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ВСТУП 

 Інклюзивна освіта пов’язана насамперед з тим, що кількість дітей які 

потребують особливих освітніх потреб неухильно росте. На сучасному етапі в 

Україні відкрилися нові перспективи змін у системі спеціальної освіти, що 

пов'язані з переосмисленням ставлення до дітей з особливостями 

психофізичного розвитку.  

Актуальність проблеми полягає в тому, що педагоги повинні створити 

умови і надати допомогу в педагогічному та соціальному супроводі та адаптації, 

підготовці до повноцінного життя в суспільстві дітей з особливими освітніми 

потребами. 

 Проте, сьогодні спостерігається ситуація, коли права дітей з особливими 

освітніми потребами на здобуття освіти, соціальну інтеграцію лише 

декларуються за відсутності механізмів їх реалізації та недостатнього знання 

інших ефективних практик навчання. 

 Розвиток освіти в Україні дасть можливість вирішувати завдання 

підтримки дітей з особливими освітніми потребами на державному рівні, а саме 

удосконалювати нормативно-правову базу відповідно до міжнародних договорів 

у сфері прав людини, активно впроваджувати моделі інклюзивного навчання у 

всіх закладах освіти.  

В Україні спостерігаєтьсч парадоксальна, але достатньо типова ситуація, 

коли існуючі прогресивні законодавчі акти декларують права дітей з особливими 

освітніми потребами на розвиток, здобуття освіти, соціальне інтегрування, проте 

не забезпечують їх справжню реалізацію. Чимало педагогічних колективів-

ентузіастів активно відгукуються на виклики часу і намагаються впроваджувати 

новий напрямок освітнього реформування на засадах соціальної інклюзії, не 

усвідомлюючи достатньо завдань, які на них покладаються.  

Нині в Україні проживає понад 7,6 млн. дитячого населення, з яких 37,7 

тис. навчаються у спеціальних навчальних закладах, 15,8 у санаторних школах, і 

лише 11,8 навчаються у звичайних школах. 
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 Інклюзивна освіта має на меті не лише максимально зняти бар’єри у 

доступі дитини з особливими освітніми потребами до розвитку її природного 

потенціалу, але й набуття знань, соціального досвіду, тобто до отримання якісної 

освіти, що означає «відповідність результатів навчання вимогам, встановленим 

законодавством, відповідним стандартом освіти та договорам про надання 

освітніх послуг.  

Робота з дітьми з особливими освітніми потребами має бути спрямована на 

організацію цілеспрямованої підтримки через надання психологічної, соціальної 

допомоги всім учасникам навчально-виховного процесу. 

 Проблема навчання осіб з особливими освітнітніми потребами 

досліджувалася у працях вітчизняних (О. Безпалько, А. Колупаєвої, В.  Бондар, 

Є. Мартинова, О. Мовчан, О. Полякової, В. Ляшенко, О. Столяренко, А.  Шевчук, 

О. Савченко, Т. Самсонова, Н. Софій, Н. Шаповала, А. Шевцова та ін.) і 

зарубіжних (Ф. Амстронг, Н. Борисової, Б. Барбера, Г. Беккера, П. Бурдьє, 

Дж.  Девіса, П. Романова, В. Шмідт, К. Тейлора, О. Ярської-Смірнової та ін.) 

дослідників.  

Психолого-педагогічний супровод та допомога дітям з особливими 

освітніми потребами процесі освіти вивчалось такими вченим: І. Звєрєва, 

Ю.  Богінська, Н. Головко, І. Іванова, Є. Казакова, О. Купрєєва, Л. Шіпіцина, 

І.  Лошакова, М.Тавакалова, І. Цимбалюк та ін.; соціальна реабілітація як 

складова процесу інтеграції (М. Чайковський, Н. Морова); особливості 

взаємовідносин між здоровими учнями й учнями з обмеженими 

функціональними можливостями, соціально-психологічні аспекти інтеграції 

(Т.  Добровольська, Н. Шабаліна, Т. Комар та ін.). Означена проблема 

висвітлювалась у працях вітчизняних психологів Л. Виготського, О.  Венгер, 

О.  Запорожця, О. Киричука, Г. Костюка, Б. Корсунської, С.  Максименка, 

Н.  Морозової, В. Синьова, П. Таланчука, В. Тарасун, М. Ярмаченка. 

 Зважаючи на актуальність проблеми, залучення дитини з особливими 

освітніми потребами до навчання та забезпечення її повноцінного розвитку і 

соціалізації, яка обґрунтована у численних соціально-психологічних, 
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педагогічних дослідженнях та незавершеність вивчення даної теми, ми обрали 

тему магістерської роботи: «Психолого-педагогічний супровід дітей з 

особливими освітніми потребами». 

Мета – вивчити організаційно-методичні засади психолого-педагогічного 

супроводу дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному середовищі. 

Для реалізації мети визначено такі завдання:  

1. Розкрити особливості розвитку інклюзивної освіти в Україні. 

2. Проаналізувати наукову літературу з теми психолого-педагогічного 

супроводу, розкрити зміст основних понять з предмету дослідження. 

3. Розкрити загальні характерні ознаки дітей з особливими освітніми 

потребами. 

4. Визначити особливості організації психолого-педагогічного 

супроводу дітей з особливими освітніми потребами. 

5. Вивчити регіональний досвід психолого-педагогічної підтримки 

дітей з особливими освітніми потребами та розробити загальні методичні 

рекомендації для роботи з дітьми в інклюзивному середовищі. 

Об’єкт – психолого-педагогічна робота з дітьми з особливими освітніми 

потребами. 

 Предмет – психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми 

потребами як технологія роботи з дітьми в інклюзивному середовищі. 

 Методи дослідження – теоретичні: аналіз літературних джерел, методи 

порівняння і узагальнення, систематизація, класифікація; емпіричні: наукове 

спостереження, опитувальні методи (інтерв’ю). 

 Теоретична значущість дослідження полягає в розширенні та поглибленні 

знань про психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми 

потребами в інклюзивному середовищі.  

Практична значущість роботи полягає у тому, що представлені загальні 

методичні рекомендації щодо психолого-педагогічного супроводу дітей з 

особливими освітніми потребами, які можуть бути використаними спеціалістами 

в галузі інклюзивної освіти.  
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База дослідження: інклюзивно-ресурсний центр Міжгірської селищної 

ради Закарпатської області. Експериментальна група становила 4 дитини віком 6 

років, 2 педагога, 7 батьків. 

Апробація і впровадження результатів дипломної роботи. Вивчені і 

узагальнені матеріали дослідження обговорювалися на методичному об'єднанні 

спеціалістів інклюзивно-ресурсного центру Закарпатської області, а також на 

звітній науково-практичній конференції професорсько-викладацького та 

студентського складу факультету дошкільної та спеціальної освіти «Всебічний 

розвиток особистості дитини в сучасному інформаційно-комунікаційному 

суспільстві» (24 березня 2022 р.). 

Структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, 

списку використаних джерел та додатків.  Загальний обсяг роботи – 99 сторінок. 

Список використаних джерел містить 78 найменувань. 
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ВИСНОВКИ 

 

Узагальнюючи різні підходи щодо проблеми інклюзивної освіти, можемо 

констатувати, що сучасний стан розвитку законодавства освіти України у сфері 

інклюзивної освіти має стрімкий розвиток. На сучасному етапі відбувається 

впровадження і реалізація законів і проектів, які мають на меті впровадження 

інклюзивної освіти і охоплення нею всіх дітей з особливими освітніми 

потребами. Наразі одним із самих пріоритетних напрямків розвитку освіти 

України є забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на освіту, 

що передбачає забезпечення такого освітнього простору, який буде відповідати  

безпосереднім потребам і можливостям кожної дитини отримати якісну освіту, 

незалежно від особливостей її психофізичного розвитку.  

Проаналізувавши наукову літературу з даної теми, нами було досліджено 

поняття психолого-педагогічного супроводу, який означає супроводжувати 

дитину на шляху реалізації її власного потенціалу, надавати потрібну допомогу, 

підтримку в подоланні труднощів для досягнення життєво важливих цілей. 

Теоретичний аналіз проблеми дослідження виявив, що забезпечення 

психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами є 

актуальною проблемою сьогодення.  

Супровід передбачає взаємодію суб'єкта супроводу і дитини, а також 

батьків об'єкта супроводу, і, на цій основі відбувається створення планів 

відносно подальшої поведінки і прояву об'єкта в ситуації розвитку, така 

взаємодія сприяє створенню умов, забезпеченню допомоги, яка сприятиме 

успішному вихованню та навчанню. Психолого-педагогічний супровід керується 

провідними принципами інклюзивного навчання: доступності, гуманізму, 

відкритості; цінність людини не визначається її здібностями і досягненнями; 

дотримання права дитини на освіту, гідне життя незалежно від її статусу.  

З’ясовано, що особливість дітей з обмеженими можливостями полягає в 

тому, що руйнуються послідовні у формуванні і розвитку мотиваційні чинники 

систематичної освіти. Особистісне становлення таких осіб повинно бути під 
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постійним керівництвом дорослими. Такій дитині слід постійно формувати 

уявлення, що її життя являється безперервним процесом вирішення соціальних 

задач різного ступеня складності, всі вони є підпорядкованими єдиній меті її 

особистісної самореалізації. Вплив педагога має бути спрямованим на засвоєння 

такою дитиною, можливого потенціалу для успішного повернення в соціальне 

життя для успішної комунікативної взаємодії, морального стану, розумової та 

трудової діяльності  

В контексті нашого дослідження, процес психолого-педагогічного 

супроводу має свою специфіку і спрямований, перш за все, на підтримку дитини 

в системі відносин, навчання новим моделям взаємодії з собою та світом, 

успішній соціалізації. Досягнення мети супроводу передбачає виконання певних 

завдань, а саме: підтримка держави щодо формування нової філософії розуміння 

та ставлення суспільства до дітей з ООП, позитивної суспільної думки щодо 

даної категорії людей як рівноправної частини суспільства; формування взамін 

існуючої сегрегаційної (відокремлення від суспільства) інтегрованої та 

інклюзивної моделі навчання дітей; забезпечення права дітей з вадами розвитку 

на інтеграцію в суспільство шляхом отримання якісної освіти. Змістовий аспект 

інклюзивної освіти репрезентується позицією суб’єктів супроводу та їх 

професійною діяльністю щодо впровадження ідеології інклюзивного навчання, 

яке виключає будь-яку дискримінацію дітей, забезпечує рівне ставлення до всіх, 

водночас створює необхідні умови для учнів з особливими освітніми потребами. 

Щоденна діяльність команди супроводу спрямовується на допомогу у 

всебічному розвитку дітей, в організації корекції розумової чи фізичної 

відсталості, компенсації втрачених функцій, розвитку соціально-побутових, 

комунікативно-контактних навичок, засвоєння навичок побутового 

орієнтування, соціально прийнятних норм поведінки, формування 

психологічних новоутворень тощо. Тому, мета інклюзивної освіти зводиться до 

індивідуального підходу в процесі виховання та навчання дітей з особливими 

освітніми потребами з урахуванням їх фізичних, психологічних і соціальних 

особливостей та створення умов для їх розвитку. 
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Вивчивши досвід психолого-педагогічного супроводу на базі інклюзивно-

ресурсного центру, та, дослідивши практичну реалізацію та функціонування 

інклюзивної моделі навчання на прикладі Міжгірського інклюзивно-ресурсного 

центру, було розглянуто особливості створення індивідуальної програми 

розвитку на підставі психолого-педагогічної комплексної оцінки всіх сфер 

розвитку і функціонування особистості дитини.  

На етапі дослідження вивчено модель психолого-педагогічного супроводу 

дітей з особливими освітніми потребами, що включала: цільовий, діагностичний, 

змістовий та результативно-оцінювальний блоки. Цільовий блок містив мету, 

напрями роботи і завдання кожного із цих напрямів; змістовий – методичні 

особливості проведення та використання Монтессорі-матеріалів відповідно до 

кожного з напрямів роботи; діагностичний – організаційні засади та методику 

вивчення рівнів особистісного розвитку; результативно-оцінювальний – 

результати проведення діагностичних процедур для визначення ефективності 

експериментальної моделі.  

Ми переконалися, що використання технології М. Монтессорі, набуває 

важливого значення не тільки для організації особистісно-зорієнтованої 

педагогічної моделі, але й забезпечує ефективність корекційних впливів. Окремі 

положення технології М. Монтессорі рекомендуємо впроваджувати в 

корекційно-навчальну роботу з дітьми в умовах закладу з інклюзивною формою 

навчання. Це сприятиме корекції вад пізнавальної діяльності та емоційно-

вольової сфери дітей, формуванню соціальної компетентності, що дає змогу 

досягти успіху в подальшому власному й соціальному житті. В умовах 

інклюзивно-ресурсного центру, у якому навчаються діти з особливими освітніми 

потребами для корекційно-розвиткової роботи надано не тільки необхідні засоби 

та матеріали, а й обладнані сенсорні кімнати (світлі та темні). Корекційно-

розвиткова програма «сенсорна кімната – безпечний простір гармонійного 

розвитку дитини» наведена в додатках. 

З’ясовано, що корекційно-розвивальна робота з дітьми з особливими 

освітніми потребами дозволить краще забезпечити соціалізацію дитини, кожна 
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особистість зможе розвиватися в своїй освітній траєкторії, в своїй швидкості й 

отримувати доступне якісне навчання з урахуванням індивідуальних 

особливостей, потреб, інтересів в умовах інклюзивної освіти. Особливістю 

психолого-педагогічного супроводу є необхідність вирішення завдань 

особистісного розвитку та виховання дитини в складних умовах модернізації 

системи, змін в її структурі, змісті та постійна підтримка асистента педагога. 

Неабияку роль у цьому відіграє правильний добір прийомів, форм, методів, 

методик, різноманітних матеріалів асистентом педагога за для того, щоб 

максимально соціалізувати, навчити, виховати дитину з особливими освітніми 

потребами в умовах інклюзивного навчального закладу.  

Аналізуючи результати власного спостереження реалізації супроводу 

дітей з ООП у інклюзивно-ресурсному центрі та вивчення літератури 

методичного характеру, нами було узагальнений отриманий матеріал та 

розроблені відповідні методичні рекомендації щодо організації психолого-

педагогічного супроводу дітей з ООП. Методичні рекомендації містять поради 

щодо ефективної реалізації індивідуальної програми розвитку, де надані 

рекомендації з розвитку соціальних навичок у дітей, а саме: спілкування з 

дорослими та дітьми; роботи в ігрових та навчальних ситуаціях; формування 

самообслуговування, гігієнічних та культурних звичок; підтримки розвитку 

мовлення дітей з ООП; підтримка інтелектуального і психічного розвитку дітей. 

Дані рекомендації направлені для супроводу дитини, яка внаслідок порушень 

розвитку, вимагає використання спеціальної організації навчального процесу.  

На основі практичного досвіду сформовані висновки і уявлення про 

супровід дітей з особливими освітніми потребами, які зможуть стати реальною 

проектною діяльністю щодо організації супроводу в інклюзивних закладах 

України. 

 


