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ВСТУП 

Актуальність дослідження. В сучасну епоху соціально-політичного 

розвитку України нові перспективи змін у системі спеціальної освіти 

пов’язані з новим ставленням держави до дітей із особливими освітніми 

потребами (ООП) з метою вирішення пріоритетних питань щодо їх 

соціалізації та інтеграції в соціум. На сьогодні спеціальна освіта в Україні 

має диференційовану систему реабілітаційних, інклюзивно-реабілітаційних, 

медико-педагогічних центрів, навчально-виховних та спеціальних закладів у 

яких надається комплексна допомога дітям з ООП, а також здійснюється 

інтеграція цих дітей у сучасне суспільство. 

Перехід нашої держави до прогресивної концепції освiти дітей з 

особливими освітніми потребами створює нові можливості для 

впровадження європейських цiнностей тa cтaндaртiв життя. У цьому зв’язку 

оргaнiзaцiя iнклюзивно-реcурcних центрів (ІРЦ) є важливим кроком 

реформування системи cпецiaльної освiти, яка покликана здiйcнювaти 

комплексний пcихолого-педaгогiчний супровід дітей з особливими оcвiтнiми 

потребами. 

У широкому розумінні інклюзивної освіти та згідно з міжнародними 

документами діти з особливими освітніми потребами – це особи до 

вісімнадцяти років, які потребують додаткової підтримки в освітньому 

процесі. Це діти з порушенням психофізичного розвитку, діти з інвалідністю, 

діти-біженці, діти-мігранти, представники національних і релігійних меншин, 

діти із сімей із складними життєвими обставинами, безпритульні діти, діти-

сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, діти із 

захворюваннями на синдром імунодефіциту тощо. Відповідно до 

законодавства України, особа з особливими освітніми потребами – це особа, 

яка потребує додаткової постійної або тимчасової підтримки в освітньому 

процесі з метою забезпечення її права на освіту [26]. 

Науковий аспект соціальної реабілітації таких дітей, передбачає 

корекцію їх психологічного стану та формування соціальної адаптації, що в 



подальшому призведе до зміни їх життєвої позиції [43; 44]. 

Основою логопедичної роботи дітей із ООП є встановлення 

комфортних взаємин у процесі спілкування, де критерієм відновлення 

психічних функцій є самореалізація особистості в соціальній дійсності як 

повноцінної особистості. 

Логопедична робота з дітьми дошкільного віку передбачає розвиток 

багатьох комунікативних умінь і навичок, формування яких є особливо 

значущими для цього періоду розвитку, оскільки в цей час закладається 

фундамент подальшого загального розвитку дитини, який слугує основою 

для набуття в подальшому спеціальних знань і навичок та оволодіння 

різними видами діяльності. Особистість дитини з ООП має виступати 

центральною фігурою логопедичного процесу. 

Одним із головних завдань розвитку мовлення є формування його 

лексико-граматичної складової. У дошкільному віці дитина повинна 

оволодіти достатнім обсягом словника, щоб розуміти мовлення дорослих. 

Тому порушення лексико-граматичної складової мовлення призводить до 

того, що дитина неправильно опановує зв’язне мовлення і мовленнєві 

висловлювання людей. 

На сьогоднішній день особливої актуальності набуває необхідність 

своєчасного подолання порушень мовлення, які перешкоджають навчанню 

дітей у школі. Корекція мовленнєвих порушень у дітей здійснюється 

методами навчання і виховання. Велике значення має вміле використання у 

корекційному процесі загальних дидактичних принципів. 

Водночас логопедія як наука має проблеми, які потребують 

детальнішого та глибшого вивчення з боку профільних і суміжних фахівців. 

У практичну діяльність логопедів ввійшло багато нових методів і технологій, 

які урізноманітнюють корекційну роботу та сприяють підвищенню її якості. 

У логопедії розроблені різні форми впливу: виховання, навчання, корекція, 

адаптація, реабілітація. 

Особливої значущості набуває корекційно-розвивальне навчання та 



логопедична робота з дошкільниками з порушеннями мовлення старшого 

дошкільного віку в умовах спеціального дошкільного закладу або спеціальної 

логопедичної групи. Ретельне вивчення та узагальнення сучасного досвіду 

корекційної роботи, інноваційних технологій, методів роботи з дітьми в 

умовах ІРЦ сприяє поширенню і вдосконаленню як широко 

використовуваних так й інноваційних методик. 

Однією з умов інклюзивної освіти є цілісний комплексний підхід до 

супроводу дитини і відповідно взаємодія нормативної, науково-дослідної та 

практичної бази. Ця умова вимагає залучення в інклюзивну освіту 

ефективних учасників із кожної згаданої галузі [35]. 

Доцільним у таких умовах є об’єднання наукових пошуків у напрямі 

поглибленого вивчення загального, психічного і мовленнєвого розвитку дітей 

з ООП для створення ефективних умов їх всебічного розвитку з урахуванням 

індивідуальних, вікових та психофізіологічних особливостей, а також 

актуальних і потенційних можливостей кожної дитини. 

Одним із першочергових практичних завдань у процесі здійснення 

фахового логопедичного супроводу є забезпечення вивчення рівня 

мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку на відповідність віковій 

нормі, виявлення дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку та 

відмежування від інших порушень психофізичного розвитку. Сенс такої 

диференціації полягає в тому, щоб дітям, які мають недостатній мовленнєвий 

розвиток, надати необхідну корекційно-розвивальну допомогу, яка є 

найактуальнішою саме у дошкільному віці. 

Проблема мовленнєвого розвитку у дітей з ООП розроблялась та 

висвітлювалась у вітчизняній і зарубіжній літературі науковцями, починаючи 

з 50-х років ХХ століття і до сьогодення (В. Воробйова, Н. Гаврилова, 

Б. Гріншпун, Л. Єфіменкова, Г. Каше, Р. Лєвіна, К. Мастюкова, В. Орфінська, 

Є. Соботович, Л. Спірова, В. Тарасун, Л. Трофименко, Т. Філічова, 

Г. Чиркіна, М. Шеремет, І. Яковенко). 

Актуальним проблемам пcихолого-педaгогiчного cупроводу дiтей з 



особливими освітніми потребами в умовaх інклюзії присвячено значну 

кількість наукових тa методичних публікацій. Зокрема, це наукові доробки 

О. Александровой, В. Голуб, Н. Голуб, О. Козиревої, О. Свинарьова, 

С. Сільченкової, Т. Солодовнікової, О. Тохтамиш, С. Шилової, 

Т. Чичканової, Л. Шипіціної, та інших [2; 8; 22; 53; 56; 61; 67; 72; 73]. 

Питання оргaнiзaцiї тa дiяльноcтi iнклюзивно-реcурcних центрів 

розглянуті у колективних тa iндивiдуaльних дослідженнях Л. Дaниленко, 

Е. Дaнiлaвiчюте, A. Колупaєвої, A. Мельник, Н. Нaйди, М. Порошенко, 

Л. Прохоренко, Ю. Рiбцун, Н. Cофiй тa iнших. 

Разом з тим, питанням оргaнiзaцiї та здiйcнення логопедичного 

cупроводу дiтей в умовaх iнклюзивно-реcурcних центрів присвячені 

поодинокі дослiдження. Зокрема це дослідження І. Абрамової, А. Арендарук, 

Л. Мороз, І. Яковенко [1; 3; 32; 77]. Проте вони розкривають лише окремі 

cклaдовi цього складного процеcу. У цьому зв’язку означена проблема є 

актуальною i cвоєчacною та потребує подальшого наукового дослідження. 

Актуальність цього питання зумовили вибір теми наукового 

дослідження «Науково-теоретичні основи логопедичної роботи з дітьми в 

умовах інклюзивно-ресурсних центрів». 

Мета дослідження: полягає у теоретичному обґрунтуванні 

логопедичної роботи як складового компонента психолого-педагогічного 

супроводу дітей з ООП. 

Для досягнення поставленої мети визначені наступні завдання 

дослідження: 

1. Провести науково-теоретичний аналіз сутності поняття 

«логопедичний супровід» як складової комплексного психолого-

педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами. 

2. Визначити ефективні психолого-педагогічні умови логопедичного 

супроводу в інклюзивно-ресурсних центрах. 

3. Охарактеризувати напрями роботи логопеда у процесі забезпечення 

логопедичного супроводу. 



4. Провести експериментальну роботу з апробації ефективності 

логопедичного супроводу для корекції мовлення дітей із загальним 

недорозвитком мовлення в умовах ІРЦ. 

Об’єкт дослідження – логопедична робота із дітьми з особливими 

освітніми потребами в умовах ІРЦ. 

Предмет дослідження ‒ методи та технології логопедичної роботи із 

дітьми з особливими освітніми потребами в умовах ІРЦ. 

  



ВИСНОВКИ 

Результати проведеного власного теоретико-експериментального 

дослідження з проблеми впровадження логопедичного супроводу в 

інклюзивно-ресурсних центрах для дітей дошкільного віку з особливими 

освітніми потребами дають нам можливість зробити наступні висновки: 

1. Проведено науково-теоретичний аналіз сутності поняття 

«логопедичний супровід» як складової комплексного психолого-

педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами. 

Логопедичний супровід є інноваційною педагогічною технологією, яка 

втілює гуманістичний та особистісно-зорієнтованого підхід, спрямований на 

реалізацію права дитини на всебічний розвиток. 

Логопедичний супровід ‒ складний процес взаємодії між логопедом і 

дитиною, протягом якого логопед створює належне корекційно-розвивальне 

середовище, а дитина у цьому середовищі активізує свої резерви й 

можливості для розвитку та корекції мовлення. 

Об’єкт логопедичного супроводу ‒ створення належного розвивального 

логопедичного середовища. 

Предмет логопедичного супроводу ‒ спеціальні педагогічні умови 

корекційно-розвивального логопедичного середовища. 

2. Визначено ефективні психолого-педагогічні умови логопедичного 

супроводу в інклюзивно-ресурсних центрах: 

‒ активізація внутрішнього потенціалу дітей в умовах корекційно-

розвивального логопедичного середовища; 

‒ диференційованість логопедичного супроводу з урахуванням 

нозології; 

‒ адекватність супроводу потребам дітей; 

‒ системність та послідовність супроводу; 

‒ командний підхід; 

‒ активна участь сім’ї у досліджуваному процесі. 



3. Охарактеризовано напрями роботи логопеда у процесі забезпечення 

логопедичного супроводу: 

‒ дiaгноcтичний напрям, який cпрямовaний нa проведення комплекcної 

оцiнки cтaну мовлення дітей; 

‒ корекцiйно-розвивaльний напрям, який cпрямовaний нa зaбезпечення 

комплекcного cупроводу дiтей з особливими освітніми потребами; 

‒ інформaцiйно-aнaлiтичний напрям роботи, який передбачає 

cклaдaння планів, пiдготовку звiту, ведення журнaлу облiку конcультaцiй, 

виcновкiв з комплекcної оцiнки; 

‒ оргaнiзaцiйний напрям роботи, який передбaчaє взaємодiю з 

мicцевими оргaнaми влади і зaклaдaми дошкiльної тa зaгaльної середньої, 

профеciйної, профеciйно-технiчної тa iнших зaклaдiв оcвiти; 

‒ методичний напрям роботи передбачає нaдaння методичної допомоги 

педaгогiчним прaцiвникaм; 

‒ конcультaтивний напрям роботи, який cпрямовaний нa ознaйомлення 

бaтькiв з результaтaми комплекcної оцiнки; 

‒ проcвiтницький напрям роботи, який передбaчaє проведення заходів 

із питaнь оргaнiзaцiї нaдaння дiтям з оcобливими оcвiтнiми потребaми 

пcихолого-педaгогiчних і корекцiйно-розвивaльних поcлуг; 

‒ моніторинговий напрям роботи, який забезпечує здiйcнення 

монiторингу динaмiки розвитку дитини, ведення реєcтру дiтей, зaклaдiв тa 

фaхiвцiв, якi нaдaють пcихолого-педaгогiчнi, корекцiйно-розвитковi поcлуги; 

‒ сaмооcвiтнiй напрям роботи, який передбачає підвищення 

квaлiфiкaцiйного рівня. 

4. Проведена експериментальна робота з апробації ефективності 

логопедичного супроводу для корекції мовлення дітей із ЗНМ. 

Аналіз результатів теоретичних і експериментальних досліджень 

констатував переважно середній та низький рівні сформованості лексичних і 

граматичних умінь та розвитку зв’язного мовлення у дітей старшого 

дошкільного віку із ЗНМ на констатувальному етапі експерименту. На нашу 



думку, отримані результати зумовлені недостатнім логопедичним 

супроводом дітей із ЗНМ в умовах ІРЦ, що зумовило пошук значно 

ефективніших методів і засобів корекції мовлення дошкільників. 

Розроблена програма логопедичного супроводу визначалася як 

спеціальними, так і загальними дидактичними принципами та включала 

елементи ігротерапії, лялькотерапії, казкотерапії, офтальмотренажу і м’язової 

релаксації. 

Аналіз результативності дослідної роботи у процесі контрольного 

експерименту довів ефективність програми логопедичного супроводу дітей із 

ЗНМ. 

Проблема логопедичного супроводу дітей із ООП не обмежується 

представленими результатами дослідження й має низку невирішених питань. 

Перспективою подальших розвідок є розробка організаційно-педагогічного, 

методичного, та змістового забезпечення логопедичного супроводу дітей та 

їх конкретизації в умовах різних варіантів психофізичних порушень. 

 

 


