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РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ РЕАЛІЗАЦІЇ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ (НАУКОВОЇ ТЕМИ) 

Назва наукової теми: Корекційно-компенсаторна складова інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в 

соціальне середовище 

Здобутки Проблеми Завдання / Шляхи вирішення 

Формування передумов навчання і розвитку дітей з ООП 

Програма втручання «Синергія»: 

формування базових передумов 

навчання і розвитку дітей з розладами 

аутистичного спектра» пройшла 

процедуру отримання рекомендацій до 

друку Вченою радою Університету 

 Популяризувати Програму, 

надрукувати її за власний кошт, 

зробити доступ до неї практикам в 

електронному форматі. Розробити до 

неї тлумачення: відеоуроки занять з 

аутичними дітьми стосовно кожного 

етапу цілісного розвитку 

Підготовлено монографію «Діти з 

аутизмом в інклюзії: сценарії успіху» 

до затвердження рекомендації до 

друку 

 Завдання: пройти процедуру 

отримання рекомендації до друку 

Вченою радою Університету 

Модифіковано методику РЕР-3 у 

частині інтерпретації результатів. 

Розроблено методичні рекомендації 

«Алгоритм розроблення комплексного 

висновку за методикою психоосвітній 

профіль (РЕР-3)» 

 Оформити розробку як важливу 

частину методичного забезпечення 

роботи інклюзивно-ресурсних центрів, 

презентувати її для фахівців ІРЦ та 

фахівців з діагностики центрів 

реабілітації та центрів громадських 

організацій, які працюють за цією 

методикою 



Здійснено апробацію досліджень на  

міжнародній науково-практичній 

конференції «Спеціальна освіта: 

супровід без обмежень» (18-19 квітня, 

2019 р., Кам’янець-Подільський 

національний університет імені Івана 

Огієнка) 

  

Система соціально-психологічних ресурсів освітнього середовища в контексті розвитку особистості дитини з 

ООП 

Отримано дозвіл на проведення 

проекту всеукраїнського рівня 

«Формування професійної 

компетентності педагогів з 

інклюзивної освіти» на базі ЗЗСО № 

168 та ДНЗ «Центр розвитку дитини 

«Я+сім’я» м. Києва  

 Розпочати експеримент з серпня 2019 

року 

Проаналізовано формат наявної 

індивідуальної програми розвитку та 

відповідних документів, якими 

користуються команди супроводу і які 

удосконалено для ефективної роботи 

таких команд супроводу 

 На основі міжнародного досвіду 

розробити прийнятний варіант 

Індивідуальної програми розвитку 

(ІПР) для українських практиків, що 

змінить наявну ІПР як формальний 

докумен 

Здійснено апробацію досліджень на  

міжнародній науково-практичній 

конференції «Спеціальна освіта: 

супровід без обмежень» (18-19 квітня, 

2019 р., Кам’янець-Подільський 

  



національний університет імені Івана 

Огієнка) 

Формування складоритмічної структури мовлення в контексті супроводу дітей з ООП в освітньому процесі 

закладу дошкільної освіти 

Розроблено програму майстер-класу 

«Формування складоритмічної 

структури мовлення: інноваційні 

підходи» 

(Бабич Н.М., Тичина К.О., 

Міщенко М.С.). 

Мета: ознайомити з авторською 

технологією формування 

складоритмічної структури мовлення; 

сформувати практичні уміння та 

навички щодо методів корекції 

складоритмічної структури мовлення в 

системі розвитку дітей дошкільного та 

молодшого шкільного віку з ТПМ, 

застосовуючи сучасні підходи шляхом 

інтеграції методів та технологій у 

логопедичну практику. 

Цільова аудиторія: практикуючі 

вчителі-логопеди, корекційні педагоги 

Проблема із залученням спеціалістів, 

які зацікавлені в апробації методик в 

освітньому просторі.  

Шляхи вирішення: презентація 

технології «Формування 

складоритмічної структури мовлення у 

дітей дошкільного віку» на ІІІ 

Науково-практичній конференції 

«Інноваційні підходи в освіті дітей з 

особливими освітніми потребами»  

(13-14 червня 2019 року, м. 

Бердянськ). Організатор: ВГО 

Українська асоціація корекційних 

педагогів 

Прийнято та рекомендовано до друку 

статтю «Вплив колискових пісень на 

мовленнєвий розвиток дітей» у 

збірник наукових праць «Наукові 

записки Бердянського державного 

  



педагогічного університету. Серія: 

Педагогіка», який включений до 

Переліку наукових фахових видань 

України (категорія «Б») (наказ МОН 

України №1412 від 18 грудня 2018 

року) та індексується в 

наукометричних базах даних: Index 

Copernicus; Cross Ref (усі статті 

отримують індекс DOI); Google 

Scholar; Vernadsky Nationa lLibrary of 

Ukraine; Cite Factor Academic Scientific 

Journals (USA); Directory of Research 

Journals Indexing; World Cat. 

Автори: Бабич Н.М, Тичина К.О. 

Впроваджено окремі інтегровані 

сучасні методики, які адаптовано для 

формування складоритмічної 

структури мовлення на рівні реалізації 

всіх чотирьох модулів: 

1. Методика «Евритмія» (Бабич Н.М., 

Ю. Луценко) 

2. Методика «Балансир» ( Бабич Н.М., 

О. Ковальчук, студенти 5 курсу). 

3. Методика «Ритмомелодика» 

(Заєркова Н.В., студенти 3 курсу). 

У процесі удосконалення:  

4. Методика «Ізоритміка» (Тичина 

К.О., Оношко С.) 

Під час впровадження окремих 

завдань та ігор з розроблених методик 

виникли питання щодо їхньої 

доцільності і відповідності до рівня 

функціонування дітей з різними 

психофізичними порушеннями 

Шляхи вирішення: удосконалення 

змісту завдань та ігор 



Результати впровадження окремих 

елементів методики висвітлено й 

апрбовано на рівні Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт 

зі спеціальності «Спеціальна освіта (за 

нозологіями)» (м. Київ, НПУ імені 

М.П.Драгоманова, 26 березня 2019 р.): 

 Ковальчук О.О. «Формування 

простору-ритму-руху в системі 

розвитку мовлення у дітей старшого 

дошкільного віку із ЗНМ»  

 Луценко Ю.П. «Формування 

невербального слухового гнозису у 

дітей молодшого дошкільного віку із 

загальним недорозвитком мовлення 

засобами евритмії» 

  

Формування полімодального сприймання як підґрунтя навчання і розвитку дітей з ООП 

Обстежено 40 дітей з порушеннями 

мовленнєвого розвитку (обстеження 

здійснювали студенти 5 курсу Бабешо 

О., Рудько М. та студенти 4 курсу 

Махлун В., Ступак Д.). Здійснено 

експериментальну перевірку методики 

діагностики стану сформованості 

полімодального сприймання у дітей з 

особливими освітніми потребами, 

доведено її ефективність 

  



Проведено функціональну діагностику 

мозкової активності дітей з ООП при 

сенсорному навантаженні. Розроблена 

модель “навантаженої 

енцефалограми” та методика 

дослідження функціонального стану 

сенсорних процесів у дітей з ООП. 

Проаналізовано результати 

констатувального дослідження 

Потреба у збільшенні вибірки дітей та 

отриманні дозволу батьків для 

обстеження дітей 

Пошук бази для проведення 

експериментального 

енцефалографічного дослідження 

 

Активізувати розяснювальну роботу 

серед батьків та педагогів баз практик 

Провести додаткові дослідження на 

базі Інституту отоларингології. 

 

Розроблено методики формувального 

дослідження з розвитку 

артикуляційної моторики, тактильного 

сприймання предметів та слухо-

зорового сприймання мовлення,  

частково проведено формувальний 

експеримент із залученням 

магістрантів та студентів. 

  

Опубліковано статтю на тему: 

“Активізація полімодального 

сприймання у дітей з особливими 

потребами та її зв’язок з їхнім 

інтелектуальним розвитком” У 

співавторстві. 

Луцько К.В., Махлун В.О.,  

Ступак Д.Д. 

  

Доопрацьовано у монографії 

“Гармонізація сенсорних процесів як 

бази інтелектуального та 

 Здійснити редагування розділу 

монографії 

 



мовленнєвого розвитку дітей з ООП” 

розділ 1 “Теоретичні засади розвитку 

полімодального сприймання у дітей з 

особливими освітніми потребами” 

Подано статтю “Передумови 

формування внутрішнього мовлення у 

дітей з особливими освітніми 

потребами в системі спеціального 

навчання” до зб. наук. праць 

Кам’янець-Подільського 

педагогічного університету 

  

Здійснено апробацію досліджень на  

міжнародних науково-практичних 

конференціях:  

 «Спеціальна освіта: супровід без 

обмежень» (18-19 квітня, 2019 

р., Кам’янець-Подільський 

національний університет імені 

Івана Огієнка) 

  

Участь студентів у 2 турі 

республіканського конкурсу 

студентських наукових робіт 

(В.Махлун, Д.Ступак) з результатами 

досліджень у межах реалізації теми 

«Формування полімодального 

сприймання як підґрунтя навчання і 

розвитку дітей з ООП». 

  

 


