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Вступ 

Актуальність теми. Однією із основоположних засад успішного 

розвитку, навчання, реабілітації і соціалізації дітей з особливими освітніми 

потребами є забезпечення належної суспільної підтримки, толерантності і 

пошуку ефективних шляхів включення їх у соціум. Вирішення означеної 

проблеми в нашій країні має державне значення. Теоретична ідея 

необхідності допомоги в ситуації розвитку названої категорії дітей знайшла 

своє втілення у законодавчих актах, державних програмах, де відзначається 

необхідність удосконалення системи освіти, спрямованість на здобуття 

кожною дитиною якісної освіти – головного чинника соціалізації і 

максимальної її інтеграції у суспільство.  

Відповідно до нового Закону України «Про освіту» дитина з 

особливими освітніми потребами визначається як «...особа, яка має 

порушення фізичного чи психічного розвитку, у тому числі особа з 

інвалідністю або інша особа, яка потребує додаткової постійної чи 

тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою розвитку, навчання, 

поліпшення стану здоров’я та якості життя, підвищення рівня участі у житті 

суспільства» [13, п. 12, ст. 1]. Проблемами удосконалення освіти для дітей з 

порушеннями розвитку та розглядом моделей інвалідності займались такі 

вчені як В. Бех [28], В. Бондар [32], Л. Борщевська [33], І. Звєрєва [68], І. 

Іванова [68], Л. Одинченко [32] та ін. Порушення розвитку можуть 

проявлятися різноманітними поєднаннями. Це можуть бути поєднання 

сенсорних, інтелектуальних, рухових, мовленнєвих і емоційних порушень, 

наприклад: поєднання порушення зору і слуху (сліпоглухота), зору і 

системного порушення мовлення, зору і порушення інтелекту, порушення 

слуху й інтелекту, зору і опорно-рухового апарату. 

З огляду на вище сказане стає очевидним потреба психологічного-

педагогічного супроводу особливої дитини її соціалізація з метою навчання, 

виховання, розвитку та підготовки до самостійного життя Додаткова 



підтримка дітей з особливими освітніми потребами в освітньому процесі 

реалізується у розробленні моделей їх психологічного-педагогічного 

супроводу, у яких провідним компонентом є діагностика розвитку дитини та 

визначення змісту і методів педагогічної роботи з нею. Нові технології 

психолого-педагогічного супроводу дітей цієї категорії набули особливої 

актуальності в умовах запровадження інтегрованого й інклюзивного 

навчання, що поглибило варіативність умов надання освітніх послуг та 

максимальне його наближення до потреб конкретної дитини.  

Зміст особливих освітніх потреб дитини визначаються особливостями 

порушень психофізичного розвитку (сенсорних, моторних, комунікативних, 

інтелектуальних, аутистичних тощо), які переважно мають вроджений 

характер або набуваються в ранньому віці, і пов’язані, насамперед, із 

втратою здоров’я. Серед цих дітей багато таких, що мають інвалідність. 

Тому, звісно, на відміну від здорових, діти з психофізичними 

порушеннями потребують значно більшої турботи і піклування з боку 

батьків, педагогів та всебічної підтримки суспільства в цілому. Окрім цього, 

психолого-педагогічний супровід дітей з порушеннями психофізичного 

розвитку передбачає: забезпечення зручних умов для ефективного 

психічного розвитку дітей; проведення діагностики, психокорекції та 

консультування дітей; психологічну допомогу батькам особливих дітей. У 

зв’язку з усім вищесказаним стає очевидною актуальність теми нашого 

дослідження «Психолого-педагогічний супровід дітей молодшого 

шкільного віку з порушеннями психофізичного  розвитку». 

Мета дослідження: є визначення особливостей психолого-

педагогічного супроводу дітей дошкільного молодшого шкільного віку з 

порушеннями психофізичного  розвитку. 

Об'єкт дослідження: виступають особливі потреби особистості.  

Предмет дослідження: психолого-педагогічний супровід дітей 

дошкільного молодшого шкільного віку з порушеннями психофізичного 

розвитку. 



Відповідно до мети були поставлені наступні завдання: 

1. Вивчити особливості психолого-педагогічного розвитку дітей 

дошкільного молодшого шкільного віку з порушеннями психофізичного  

розвитку.  

2. Проаналізувати  комплексну діагностичну психолого-педагогічну 

методику, яка дозволить визначити рівень розвитку навичок моторної, 

зорової та інтелектуальної сфер дитини з порушеннями психофізичного  

розвитку. 

3. Обгрунтувати педагогічні умови психологічного супроводу дітей з 

обмеженими можливостями здоров’я дошкільного віку. 

Методи дослідження: теоретичні: системний аналіз загальної та 

спеціальної літератури з проблеми дослідження; емпіричні: цілеспрямовані 

спостереження, анкетування, бесіди; педагогічний експеримент: 

констатуючий і формуючий етапи; кількісний та якісний аналіз результатів 

експерименту.  

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна 

робота проводилася на базі Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини. 

Практичне значення дослідження полягає в розробленні відповідного 

діагностичного інструментарію й у тому, що одержані результати та 

запропонований зміст психолого-педагогічного супроводу на 

пропедевтичному етапі навчання дітей даної категорії може бути врахований 

при написанні індивідуальних навчальних календарно-тематичних планів та 

індивідуальних навчальних програм (ІНКТП/ІНП) для кожної дитини 

Апробація дослідження. Основні результати дослідження 

доповідалися на Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Інклюзивна педагогіка: теорія, методика, практика» (Умань, 28 бер. 2021 р.) 

Публікації автора за темою дослідження. Вісник науково–дослідної 

лабораторії «Інклюзивна педагогіка» за матеріалами ІІІ всеукр. наук.–практ. 



конф. «Інклюзивна освіта : теорія, методика, практика» (Умань, 28 березня 

2021 р.):  Вип. ІІІ. Умань: ПП «Мороз», 2019. – С. 27–29. 

Структура дослідження.  Магістерська робота складається зі вступу, 

трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків, таблиць.  

 

ВИСНОВКИ 

У випускній кваліфікаційній роботі наведено теоретичне узагальнення й 

аналіз наукової проблеми спільного навчання дітей із різним рівнем 

психофізичного розвитку  

1. Діти з психофізичними  порушеннями розвитку мають 

специфічні особливості психічного розвитку: уповільнений розвиток 

відчуттів і сприймань, обмеженість предметних уявлень, затримку розвитку 

загальної моторики, недорозвиток дрібної моторики, порушення зорово-

моторної координації, недостатність просторових уявлень, сповільнений 

розвиток різних форм діяльності, недорозвиток мовлення, затримка розвитку 

мислення, певні особливості емоційно-вольової сфери, міміки та 

пантоміміки, на відміну від дітей з одиничними порушеннями. 

2. Проаналізовано  комплексну діагностичну психолого-педагогічну 

методику, яка дозволила визначити рівень розвитку навичок моторної, 

зорової та інтелектуальної сфер дитини. За кожною сферою визначені 

показники та підібрані відповідні ігрові вправи та модифіковані методики. 

Виконання діагностичних завдань оцінювалося за п’ятьма рівнями: нульовий, 

низький, середній, достатній та високий. Для оцінки отриманих результатів 

також використовувалися загальні критерії: прийняття допомоги, здатність 

працювати за зразком, ступінь самостійності виконання завдання, постійне 

стимулювання, якість самоконтролю, виконання за вербальною інструкцією, 

що дозволило у подальшому виділити три групи дітей за їх функціональними 

можливостями. 

3. Обґрунтовано педагогічні умови, необхідні для ефективної 

організації психолого-педагогічного супроводу дітей з психофізичними 



порушеннями розвитку, а саме: організаційні, діагностичні, дидактичні, 

корекційно-розвивальні, соціально-реабілітаційні. Констатувальним етапом 

дослідження виявлено, що у дітей з психофізичними порушеннями 

спостерігаються найнижчі показники у сформованості інтелектуальної сфери 

(нульовий рівень - 81,48% дітей). Стан розвитку моторної сфери більшості 

дітей відповідає нульовому та середньому рівням (25,93% та 29,63% - 

відповідно), а 40,74% дітей виявили низький рівень рухових можливостей. 

Зорові можливості більшості дітей відповідали низькому рівню (51,85%). На 

підставі отриманих результатів діти були розподілені на три групи за рівнями 

розвитку функціональних можливостей у кожній сфері. На основі цих 

результатів був розроблений зміст супроводу на пропедевтичному етапі 

навчання. Проведене повторне емпіричне дослідження після завершення 

корекційно-розвивальної програми показало позитивні зміни у дітей з 

психофізичними порушеннями. Значно знизилися показники тривожності, 

негативного психічного стану, підвищився стан розвитку моторної сфери Це 

свідчить про ефективність розробленої корекційно-розвивальної програми. 

 

 


