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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Включення осіб із комплексними 

порушеннями розвитку у загальноосвітній простір є загальною світовою 

тенденцією, яка характерна для високо розвинутих країн та зумовлена зміною 

ставлення суспільства і держави до зазначеної категорії громадян від сегрегації 

та агресії до толерантності та інклюзії. Конвенція про права дитини та 

Декларація про права iнвалiдiв, ухвалені Генеральною асамблеєю ООН, серед 

прiоритетiв визначають право дітей із комплексними порушеннями на освiту, 

медичне обслуговування, професiйну підготовку та трудову дiяльнiсть.  

Нинішнє динамічне суспільство потребує нових підходів щодо 

удосконалення змісту особистісно орієнтованої освіти, створення новітніх 

технологій навчання, спрямованих, зокрема, на подолання проблем у дітей із 

комплексними порушеннями розвитку, які взагалі не охоплені дошкільною та 

шкільною освітою. Водночас існує потреба у виробленнi нових пiдходiв щодо їх 

освiти, які значною мiрою задовольняли б потреби їхнього розвитку, 

покращували процеси абiлiтацiї та реабiлiтацiї, формували адаптовану 

особистiстъ, сприяючи її iнтеграцiї в суспільство. 

Актуальність дослідження обумовлена ще й тим, що інклюзивна освіта в 

Україні має переважно стихійний характер. Зокрема, значна частка дітей із 

комплексними порушеннями розвитку у дошкільний період не отримує 

необхідних навчально-виховних і корекційно-компенсаторних впливів через 

відсутність корекційної допомоги у сучасній системі дошкілля.  

Наукові розвідки вітчизняних і зарубіжних фахівців розкривають 

загальнотеоретичні та організаційно-педагогічні аспекти проблеми інклюзивної 

освіти (Н.П.Артюшенко, Віт.І.Бондар, Л.В.Будяк, І.В.Дмитрієва, А.А.Колупаєва, 

Т.В.Сак, В.М.Синьов, М.М.Семаго, С. В. Федоренко, А.Ю.Чигрина,  А.Г.Шевцов 

та ін.). 

Попри наявні наукові праці вищезазначених авторів у сучасній 

педагогічній теорії практично відсутні дослідження, присвячені системному 

розгляду проблеми інклюзивної освіти дітей дошкільного віку, які потребують 

корекції порушень у  розвитку. 



Адже саме дошкільний вік є особливо важливим періодом інтенсивного 

психічного та особистісного розвитку, що відіграє важливу роль у становленні 

особистості та формуванні її первинного світогляду, самосвідомості, розвитку 

соціальних властивостей, а також є найбільш сприятливим у забезпеченні 

повноцінного загального розвитку дитини, готовності до школи, набуття 

життєвого досвіду.  

Спеціальних досліджень, присвячених вивченню тенденцій розвитку 

сільської школи, які частково виконують функції спеціальної школи у їх 

різноманітних проявах, не проводилося. Окрім того, розвиток та 

реструктуризація сільської школи в контексті модернізації освіти, в тому числі і 

спеціальної, цілісно не вивчалися. 

Актуальність та недостатнє вивчення цієї проблеми у педагогічній науці 

обумовили вибір теми дослідження: «Організація інклюзивного освітнього 

середовища для дітей дошкільного віку з комплексними порушеннями у 

розвитку». 

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та експериментально 

перевірити технологію організації інклюзивного освітнього середовища для 

дітей дошкільного віку з комплексними порушеннями у розвитку. 

Завдання дослідження: 

1.  Здійснити теоретичний аналіз проблеми інклюзивної освіти 

дітей дошкільного віку з комплексними порушеннями у розвитку у загальній та 

спеціальній психолого-педагогічній літературі.  

2. Охарактеризувати сучасний стан інклюзивного середовища та  рівні 

готовності до навчання у школі дошкільників, які потребують корекції порушень 

у  розвитку. 

3. Теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити технологію 

впровадження інклюзивного освітнього середовища для дітей дошкільного віку 

з комплексними порушеннями розвитку. 

Об’єкт дослідження – організація інклюзивної освіти дошкільників з 

комплексними порушеннями у розвитку.   



Предмет дослідження –  інклюзивно-освітнє середовище для дітей 

дошкільного віку з  комплексними порушеннями у розвитку. 

Методи дослідження: теоретичні: системний аналіз загальної та 

спеціальної літератури з проблеми дослідження; емпіричні: цілеспрямовані 

спостереження, анкетування, бесіди; педагогічний експеримент: 

констатувальний і формувальний; кількісний та якісний аналіз результатів 

експерименту.  

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна 

робота проводилася на базі навчального закладу дошкільної освіти №25, м. 

Умані, Черкаської обл. 

Практичне значення дослідження полягає в розробленні відповідного 

діагностичного інструментарію й у тому, що одержані результати та організації 

інклюзивного освітнього середовища для дітей дошкільного віку  з 

комплексними порушеннями у розвитку можуть бути використані в  ДНЗ  із 

інклюзивною формою навчання. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення й результати 

дослідження обговорювалися і доповідалися на всеукраїнській науково-

практичній конференції: Сімейно-центровані практики: тенденції, проблеми та 

перспективи розвитку: зб. матер. Всеукр. наук.-прак. конф. (20 жовт. 2022 р.) / 

МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; [голов. ред. Л. 

А. Черніченко]. – Умань: Візаві, 2022. – 105 с. 

Публікації автора за темою дослідження. Всеукраїнська науково-

практична конференція: Сімейно-центровані практики: тенденції, проблеми та 

перспективи розвитку: зб. матер. Всеукр. наук.-прак. конф. (20 жовт. 2022 р.) / 

МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; [голов. ред. Л. 

А. Черніченко]. – Умань: Візаві, 2022. – 44 с. 

 

 

 

 

 



ВИСНОВКИ 

 

Відповідно до першого завдання було здійснено аналіз проблеми 

інклюзивної освіти дітей дошкільного віку з комплексними порушеннями у 

розвитку у загальній та спеціальній психолого-педагогічній літературі. 

Доведено актуальність проблеми інклюзивної освіти дітей дошкільного віку із 

комплексними порушеннями у розвитку. У дослідженні ми визначаємо її, як 

процес забезпечення рівних прав на одержання освітніх послуг дошкільниками 

із різним рівнем порушень у  розвитку за місцем проживання у сприятливих 

умовах загальноосвітнього дошкільного навчального закладу.  

Відповідно до другого завдання було охарактеризовано сучасний стан 

інклюзивного середовища та визначено рівні готовності до навчання у школі 

дошкільників, які потребують корекції порушень у  розвитку. Було встановлено, 

що одним із шляхів впровадження повноцінної, грамотно організованої 

інклюзивної освіти є наявність у дошкільних навчальних закладах відповідного 

науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення, що, зокрема, 

включає: розробку особистісно орієнтованих навчальних планів, програм;  

розробку методичних рекомендацій, методичних посібників щодо психолого-

педагогічних особливостей організації навчання, комплексної реабілітації, 

створення передумов для соціалізації дітей з особливими освітніми потребами 

дошкільного та шкільного віку в умовах інклюзії; розробку критеріїв 

оцінювання навчальних досягнень вихованців із комплексними порушеннями у 

розвитку, які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах з інклюзивним 

навчанням; забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів з інклюзивним 

та інтегрованим навчанням спеціальними підручниками та наочно-

дидактичними матеріалами з урахуванням контингенту вихованців з 

особливими освітніми потребами; реалізацію корекційно-розвиткової складової 

особистісно орієнтованого навчального плану в умовах інклюзивного навчання, 

спрямованої на вирішення специфічних завдань, зумовлених особливостями 

комплексних порушень у  розвитку дошкільників, шляхом здійснення 

індивідуального та диференційованого підходу. 



Відповідно до третього завдання було теоретично обґрунтовано та 

експериментально перевірено технологію впровадження інклюзивного 

освітнього середовища для дітей дошкільного віку з комплексними 

порушеннями розвитку. Визначено, що технологія інклюзивного середовища 

являє собою гнучку, індивідуалізовану систему, що передбачає не лише 

пристосування фізичного середовища, але й підготовку педагогів, зміну системи 

надання вихованцям можливості навчатись за індивідуальним навчальним 

планом, забезпечення медико-соціального, психолого-педагогічного та 

наукового супроводу, створення навчальних програм, навчально-методичного 

забезпечення тощо. У дослідженні подано характеристику компонентів 

(безбар’єрне фізичне і психічне середовище; нормативно-правове, фінансове та 

програмно-методичне забезпечення освітнього процесу; спеціальні умови 

навчання і виховання, які необхідні для повноцінного фізичного, психічного, 

естетичного та соціального розвитку; організаційні, кадрові та культурно-

інформаційні ресурси навчально-виховного закладу, його науково-

дослідницький і духовно-моральний потенціал; моніторингово-

консультативний; корекційно-розвивальний), критеріїв розвитку (збільшення в 

освітньому закладі частки дітей із різним рівнем психофізичного розвитку; рівні 

можливості в отриманні педагогічної корекції і психологічної підтримки для всіх 

вихованців; відкритість і доступність як для дітей, так і для їх батьків) та рівнів 

доступності (фізичний, інформаційно-змістовий, психологічний) корекційно-

розвивального середовища. 

Результати експерименту підтвердили педагогічну прогностичність щодо 

впровадження технології в інклюзивне середовище та показали позитивний та 

динамічний прогрес. 

 

 

 


