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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Нині в Україні інститут інклюзивної 

освіти є єдиним міжнародно визнаним інструментом реалізації прав дитини з 

обмеженими фізичними можливостями на освіту і щасливе майбутнє. У світі 

давно прийнято надавати особливу увагу дітям з психофізичними порушеннями, 

надаючи їм можливостей здобувати якісну і доступну освіту у спільноті інших 

дітей [26, 80]. 

У вітчизняній системі освіти складається особлива культура підтримки і 

допомоги дитині в освітньому процесі (здійснювати психолого-педагогічний 

супровід). Розробляються варіативні моделі супроводу на базі медико-

соціальних центрів, шкільних служб супроводу, центрів профорієнтацій, 

інклюзивно-ресурсних центрів, центрів психолого-педагогічного 

консультування, кабінетів довіри та інших [40]. Своєчасний і ефективний 

психолого-медико-педагогічний супровід учнів із затримкою психічного 

розвитку (далі – ЗПР) забезпечується як в умовах диференційованого 

(спеціального), так і інтегрованого навчання. Пріоритетним напрямом діяльності 

щодо реалізації права дітей із ЗПР на освіту є створення варіативних психолого-

педагогічних умов з урахуванням психофізичних особливостей їхнього розвитку 

в загальноосвітньому середовищі. Цим також підтверджується актуальність 

нашого дослідження [52, 89]. 

Процес впровадження інклюзивної освіти перебуває на стадії становлення, 

який було розпочато у 90-і роки минулого століття. Соціальні та правові аспекти 

інклюзивної освіти досліджували Л. Акатов [14], Н.Антіп’єва [14], 

Р. Жайворонков [14], Д. Зайцев [14],  В. Кантор [14], Н.Малофєєв [14], 

П. Романов [14], Е. Шинкарьова [14]та ін. Психологічні проблеми інклюзивної 

освіти знайшли віддзеркалення в матеріалах численних конференцій, 

фундаментальних праць вітчизняних психологів. Проте бракуєматеріалів 

заявленої проблеми: дослідження психологічного та педагогічного контексту 

визначення та обґрунтування умов організації інклюзивного навчання дітей із 
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затримкою психічного розвитку в умовах початкової школипредставлені 

розрізнено. Аналіз педагогічного досвіду початкової школи на тлі впровадження 

інклюзивного навчання дав змогу виявити протиріччя між необхідністю 

забезпечити якісну організацію інклюзивного навчання молодших школярів із 

затримкою психічного розвитку та відсутністю чітко визначених психолого-

педагогічних умов організації їхньої навчальної діяльності. 

Актуальність проблеми в психологічному і педагогічному аспектах 

зумовила вибір теми магістерської роботи: «Психолого-педагогічні умови 

організації інклюзивного навчання дітей із затримкою психічного розвитку 

в умовах початкової школи». 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально 

перевіритипсихолого-педагогічні умови організації навчання дітей із затримкою 

психічного розвитку в інклюзивній початковій школі. 

Об'єкт дослідження ‒ інклюзивне навчання дітей із затримкою психічного 

розвитку в умовах початкової школи. 

Предмет дослідження ‒ психолого-педагогічні умови організації 

інклюзивного навчання дітей із затримкою психічного розвитку в умовах 

початкової школи. 

Завдання дослідження: 

1. Проаналізувати психолого-педагогічну літературу кола досліджуваної 

проблем. 

2. Схарактеризувати психологічні особливості молодших школярів із 

затримкою психічного розвитку та специфіку організації їхнього інклюзивного 

навчання.  

3. Теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити психолого-

педагогічні умови організації інклюзивного навчання дітей із затримкою 

психічного розвитку в умовах початкової школи. 

Методи дослідження: теоретичні: системний аналіз загальної та 

спеціальної літератури з проблеми дослідження; емпіричні: цілеспрямовані 
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спостереження, анкетування, бесіди; педагогічний експеримент: 

констатувальний і формувальний етапи; кількісний та якісний аналіз результатів 

експерименту.  

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна робота 

проводилася на базі Уманського навчально-виховного комплексу №17 

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" 

Уманської міської ради Черкаської області. 

Практичне значення дослідження полягає у розробці та апробації 

психолого-педагогічних умов організації інклюзивного навчання дітей із 

затримкою психічного розвитку в умовах початкової школи, що можуть бути 

використані в закладах дошкільної освіти (далі – ЗДО) (підготовча група), 

закладах загальної середньої освіти (далі – ЗЗСО) (1 клас) із інклюзивною 

формою навчання. 

Структура дослідження. Магістерська робота складається зі вступу, двох 

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

У результаті теоретичного обґрунтування та експериментальної перевірки 

психолого-педагогічних умов організації навчання дітей із затримкою 

психічного розвитку в інклюзивній початковій школі зроблено такі висновки: 

1. Проаналізовано психолого-педагогічну літературу кола досліджуваної 

проблем, на основі чого зазначено, що інклюзивна освіта – система освітніх 

послуг, базована на принципі забезпечення основного права на освіту і права 

отримувати його за місцем проживання, що передбачає навчання осіб з 

особливими освітніми потребами в умовах закладу загальної середньої освіти, 

ґрунтовно досліджена як педагогами, так і психологами. Однак досі залишається 

малодослідженою проблема виокремлення та експериментальної перевірки 

психолого-педагогічних умов організації інклюзивного навчання дітей із 

затримкою психічного розвитку в умовах початкової школи. 

2. Схарактеризовано психологічні особливості молодших школярів із 

затримкою психічного розвитку та специфіку організації їхнього інклюзивного 

навчання згідно із класифікацією ЗПР на основі обумовлених впливом 

біологічних чинників: дизонтогенетичний (при станах психічного інфантилізму); 

енцефалопатичний (при не грубих органічних ураженнях ЦНС); ЗПР вторинного 

характеру при сенсорних дефектах (при ранніх порушеннях зору, слуху; 

пов'язаний з ранньою соціальною депривацією). Клінічний аспект затримок 

психічного розвитку характеризується інтелектуальними розладами, 

обумовленими недорозвиненням у дітей емоційно-вольової сфери або 

пізнавальної діяльності.  

Доведено, що для молодших школярів з особливими освітніми потребами 

повинні враховуватися певні умови, без яких навчання буде дуже скрутним: 

забезпечення дотримання прав учнів на здійснення повноцінної освіти; 

ергономічно доступне середовище (пандуси, ліфти, спеціально обладнані 

туалети, профілакторій, ЛФК, медичний кабінет, спеціально обладнаний 

спортивний зал та ін.); організаційно-методична підтримка освітнього процесу 
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(індивідуальні навчальні програми; інноваційні інформаційні технології в 

освітньому процесі; виховна робота, використовувана в навчальному процесі; 

поточний і підсумковий контроль знань учнів); моніторинг інклюзивної освіти 

(відстежування індивідуальних освітніх досягнень та ін. дітей).  

Ураховуючи структуру і складності психофізичного порушення та 

можливостей учнів початкової школи, визначено чотири варіанти навчання: 

1) загальноосвітня підготовка; 2) корекційно-розвивальне навчання; 

3) компенсаторно-адаптаційне навчання; 4) абілітаційне навчання. 

3. Теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено психолого-

педагогічні умови організації інклюзивного навчання дітей із затримкою 

психічного розвитку в умовах початкової школи: 1) формування стійкої 

мотивації до учіння в процесі інтелектуально-особистісного розвитку дітей із 

затримкою психічного розвитку в умовах інклюзивного навчання початкової 

школи; 2) формування освітньо-розвивального середовища для організації 

самостійної навчальної діяльності дітей із затримкою психічного розвитку в 

умовах початкової школи; 3) забезпечення корекційної допомоги дітям із 

затримкою психічного розвитку у процесі індивідуальної навчально-

пізнавальної діяльності в умовах початкової школи.  

Для їх реалізації у експериментальній роботі застосовано низку методів 

дослідження: діагностику наочних форм мислення та рівня розвитку довільної 

уваги для відстеження міри концентрації і стійкості уваги; діагностика 

вербально-логічних форм мислення та проектний тест особових стосунків, 

соціальних емоцій і ціннісних орієнтацій «Будиночки»; діагностику наочних 

форм мислення; процедуру індивідуального тестування за «Прогресивними 

Матрицями Равена» тощо. Діти, які навчалися в інклюзивному класі (ЕГ), 

виявили кращі результати в порівнянні з дітьми-першокласниками з 

коректувальної школи (КГ). Переважання позитивних емоцій у дітей із 

затримкою психічного розвитку відзначається 1/6 від загальної кількості 

обстежуваних дітей, що навчаються в інклюзивних класах, чого не зафіксовано 
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в 1 класі коректувальної школи. Емоційний стан в нормі на 12 % більше у дітей 

із ЗПР інклюзивного класу (ЕГ) в порівнянні з дітьми коректувальної школи 

(КГ). 

Вказані результати підтверджують доцільність визначених психолого-

педагогічних умов організації інклюзивного навчання дітей із затримкою 

психічного розвитку в умовах початкової школи. 


