважила Олена Петрівна. 

Відсутність копії індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю 

ускладнює роботу педагогічних працівників навчального закладу. Складно 

здійснювати налагодження конструктивної взаємодії з дитиною, забезпечення 

оптимальних умов для їх навчання, виховання і розвитку в умовах освітнього 



закладу коли мало що відомо про дитину. Це вносить напруження в роботу 

педагогів. 

 
І роботу з дитиною з психофізичними порушеннями слід починати з 

моменту її народження. Є такий термін «раннє втручання». Отож вже батьки 

повинні проводити соціально-психологічний супровід. Особливу увагу потрібно 

звертати на розвиток пізнавальної сфери, психічних процесів, без яких не зможе 

відбуватися повноцінна інклюзія.  

Одним із відомих фахівців. які працюють з неповносправними людьми, є 

Володимир Станчишин – психолог-психотерапевт. Навчався психології у 

Львівському національному університеті імені Івана Франка та Українському 

інституті когнітивно-поведінкової терапії. Працює з тривожністю, депресіями, 

соціальними фобіями, різними психічними розладами, що більшою чи меншою 

мірою впливають на звичний спосіб життя людини в соціумі. Так, зокрема, 

частими емоційними проблемами батьків дітей з особливими освітніми 

потребами є переживання постійного гніву та депресія. Тому потрібно не лише 

вміти розуміти свій гнів, але навчитися висловлювати його.  

Директор ІРЦ підкреслила, що тісною є співпраця і з Волинською 

обласною психіатричною лікарнею. 

Олена Токарєва є різностороннім спеціалістом: психолог, дефектолог, 

логопед, що допомагає їй максимально правильно підійти до дитини з 

порушеннями та обрати найбільш ефективну корекційну програму. Сьогодні 

завдяки роботі інклюзивно-ресурсного центру є беззаперечні результати роботи 

з дітьми із особливими освітніми потребами, які навчаються та розвиваються в 

соціумі та не відчувають себе закритими від світу. На сьогодні центр відвідують 

більше 80-ти дітей. Завдання закладу – максимально охоплювати 

реабілітаційними, дефектологічними, психологічними та соціальними 

послугами дітей з інвалідністю.  



 

 
На завершення Олена Петрівна побажала студентам хорошого фізичного й 

психологічного здоров’я, відмінних успіхів у навчанні, любити свою професію, 

йти в ногу з часом та постійно підвищувати свою кваліфікацію.   
 
 


