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рекОМеНДацІї пО пІДВищеННю безпеки  
пІД чаС рОбОти ФахІВцІВ зІ СпецІальНОї ОСВІти

анотація. На сьогоднішній день, українське суспільство як ніколи усвідомлює необхідність забезпечити 
дітям з обмеженими можливостями не тільки якісне освітлення, але і комфортні та безпечні умови на-
вчання. Основними учасниками спеціального педагогічного спілкування і корекційного навчання є про-
фесійні викладачі-логопеди. При організації навчального процесу на викладача-логопеда покладається 
основна функція в реалізації практичних заходів щодо профілактики травматизму та виховання у дітей 
сталих навичок здорового способу життя. В зв’язку з цим, з метою підвищення якості та ефективності на-
вчання з питань безпеки проаналізовано потенційні небезпеки, що можуть виникнути під час навчаль-
но-педагогічної роботи студентів-магістрів і викладачів-логопедів. Проаналізовано вплив санітарно-гі-
гієнічних умов праці на здоров’я дітей та викладачів. З метою запобігання прояву негативних факторів 
в процесі трудової діяльності розглянуто заходи по забезпеченню безпеки, санітарії та гігієни праці в 
інклюзивно-ресурсному центрі.
ключові слова: аналіз потенційних небезпек, санітарно-гігієнічні умови, корекційна освіта, інклюзивно-
ресурсний центр. 
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REcoMMENdaTioNS of SafETy iMpRoviNG duRiNG ThE SpEcial EducaTioN 
SpEcialiST’S woRkiNG pRocESS

Summary. Currently Ukrainian society faces the necessity of providing disabled kids with quality and safe 
education. There are professional speech therapists who take part in special pedagogical communication and 
special education. When managing studying process, the speech therapist realizes the injury prevention and 
cultivating sustainable healthy lifestyle. In order to increase the quality and efficacy of education’s and occu-
pational’s Safety and Health potential risks that Master Students and professional speech therapists can face 
during the studying process have been analyzed. The influence of sanitary and hygienic working conditions 
on the health of children and teachers is analyzed. In order to prevent negative factors that may occur dur-
ing the working process, security, sanitation and occupational health measures in Inclusive Resource Center 
have been considered. It is noted that during the training of children with limited possibilities, the work of a 
teacher-speech therapist is characterized by a significant degree of nervous and emotional stress due to the 
intensification of attention, memory, thinking and emotional sphere, as well as essential requirements for 
the professional and general erudition of the teacher, his organizing and business qualities. Prolonged raised 
psycho-emotional stresses can lead to stressful conditions, a decrease in inspiration to work, and to diseases 
of the nervous system. To ensure safety, an integrated approach to the organization of the educational process 
is necessary. Compliance with the requirements of regulatory legal documents of Ukraine, the introduction of 
various pedagogical methods, enhancement of the motivation to be successful in the specialists, reduction of 
risk susceptibility, and careful control of the safe behavior of the rules will ensure the health of professionals 
throughout their work.
keywords: analysis, risk, sanitation, special education, Inclusive Resource Center.

Постановка проблеми. Мова – невичерп-
не джерело розумового розвитку дитини, 

без розвиненого мовлення малюк не зможе здо-
бути міцних і ґрунтовних знань з основ наук, не 
зможе цілісно і гармонійно розвиватися. Спілку-
вання між дітьми та дорослими людьми, що їх 
оточують, відіграє суттєву роль не тільки в про-
цесі виховання, але і розвиває у дитини інте-
реси, переконання, мотиви поведінки, загальні 
потреби. Процес мовлення впливає на розумову 
роботу дитини, її емоції, переживання, формує 
характер, навички адекватної поведінки, здоро-
вого способу життя, комфортного сприйняття на-
вколишнього світу.

Як відомо, кінцевою метою логопедично-
го впливу на дитину з порушеннями мовлення 
є ефективна соціалізація її в середовищі одно-
літків з нормальним мовленнєвим розвитком. 
Відбувається цей процес безпосередньо у спілку-
ванні дорослих і дітей та дітей між собою. Основ-

ними учасниками спеціального педагогічного 
спілкування і корекційного навчання є профе-
сійні вчителі-логопеди, уповноважені допомага-
ти дітям позбутися вад мовлення, й учні – носії 
цих вад – основні суб'єкти спеціального корек-
ційного навчання.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Нажаль, останнім часом загострилась пробле-
ма мовленнєвих порушень у дітей різного віку. 
Ефективність корекції цих порушень залежить 
від об'єднаних зусиль вчителів-логопедів, меди-
ків, батьків і дітей. Вчитель-логопед проводить 
релаксацію, дихальну, пальчикову та артикуля-
ційну гімнастики, масаж, ставить та автомати-
зує звуки, розвиває фонематичний слух. Досвід 
показує, що найбільш доцільно здійснювати ло-
гопедичну допомогу у спеціальних групах ком-
пенсуючого типу, де можна максимально скон-
центрувати зусилля спеціалістів на головній 
проблемі корекції мовлення. 



«Молодий вчений» • № 3 (67) • березень, 2019 р. 320

п
е

д
а

го
гі

ч
н

і 
н

а
у

к
и

Робота спеціальних логопедичних груп за-
кладу передбачає вирішення таких завдань:

– створення єдиного корекційно-освітнього 
простору;

– обладнання предметно-ігрового розвиваль-
ного середовища, яке стимулює мовленнєвий 
розвиток дитини;

– пропаганда логопедичних знань серед бать-
ків і педагогів;

– розширення інтегрованих зв’язків, об'єд-
нання зусиль педагогів, медиків, батьків і дітей 
з метою корекції мовленнєвих порушень.

Тобто, активна педагогічна робота впливає на 
самопочуття та психоемоційний стан викладачів 
і висуває до них цілу низку вимог [1].

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Для підготовки студентів 
до безпечної роботи з дітьми, що мають обмежені 
можливості, згідно навчальних планів передбаче-
но шість годин лекційних занять з предмету «Охо-
рона праці в галузі». Викладачі кафедри «Охорони 
праці та навколишнього середовища» Запорізького 
національного технічного університету завжди на-
магались забезпечити високий рівень підготовки 
студентів-магістрів, тому був проведений деталь-
ний аналіз можливих потенційних небезпек під 
час виконання корекційно-розвиваючих завдань 
та санітарно-гігієнічних умов праці в закладах осві-
ти (у тому числі в рамках інклюзивного освітнього 
середовища), шкіл-інтернатів та спеціалізованих 
центрів, де організовані логопедичні кабінети. 

цілі статті. З метою підвищення якості 
та ефективності навчання з питань безпеки 
та охорони праці проаналізуємо потенційні не-
безпеки, що можуть виникнути під час навчаль-
но-педагогічної роботи студентів-магістрів і вчи-
телів-логопедів. З метою запобігання прояву 
негативних факторів в процесі трудової діяль-
ності розглянемо заходи по забезпеченню безпе-
ки, виробничої санітарії, гігієни праці і пожеж-
ної безпеки в інклюзивно-ресурсному центрі.

Виклад основного матеріалу. Враховуючи, 
що робота з дітьми, які мають обмежені можли-
вості, пов’язана з напруженням сенсорного апа-
рату вчителя, активізацією уваги, пам’яті, мис-
лення, емоційної сфери, і полягає у сприйнятті, 
переробці інформації та донесенні її до дитини 
у найпростішому виді, то така робота характери-
зується значним ступенем нервового та емоцій-
ного напруження [1].

Тривалі підвищені психоемоційні наванта-
ження можуть призвести до стресових станів, 
зниження наснаги на працю, до захворювань 
нервової системи. Крім того, надмірна рухова 
активність, характерна для дітей з зазначеним 
діагнозом, призводить до невиконання планів 
занять, їх недостатній ефективності, що, в свою 
чергу, погіршує психоемоційний стан вчителя. 
Відсутність у дітей бажання тривало та якісно ви-
конувати зазначені вправи, також призводить до 
суттєвого нервового напруження у фахівців. Не-
адекватна реакція дітей на зауваження та вимоги 
з боку педагогів, високі вимоги з боку батьків до 
професійної та загальної ерудиції вчителя, його 
організаторських і ділових якостей, а також мож-
ливі конфліктні ситуації у колективі, особливо під 
час збільшення інтенсивності роботи, може при-
звести до нервово-емоційного виснаження. 

Потенційною небезпекою та причиною стом-
лення як вчителів так і дітей є відсутність індиві-
дуального підходу до кожної дитини, недостатній 
облік їх стану здоров'я та вікових особливостей. 
До погіршення психофізіологічного стану дітей 
можуть привести незадовільні стосунки у колек-
тиві – моббінг, особливо, якщо вчителі не мають 
достатніх навичок швидкого реагування на змі-
ни загального настрою.

Незадовільні ергономічні характеристики ро-
бочого місця, нераціональне планування робочо-
го місця, використання застарілих моделей офіс-
ного обладнання, може призвести до механічних 
травм, втоми та порушень кістково-м’язового 
апарату. Механічне травмування дітей, їх бать-
ків, персоналу можливе під час їх ходьби по схо-
дах, коридорам та території при зниженні уваги, 
недостатньому освітленні, невідповідних ергоно-
мічних рішеннях.

До санітарно-гігієнічних небезпек можна від-
нести: 

1. Небезпеки, що пов’язані з негативним впли-
вом при роботі з відео дисплейним терміналом 
на органи зору та функціональний стан людини 
внаслідок використання застарілої техніки, не-
дотримання режиму праці та відпочинку, нера-
ціональної організації робочого місця. 

2. Переохолодження або перегрівання, що 
викликають загальні захворювання при неза-
довільних параметрах мікроклімату у зв'язку 
з відсутністю або неправильною роботою засобів 
забезпечення опалення.

Основним напрямком забезпечення безпеки 
під час навчання, перебування дітей в інклюзив-
но-ресурсному центрі є постійне виконання ви-
мог та рекомендацій нормативно-правових актів 
України. 

Для забезпечення гігієни та високого рівня 
комфорту враховуються вимоги ДБН В.2.2-3-2018  
«Будинки та споруди закладів освіти» та застосо-
вуються будівельні матеріали, що мають низьку 
теплопровідність, низку звукопровідність, малу 
гігроскопічність, достатню повітря провідність 
та пристосовані до постійного вологого приби-
рання [2]. 

Для забезпечення належних ергономічних 
умов на робочому місці ДСТУ 7234:2011 «Дизайн 
і ергономіка. Обладнання виробниче. Загальні 
вимоги дизайну та ергономіки» [3]. Рекомендова-
но використання зручної сучасної офісної техні-
ки, що суттєво підвищить рівень працездатності 
людини та зменшить втому при роботі з необхід-
ною технікою. Оформлення кабінету, відповідно 
до рекомендацій ДСанПіН 2.3-185-2013 «Гігіє-
нічні рекомендації до улаштування, утриман-
ня і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл 
(шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують ко-
рекції фізичного та (або) розумового розвитку, 
та навчально-реабілітаційного центру», забезпе-
чить відповідність діагностиці, віковим і індиві-
дуальним особливостям дітей [4].

Логопедичний кабінет доцільно розділити на 
три зони. Перша – це робоча зона, в якій є зона 
корекції звуковимовлення (у настінного дзерка-
ла), зона виправлення і профілактики порушень 
усного і писемного мовлення (парти, дошка, 
індивідуальні дзеркала) та зона методичного, 
дидактичного й ігрового супроводу (посібники, 
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ТСО, робочий стіл логопеда). Друга – ігрова 
зона, а третя – релаксаційна зона (кушетка для 
проведення масажу, м'які іграшки, м'які ме-
блі для розслаблення дітей, що заїкаються) [5]. 
Крім того, необхідною є інформативна зона для 
батьків і педагогів, в якій на планшетах, стендах 
постійного та змінного характеру розміщують-
ся популярні відомості щодо розвитку і корекції 
мовлення дітей, надається сучасна інформація 
та всесвітні методичні досягнення.

Оформлення робочої зони повинно бути більш 
витриманим як в кольорі, так і в наборі матері-
алів та наочних посібників, що потрапляють 
у поле зору дитини. Ігрову і релаксаційну зони 
необхідно розташувати за спиною сидячих дітей 
щоб дитина не відволікалася під час роботи [6]. 
Створити комфортну навчально-ігрову обстанов-
ку приміщення допоможуть: 

– дотримання єдиного стилю та застосування 
різноманітних деталей для гри і навчання, орга-
нічно вбудованих в інтер'єр кабінету; 

– різнобарвне кольорове оформлення, яке на-
лаштовує на позитивне сприйняття навчальної 
інформації; застосування в оформленні живих 
рослин; 

– наявність в оформленні кабінету деталей, 
які позитивно впливають на емоційний стан 
учасників освітнього процесу тощо.

Для підвищення ефективності навчання робо-
ча зона оснащена трьома настінними дзеркала-
ми, спеціальними робочими планшетами та пла-
катами із зображенням кольорових картинок, 
спрямованих на виправлення мовного дефекту. 
На планшетах бажано розміщувати оповідання 
і казки для переказів, барвисті картинки для 
складання оповідань, загадки, дитячі віршики, 
словесні ігри та завдання. В кожному логопедич-
ному кабінеті також повинна бути зона з підго-
товки до освоєння дитиною грамоти. Простір цієї 
зони має бути обладнаний розлініяної магнітною 
дошкою, комплектом різнокольорових магнітів 

та указкою. Меблі та шкільна дошка у логопе-
дичному кабінеті відповідають ДСанПіН 8.2.1-
181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, 
вироби і конструкції, що застосовуються у будів-
ництві та виробництві», що дасть можливість за-
безпечити не тільки безпеку під час навчання, а 
і естетичне задоволення та комфорт [7]. 

Для мінімізації негативного впливу підвище-
ного психоемоційного навантаженням необхід-
ним є оптимізація режиму трудового процесу [8]. 
Також необхідно впроваджувати сучасні методи 
психологічного розвантаження:

1) деякі перерви використовувати для вико-
нання комплексу фізичних вправ: для знижен-
ня нервово-емоційного напруження, втомлення 
зорового аналізатору, поліпшення мозкового 
кровообігу, подолання несприятливих наслідків 
гіподинамії, запобігання втомі; 

2) при проведенні сеансів психофізіологічного 
розвантаження рекомендується використовува-
ти деякі елементи методу аутоґенного тренуван-
ня. При цьому увага приділяється набуванню 
й закріпленню навичок м'язового розслаблення 
(релаксації) [9];

3) перерви рекомендовано проводити в кім-
наті психофізіологічного розвантаження з від-
повідним інтер'єром, кольоровим оформленням 
та приємним звуковим супроводом [2; 10]. 

Висновки та пропозиції. Таким чином, 
комплексний підхід в організації навчально-
оздоровчого процесу (застосувань різноманітних 
педагогічних методів, підвищення у фахівців 
мотивації до успіху, зниження схильності до 
ризику, ретельного контролю засвоєння правил 
безпечної поведінки при виконанні робіт в ін-
клюзивно-ресурсному центрі, засвоєння теоре-
тичних навичок для виконання робіт за фахом) 
дасть можливість виховати фахівців для яких 
життєвою моделлю є здоровий спосіб життя 
та безпечна поведінка незалежно від зовнішніх 
обставин.
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