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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Сучасні вимоги суспільства до освіти 

орієнтують фахівців багатьох країн світу переглянути якість і рівень шкільної 

освіти, що зумовлює необхідність її оновлення і реформування. В Законі 

України «Про загальну середню освіту» зазначено, що освіта має бути 

спрямована на забезпечення всебічного розвитку особистості. Реалізація 

цього завдання може забезпечуватися лише за умови здійснення особистісно-

орієнтованого навчання, впровадження інноваційних освітніх технологій, що 

передбачають відповідне зміщення акцентів у навчальній діяльності, її 

спрямування на розвиток та соціалізацію дітей з особливими освітніми 

потребами. Навчальний процес на сьогодні треба орієнтувати на особистість 

дитини із з особливими освітніми потребами і враховувати його 

індивідуальні особливості. 

У сучасній спеціальній педагогічній науці проблема організації та 

проведення корекційної роботи стає більш актуальною у зв’язку з розвитком 

інклюзивної освіти (Віт. Бондар, О. Глоба, О. Гноєвська, В. Засенко, 

І. Кузава, С.Миронова, Л. Руденко, В. Синьов, Є. Синьова, М. Супрун, 

В. Тарасун, В.Шевцов, М. Шеремет, Д. Шульженко). Вчені підкреслюють 

складність застосування інклюзивних технологій в загальноосвітній школі, 

відсутність компетенцій учителів щодо особливостей навчання, виховання та 

розвитку дітей із особливими освітніми потребами. У зв’язку з цим 

практичну значущість у системі спеціальної та інклюзивної освіти має не 

тільки розвиток, поглиблення та удосконалення професійних знань і вмінь 

фахівців. 

Деякі аспекти досліджуваної проблеми знайшли своє відображення у 

наукових працях сучасних психологів та педагогів (О. Аршатська, 

О. Баєнська, Н.Базима, В. Башина, М. Веденіна, О. Гаврилушкіна, 

І. Гладченко, О. Граборов, Т. Головіна, Ж. Декролі, Ж. Демор, 

М. Дем’янович, А. Душка, М. Єфименко, К. Зелінська, В. Каган, І. Костін, 

К. Лебединська, М. Ліблінг, І. Логвінова, І.Мамайчук, С. Миронова, 
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О. Нікольська, К. Островська, О. Позднякова, М. Річардсон, Х. Сайко, 

В. Синьов, Т. Скрипник). Науковці переконливо підтвердили, що у випадках, 

коли діти з особливими освітніми потребами не охоплені освітніми 

впливами, у тому числі спеціальної дошкільної, шкільної та інклюзивної, які 

б відповідали їхнім дизонтогенетичним психофізичним, 

нейропсихологічним, психолінгвістичним особливостям, і перебувають 

вдома, не отримуючи ніяких корекційних послуг, вже до юнацького віку 

стають глибокими інвалідами з усіма відповідними негативними соціально-

психологічними наслідками для них самих, їхніх рідних та найближчого 

оточення. 

Водночас, труднощі, що виникають у процесі взаємодії з дітьми з 

особливими освітніми потребами, недостатня теоретична і методична 

розробленість цілісної системи організації, управління та змісту корекційним 

процесом та визначення його педагогічних умов обумовили вибір теми 

дослідження «Корекційно-розвиткова робота з дітьми з особливими 

освітніми потрбами в умовах освітнього закладу». 

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та 

експериментальній перевірці педагогічних умов корекційно-розвиткової 

роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. 

Для досягнення мети були окреслені такі завдання: 

1. Провести аналіз теоретико-методологічних підходів до вивчення 

проблем корекційної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. 

2. Розкрити значення та роль педгогічних умов у крекційно-

розвитковій роботі. 

3. Обґрунтувати та перевірити ефективність педагогічних умов 

організації корекційно-розвиткової роботи з дітьми з особливими освітніми 

потребами. 

Об’єкт дослідження – процес корекційно-розвиткової роботи з дітьми з 

особливими освітніми потребами в умовах освітнього закладу. 

Предмет дослідження – педагогічні умови корекційно-розвиткової 
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роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. 

Методи дослідження. Теоретичні: аналіз, порівняння і узагальнення 

психолого-педагогічної і наукової літератури; емпіричні: вивчення науково-

методичної літератури, цілеспрямовані спостереження, діагностичні 

завдання, педагогічний експеримент. 

Практична значущість результатів дослідження визначається тим, що 

запропоновані у ході експериментального дослідження педагогічні умови 

можуть бути використані для удосконалення крекційно-розвиткової роботи з 

дітьми з особливими освітніми потребами. 

Експериментальна база. Дослідно-експериментальна робота 

проводилася на базі Комунального закладу Київської обласної ради 

"Білоцерківський багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр". 

Апробація дослідження. Основні результати дослідження були 

обговорені на засіданні кафедри спеціальної та інклюзивної освіти 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна робота складається зі 

вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел (81 

найменувань). Загальний обсяг наукової роботи – 92 сторінки. Основний 

зміст роботи викладено на 84 сторінках. 
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ВИСНОВКИ 

Відповідно до першого було проаналізовано теоретико-методологічні 

підходи до вивчення проблем корекційної роботи з дітьми з особливими 

освітніми потребами та зазначено, що, за умови залучення дітей з 

особливими освітніми потребами в освітній процес, який передбачає надання 

комплексної допомоги, починаючи з раннього віку, корекція порушень стає 

ефективнішою. Реалізація корекційного компоненту навчання дітей 

відбувається такими шляхами: корекційні цілі реалізовуються у процесі 

навчання і виховання дітей: на уроках та заняттях, під час виконання 

домашньої навчальної роботи та розвивальної діяльності, на виховних 

заходах; здійснення корекційно-розвиткових занять спеціалістами, серед 

яких корекційні педагоги, логопеди, спеціальні психологи та ін.; необхідність 

включення спеціальних засобів для корекційної роботи у навчальний, 

виховний процес та у режим дня; обов’язкове виконання батьками, або 

особами, що їх замінюють, вимог і рекомендацій фахівців щодо корекційної 

роботи та її впливу на дитину.  

Відповідно до другого завдання було з’ясовано поняття педагогічних 

умов, що виступають як результат цілеспрямованого відбору, конструювання 

та застосування елементів змісту, методів, а також організаційних форм 

навчання для досягнення педагогічних цілей. Педагогічні умови 

визначаються як особливості організації навчально-виховного процесу, що 

детермінують результати виховання та розвитку учнів з аутизмом, 

забезпечують розвиток когнітивних процесів та успішну соціальну 

адаптацію. 

Відповідно до третього завдання було обгрунтовано та організовано 

корекційно-розвиткову роботу з дітьми з особливими освітніми потребами в 

умовах освітнього закладу, а саме: наявність фахівців педагогічного 

супроводу, організація діяльності педагогічного консиліуму, взаємодія 

педагогів та фахівців психолого-педагогічного супроводу, наявність 

відповідної матеріально-технічної бази та її ефективне використання. 


