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ВСТУП 

 

Проблема невідповідності змісту попередньої освіти, потреби сучасного 

суспільства та запити ринку праці призвели до виникнення протиріч у галузі 

освіти, що й зумовило реформування змісту освіти. Докорінної зміни зазнала 

освіта дітей з особливими освітніми потребами, які проявилися в інклюзивних 

формах навчання, що дає змогу реалізувати право на здобуття освіти таких 

дітей за місцем проживання та в умовах закладу загальної середньої освіти, що 

передбачено Конституцією України, Законом України «Про освіту», 

Концепцією «Нова українська школа» та рядом інших нормативно-правових 

актів. Створення освітнього середовища в умовах Нової української школи, 

яке сприяє творчому розвиткові дітей з особливими освітніми потребами 

протягом останнього часу досліджувалися когортою провідних вчених 

України (В. Бондар, Л. Вавіна, С. Гончаренко, І. Єременко, В. Засенко, 

І. Зязюн, О. Киричук, С. Максименко, В. Синьов, Є. Соботович, В. Тарасун, 

Л. Фомічова, М. Шеремет та ін.). 

Теоретичний аналіз і узагальнення наукових досліджень у галузі 

інклюзивної педагогіки (Н. Жукова, А. Колупаєва, Р. Лєвіна, О. Мастюкова, 

І. Марченко, Л. Переслені, Є. Соботович, Л. Спірова, В. Тарасун, Т. Філічева, 

Т. Фотекова, Н. Чередніченко, А. Ястребова та ін.), свідчать про їх 

спрямованість на вирішення важливої проблеми, пов’язаної з виявленням у 

дітей з особливими освітніми потребами характерних труднощів у навчанні 

ще на початкових етапах, аналізом структури і природи цих порушень, 

вивченням особливостей психічного розвитку зазначеної категорії дітей з 

метою підвищення ефективності опанування ними загальнонавчальними 

уміннями та навичками. 

Проте, стрімкість науково-технічного прогресу, кризові явища, 

збільшення мовленнєвої патології у дітей потребує інноваційних технологій, 

нетрадиційних підходів, методів та прийомів у реалізації освітньо-

корекційного процесу. 



Вступ дитини до школи – важлива подія в її житті. Діти по-різному 

переживають її залежно від психологічної готовності. Більшість дітей охоче 

йде до школи. Діти включаються у навчальну діяльність, яка стає провідною в 

їх житті. 

У цьому віці дитина оволодіває елементарними культурними навичками, 

навчається у школі, провідною діяльністю стає досягнення знань, зростає 

здатність дитини до логічного мислення і самодисципліни, а також до 

спілкування з ровесниками у відповідності до встановлених правил. 

З'являється внутрішнє прагнення до навчання й успіхів у ньому.  

У молодшого школяра є цілий ряд потреб, які були характерні і для 

дошкільняти: сильна потреба в ігровій діяльності, але зміст гри змінюється: 

тепер, граючи, він може годинами писати, рахувати, читати, малювати, співати 

і т.д. 

Характеристика молодшого шкільного віку дає змогу констатувати, що 

окрім провідного виду діяльності у зазначеному віці – навчання, притаманною 

є й конструкторська діяльність, яку можна ефективно використовувати в 

освітньому процесі молодших школярів. 

Як засвідчують дослідження К.Барсукової, Т.Геращенко, Л.Комарової, 

Т.Лусс, Л.Мітленко, Л. Парамонової та інших застосування LEGO-технологій 

орієнтовано на розвиток оптико-просторових уявлень, просторового 

мислення, дрібної моторики, розуміння логіко-граматичних конструкцій, 

експресивного мовлення тощо. LEGO-терапія виховує увагу, посидючість, 

акуратність, точність у виконанні завдань, що є надзвичайно важливим у 

роботі з молодшими школярами з особливими освітніми потребами. 

Теоретичний аналіз і узагальнення наукових досліджень у галузі 

інклюзивної педагогіки (Н.Жукова, А.Колупаєва, Р.Лєвіна, О.Мастюкова, 

І.Марченко, Л.Переслені, Є.Соботович, Л.Спірова, В.Тарасун, Т.Філічева, 

Т.Фотекова, Н.Чередніченко, А.Ястребова та ін.), свідчать про їх 

спрямованість на вирішення важливої проблеми, пов’язаної з виявленням у 

дітей з особливими освітніми потребами характерних труднощів у навчанні 



ще на початкових етапах, аналізом структури і природи цих порушень, 

вивченням особливостей психічного розвитку зазначеної категорії дітей з 

метою підвищення ефективності опанування ними загальнонавчальними 

уміннями та навичками.  

Водночас, зміни, що постійно відбуваються у сучасному світі, зокрема: 

з одного боку, − прискорення науково-технічного прогресу, кризові явища, 

широке впровадження інклюзивної освіти дітей з вадами розвитку, з іншого, − 

збільшення кількості мовленнєвої патології серед дитячого населення, вимагає 

інноваційних технологій, нестандартних методів і прийомів, нових підходів у 

здійсненні освітньо-корекційного впливу.  

Не дивлячись на те, що науковці (Г.Горшков, А.Злаказов, С.Шевалдіна 

та ін.) наголошують на позитивному впливі роботосистем та комп’ютерної 

ігротерапії на стан моторної координації, ручного праксису, розумових 

операцій у молодших школярів, досліджень, спрямованих на вивчення 

можливостей застосування робототехніки на основі конструктора LEGO у 

роботі з учнями із особливими освітніми потребами, представлено 

недостатньо. З огляду на зазначене було обрано тему наукового дослідження: 

«Розвиток загальнонавчальних здібностей у молодших школярів з особливими 

освітніми потребами засобами робототехніки на основі конструктора LEGO».  

Мета дослідження – науково-теоретично обґрунтувати та 

експериментально перевірити методику розвитку загальнонавчальних 

здібностей у молодших школярів з особливими освітніми потребами (вадами 

мовлення) з використанням робототехніки на основі конструктора LEGO.  

Відповідно до поставленої мети окреслено провідні завдання 

дослідження:  

1. Проаналізувати стан розробленості проблеми в загальнодидактичній, 

методичній та спеціальній літературі.  

2. Розкрити особливості опанування загальнонавчальними уміннями та 

навичками учнями з особливими освітніми потребами, зокрема, вадами 

мовлення.  



3. Науково-теоретично обґрунтувати можливості використання 

робототехніки на основі конструктора LEGO у корекційно-розвивальній 

роботі.  

4. Дослідити ефективність запропонованої методики розвитку 

загальнонавчальних здібностей у молодших школярів з особливими освітніми 

потребами (вадами мовлення) засобами робототехніки на основі конструктора 

LEGO та перевірити її ефективність.  

Об’єктом дослідження є процес опанування загальними навчальними 

уміннями та навичками учнями з особливими освітніми потребами в умовах 

інклюзивного навчання у закладі загальної середньої освіти.  

Предметом дослідження є методика розвитку загальнонавчальних 

здібностей в учнів початкової школи з особливими освітніми потребами (з 

вадами мовлення) засобами робототехніки на основі конструктора LEGO.  

Методи дослідження: теоретичні – аналіз, систематизація й 

узагальнення психолого-педагогічних даних з проблеми дослідження; 

емпіричні – спостереження, аналіз продуктів конструктивної діяльності 

молодших школярів, констатувальний та формувальний експеримент; 

статистичні: кількісний і якісний аналіз одержаних експериментальних 

даних дослідження; статистична обробка результатів.  

Експериментальною базою дослідження виступили Уманська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 5,  Уманська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. 

№ 14. 

Практична значущість дослідження полягає у тому, що одержані у 

ході теоретичного аналізу та імперичного дослідження результати можуть 

бути враховані вчителями початкової школи, асистентами вчителів, 

психологами, спеціальними педагогами закладів загальної середньої освіти 

під час організації освітньо-корекційного процесу із зазначеною категорією 

дітей. Запропонована методика розвитку загальнонавчальних здібностей у 

молодших школярів з особливими освітніми потребами (вадами мовлення) 

засобами робототехніки на основі конструктора LEGO може бути 



використана в структурі комплексного впливу на мовленнєву та немовленнєву 

сферу учнів з вадами мовлення.  

Публікації. Результати дослідження відображено у Віснику Освітньо-

наукового центру сімейно-центрованих практик Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Апробація результатів дослідження. Хід і результати дослідження 

обговорювались на засіданнях Науково-методичного центру психологічного і 

дидактичного супроводу НУШ Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини.  

Структура та обсяг роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, 

висновків, списку використаних джерел. Повний обсяг роботи 70 сторінок 

друкованого тексту.  



8 
 

ВИСНОВКИ 

 

Під час проведеного дослідження, спрямованого на удосконалення 

системи інклюзивного навчання учнів з особливими освітніми потребами та 

підвищення якості опанування ними загальнонавчальними уміннями та 

навичками в умовах закладів загальної середньої освіти, ми дійшли наступних 

висновків. 

Аналіз стану розробленості проблеми у літературних джерелах в 

історичному та сучасному аспектах засвідчує трансформацію та розширення 

сфер використання конструктора LEGO та програмування на його основі – від 

суто ігрового середовища до освітнього з потужнім навчальним та корекційно-

розвивальним потенціалом. На сьогодні LEGO – одна з найпоширеніших та 

найвідоміших педагогічних систем, що широко використовує тривимірні 

моделі реального світу та предметно-ігрове середовище навчання й розвитку 

дитини. Перспективність використання LEGO в спеціальній педагогіці 

зумовлена її високими освітніми можливостями: багатофункціональністю, 

технічними та естетичними характеристиками, використанням у різних 

ігрових та навчальних зонах. 

У процесі дослідження стану та особливостей опанування загально-

навчальними навичками учнями початкової школи із особливими освітніми 

потребами (вадами мовлення) виявлено переважно низький рівень їх 

сформованості у  дітей (60%): знання, які діти отримали на заняттях та з 

життєвого досвіду, вони не можуть застосувати за нових обставин; зазнають 

труднощів в послідовному знаходженні ознак подібності та відмінності; 

порівнюючи об’єкти оперують несуттєвими ознаками; в них несформовано 

навички аргументованого міркування, уміння будувати умовиводи з 

урахуванням наявних доказів; утруднюються у встановленні причинно-

наслідкових та часових зв'язків у їх логічній послідовності тощо. Зазначені 

особливості у поєднанні з порушеннями мовленнєвої діяльності призводять до 

виражених труднощів в опануванні навчальним матеріалом та можуть стати 
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причиною стійкої шкільної неуспішності у подальшому навіть під час 

навчання за індивідуальною програмою розвитку. 

Під час здійснення науково-теоретичного обґрунтування можливостей 

використання робототехніки на базі конструктора LEGO під час інклюзивного 

навчання ми одержали результати, які дають підстави стверджувати, що 

робототехніку на основі конструктора LEGO доцільно використовувати як 

додатковий засіб освітньо-корекційного впливу до методів 

диференційованого та особистісно зорієнтованого викладання в системі 

психолого-педагогічного супроводу учнів з порушеннями мовлення, що 

використовують в інклюзивній освіті. Заняття з конструювання значно 

розширюють зміст та розвивальні можливості освітнього процесу, оскільки 

під час занять учні істотно поглиблюють свої знання про різні властивості 

предметів, у них збагачується та активізується словниковий запас, формується 

вербально-логічне мислення, розвиваються розумові операції, підвищується 

рівень комунікативної компетентності, виробляються навички активної та 

творчої колективної взаємодії , що сприяє більш успішній соціальній адаптації 

зазначеної категорії дітей в цілому. 

В основу методики розвитку загальнонавчальних здібностей у 

молодших школярів з особливими освітніми потребами, зокрема вадами 

мовлення, засобами робототехніки на базі конструктора LEGO (наборів LEGO 

DUPLO «Перші механізми», LEGO «Прості механізми» та «LEGO WeDo») 

було покладено діяльнісний підхід. Під час її підготовки враховувалися умови, 

що забезпечують дітям опанування загальними навчальними навичками. 

Напрями роботи: 1) формування навичок користувача інформаційних 

технологій; 2) розвиток логіки; 3) розвиток мислення; 4) розвиток 

конструкторських навичок; розвиток дрібної моторики; 5) корекція та 

розвиток мовлення. 

Ефективність представленої методики розвитку загальнонавчальних 

здібностей у молодших школярів з особливими освітніми потребами (вадами 

мовлення) засобами робототехніки на основі конструктора LEGO доведено 
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експериментально. В учнів початкової школи, які навчалися за 

запропонованою методикою (експериментальна група), виявлено виражену 

позитивну динаміку покращення рівня сформованості загальнонавчальних 

здібностей у порівнянні з показниками учнів з особливими освітніми 

потребами контрольної групи. 

Отже, методика корекційно-розвивальної роботи із застосуванням 

робототехніки на основі конструктора LEGO є ефективним засобом розвитку 

загальнонавчальних здібностей в учнів початкової школи з особливими 

освітніми потребами, оскільки за умови правильного керівництва з боку 

вчителя та асистента вчителя дозволяє поетапно виявити слабкі сторони 

психічної діяльності зазначеної категорії учнів у доступній та цікавій для них 

формі (конструктивній діяльності), значно підвищити рівень розвитку їх 

загальних навчальних умінь та навичок. Мету дослідження досягнуто. 

Проведене дослідження не вичерпує проблему удосконалення системи 

організації інклюзивного навчання молодших школярів з особливими 

освітніми потребами на основі використання інноваційних освітніх 

технологій. Перспективним напрямом подальших наукових розвідок 

вважаємо розробку системи індивідуальних занять з робототехніки на основі 

конструктора LEGO для  дітей з різним рівнем функціонування. 

 

 


