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Вступ 

На сучасному етапі розвитку освіти і суспільства велика увага стала 

приділятися дітям з особливими освітніми потребами. Вивчення особливих 

дітей, раннє прогнозування, діагностика , лікування та корекція займає чільне 

місце, порівняно з іншими роками.  

Над проблемою вивчення та діагностування людських якостей та 

індивідуальних відмінностей займалися: французькі лікарі Жан Ескіроль і 

Едуард Сеген, англійський вчений Френсіс Гальтон, американський учений 

Джеймс-Маккін Кеттел, російський фізіолог, невропатолог Володимир Бехтє 

рев, російський невролог і психолог Григорій Россолімо, родоначальник 

експериментальної психології Альфред Біне, французький дослідник Теодор 

Сімон, німецький психолог Вільям Штерн, німецький психолог Герман 

Еббінгауз, американський психолог Роберт-Сессіон Вудвортс, австралійський 

психолог Зигмунд Фройд, англійський психолог Філіп-Едвард; вітчизняні 

вчені: Вернон, І. Павлов, Л. Орбелі, Л. Виготський, О. Ухтомський, Б. Теплов, 

М.. Певзнер, Г.. Сухарева, І. Юркова, В. Лубовський, С. Забрамна, Є. 

Мастюкова, Г. Шаумаров, О. Монкявічене, К. Новакова та ін. 

Найвищого прогресу в наш час досягла інтеграція дітей з особливими 

освітніми потребами в  активне суспільне життя. 

           Аналіз наукової літератури дозволяє стверджувати, що проблема 

здобуття освіти дітей з особливими освітніми потребами перебуває в центрі 

уваги сучасних вітчизняних та зарубіжних учених: В.Колупаєвої, 

В.Андрущенка,  М. Ярмаченка, В. Бондаря,Т. Ілляшенко, Н. Сабат, Є. Ярської-

Смирнової, О. Акімової [43].  

Процес впровадження інклюзії в освітнє середовище ставить перед 

наукою нові завдання, серед яких такі як: 

1. Дослідження процесу становлення особистості, пізнавального та 

емоційного розвитку учнів за інклюзивним навчанням. Охарактеризувати та 

проаналізувати як проходить процес соціалізації, ідентифікації, індивідуалізації 

і які механізми при цьому використовуються дітьми. 

2. Вивчення психологічних особливостей соціально успішних дітей та з 



порушенням в розвитку. Значний інтерес викликає пошук механізмів та 

стратегій подолання труднощів і бар’єрів соціального середовища, 

виокремлення умов, які сприяють самоактуалізації. 

3.Пошук  нових засобів діагностики, які дадуть можливість фіксувати не 

лише наявний рівень розвитку особистості та психіки дитини, але і її потенційні 

можливості, здібності, які необхідно актуалізувати, створюючи сприятливе 

розвиваюче середовище [13].  

             Кількість дітей з особливими освітніми потребами кожного року 

зростає. Причин немало: екологія, різного роду захворювання,спосіб життя 

людей, недбалість  і, навіть, байдужість батьків до виховання і навчання 

дитини, неуважність щодо розвиток у дитини ще в ембріональному періоді. 

Важливим на сьогодні є раннє прогнозування та діагностика дитини ще 

до народження, а також, при необхідності,  протягом всього постнатального 

періоду. Щоб  надати особливій  дитині допомогу в нормальному розвитку та 

зберегти ті функції, які найменше постраждали, потрібно шукати нові методи 

для запобігання труднощів у навчанні та вихованні. 

Отже, на сьогодні ми маємо багато завдань, які потребують негайного 

вирішення: від чіткого розмежування понять до конкретних діагностичних 

методик  для  ефективної організації інклюзивного навчання дітей з 

особливими освітніми потребами. 

Саме раннє прогнозування, діагностування, попередження певної 

проблеми відіграє вирішальну роль в подальшому розвитку і навчанні 

особливих дітей та потребує конкретизації і розвитку. 

Отже, актуальність проблеми, її недостатня вивченість зумовили вибір 

теми кваліфікаційної роботи: «Раннє прогнозування та діагностика як умови 

інтеграції дитини з особливими освітніми потребами в інклюзивне 

середовище». 

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати і експериментально 

перевірити ефективність застосування методик діагностики для прогнозування 

та запобігання труднощам у вихованні та навчанні дітей з особливими 

освітніми потребами в умовах інклюзії. 



Об’єкт дослідження: діагностика особистості та її місце в роботі 

дефектолога. 

Предмет дослідження: методи, засоби раннього прогнозування  та 

діагностики дітей з особливими освітніми потребами. 

Завдання дослідження: 

1. Проаналізувати  наукову,  психолого - педагогічну літературу з теми 

дослідження. 

2. Обґрунтувати теоретичні основи діагностичної та прогностичної 

роботи в закладах спеціальної освіти. 

3. Здійснити аналіз наявності запроваджених діагностичних методик в 

реабілітаційному центрі. 

4. Впровадити методики діагностики в освітній процес навчально- 

реабілітаційного центру. 

5. Розробити методичні матеріали , пам’ятки по впровадженню 

діагностичних методик в роботі з  дітьми з особливими освітніми потребами 

для педагогів та батьків. 

  



 

ВИСНОВКИ 

            1. Проведено теоретичний аналіз наукових джерел з проблеми 

дослідження, що дало можливість зрозуміти  важливість раннього 

прогнозування, діагностики для запобігання труднощів у навчанні та вихованні 

дітей з особливими освітніми потребами та експериментально перевірити 

ефективність застосування методик діагностики. 

           2. Як доказують останні дослідження, тема раннього прогнозування та  

діагностики  як умови інтеграції  особливої дитини в інклюзивне середовище  

дійсно є актуальною. 

3. Доведено, що з кожним роком в нашій країні з великим розмахом 

збільшується кількість дітей з особливими освітніми потребами, а більшість 

батьків перед плануванням вагітності (та під час неї) не  роблять спеціальних 

прогностичних дій, які відіграють важливу роль у майбутньому розвитку 

дитини, за допомогою яких можна виявити майбутні патології. 

4. Діагностика  особливої дитини займає чільне місце і не менш 

важливе. Відхилення у розвитку дітей з особливими освітніми потребами, як 

показали наші дослідження, можна і конче необхідно діагностувати. Особливо 

важлива діагностика  рівня сформованості психічних процесів, а саме: 

пізнавальних процесів (уваги, сприймання, памꞌяті, мислення) стану 

сформованості емоційних процесів, регулятивних процесів, інтелекту тощо. І в 

подальшому шукати методи корекції для поліпшення розвитку дитини з 

особливими освітніми потребами.  

5. В ході експерименту були реалізовані всі поставлені завдання та 

досягнуто поставленої мети. Проведено експериментальну роботу, яка 

передбачала три етапи: констатуючий, формуючий, контрольний.  

6. Під час експериментальної частини, при виявленні рівня  обізнаності 

вчителів-дефектологів та батьків в роботі та взаємодії зі своїми дітьми, ми 

дійшли висновку, що працівники закладів спеціальної освіти компетентні та 

проінформовані у роботі з особливими дітьми, але потрібно   вдосконалювати 

навички роботи з дітьми з аутизмом.  



Рівень батьківської компетенції дуже страждає, лише 35% батьків 

компетентні в роботі та взаємодії зі своїми дітьми, а інші 65% не є обізнаними. 

Спеціалісти закладів спеціальної освіти повинні звернути велику увагу на 

просвіту батьків. 

           7.  Рекомендуємо кожній сім’ї, яка має дітей з особливими потребами, 

пройти спеціальні курси по підготовці до роботи та взаємодії зі своєю дитиною.                              

           8. Головне в нашому дослідженні - це діагностування рівня 

сформованості емоційної сфери у дітей з аутизмом, так як існують 

переконання, що порушення пізнавальної діяльності аутичних дітей є 

вторинним  результатом емоційної поведінки, яка значною мірою перешкоджає 

формуванню інтелектуальних функцій та діагностуваня  інтелектуального рівня 

особливих дітей. Можемо дійти такого висновку, що в них страждає інтелект та 

психічні процеси.  

             9. Діагностична методика дала можливість визначити стан 

сформованості емоційної сфери дітей дошкільного віку з аутизмом. Як 

показали результати – рівень розвитку емоційної сфери у 10 % дітей вище 

середнього, 10% нижче середнього, а у 80% - низький. . За результатами 

дослідження рівня розвитку рухової сфери дитини з аутизмом  виявилося, що  

рівень розвитку рухової сфери у 30% дітей нижче середнього, а у 70% - 

низький. 

Таким дітям  важко  орієнтуватись у просторі та часі, логічно міркувати, 

запам’ятовувати (98%). Є діти (35%) інтелектуальний рівень  яких дуже 

низький (не знають,навіть, свого імені, скільки їм років і т.п.), 75% - низький. 

           10. Спеціальна робота (діагностична а потім прогностична) вчителів-

дефектологів відіграє важливу роль у розвитку, вихованні та навчанні дітей, 

адже за допомогою спеціального навчання та виховання діти досягають 

значного зростання в розвитку. 

           11. Практичне  значення  нашого дослідження  визначається тим, що 

одержані результати та розроблені методичні матеріали  щодо раннього 

прогнозування та діагностики дітей сприятимуть покращенню  інтеграції дітей 



з особливими освітніми потребами в інклюзивне середовище і можуть бути 

використані в освітніх  навчальних закладах. 

 Для діагностики сформованості емоційних процесів було розроблено: 

«Методику дослідження сформованості емоційних процесів аутичної дитини» 

та   «Методику дослідження рівня розвитку рухової сфери дитини з аутизмом». 

12. Подальшого дослідження потребують питання теоретичного 

обґрунтування і практичного використання низки сучасних інноваційних 

технологій раннього прогнозування та  діагностики дітей з особливими 

освітніми потребами.  

  

           

 

 


