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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 

   

Підготовлено Програму втручання 

«Синергія»: формування базових 

передумов навчання і розвитку дітей з 

розладами аутистичного спектра. 

Отримано довідку на антиплагіат (93 

% оригінальності тексту).  

 Завдання: пройти процедуру 

отримання авторського права та 

рекомендації до друку Вченою радою 

Університету. 

Підготовлено монографію «Діти з 

аутизмом в інклюзії: сценарії успіху» 

(85%) за результатами виконання 

дослідження за темами «Формування 

передумов навчання і розвитку дітей з 

особливими освітніми потребами» та 

«Система соціально-психологічних 

ресурсів освітнього середовища в 

контексті розвитку особистості дитини 

з ООП» (автор: Скрипник Т.В.) 

 Завдання: здійснити редагування та 

оформлення монографії; пройти 

процедуру затвердження монографії 

на Вченій раді Університету та 

рекомендації її до друку. 

Обстежено 40 дітей з аутизмом за 

методикою PEP-3 (психоосвітній 

профіль), систематизовано результати 

  



та визначено алгоритм розроблення 

індивідуальних освітніх цілей та 

змісту корекційно-розвиткових послуг 

у процесі супроводу дітей в 

інклюзивному освітньому середовищі 

Доопрацьовано Заявку і Програму 

інноваційного освітнього проекту 

всеукраїнського рівня «Формування 

професійної компетентності педагогів 

з інклюзивної освіти»: визначено нові 

бази (ЗЗСО № 168 та ДНЗ «Центр 

розвитку дитини «Я+сім’я» м. Києва), 

змінено терміни проведення проекту 

(серпень 20019 – червень 2022 р.р.), 

розроблено план експрес-навчання 

учасників інноваційного проекту. 

Затримка у реалізації проекту була 

пов’язана з пошуком району, у якому 

керівництво управління освіти було б 

зацікавлено у впровадженні нашого 

проекту. 

Завдання: заручитись підтримкою 

Департаменту освіти і науки м. Києва, 

пошук однодумців для послідовного 

впровадження якісної інклюзивної 

освіти. 

Подано колективну проектну заявку 

на Еразмус+ Модуль Жана Моне « 

Європейська парадигма інклюзивної 

освіти в контексті українських 

освітніх реформ» / “European 

Paradigm of Inclusive Education in the 

Context of Ukrainian Educational 

Reforms”. 

  

Розроблено методику Формування 

полімодального сприймання у дітей з 

ООП (90%) (Луцько К.В.)  

Проблема в добрі дітей, знаходження 

бази для проведення 

енцефалографічного дослідження 

Налагодження контактів з 

Національною медичною академією 

післядипломної освіти ім. 



П.Л. Шупика МОЗ України (квітень 

2019 р.) 

Проведення досліджень на базі 

Інституту отоларингології ім. проф. 

О.С.Коломійченка НАМН України 

Підготовлено розділи до монографії 

«Гармонізація сенсорних процесів як 

бази інтелектуального та 

мовленнєвого розвитку дитини з 

особливими освітніми потребами»: 

перший розділ з розвитку 

домовленнєвого мислення, зібрано 

матеріали для другого розділу 

«Розвиток внутрішнього мовлення у 

дітей з ООП» (автор: Луцько К.В.) 

  

Розроблено загальний алгоритм 

технології «Формування 

складоритмічної структури мовлення 

у дітей дошкільного віку», що 

включає програмно – методичний 

комплекс з чотирьох модулів: модуль 

І. «Ритморух», модуль ІІ. 

«Ритмопростір», модуль ІІІ. 

«Ритмовимовний», модуль ІV. 

«Складоритм». 

Зміст комплексу наповнено  6 

інтегрованими сучасними 

методиками, які адаптовано для 

Проблема із залученням спеціалістів, 

які зацікавлені в апробації методик в 

освітньому просторі 

Завдання: пошук закладів освіти, 

зацікавлених у впровадженні 

інноваційних методик. 



формування складоритмічної 

структури мовлення на рівні реалізації 

всіх чотирьох модулів. Триває пілотна 

апробація методик. Готовність 

методик до апробації в освітніх 

закладах складає: 

1. Методика «Евритмія» (Бабич Н.М., 

Ю. Луценко) – 70% 

2. Методика «Балансир» ( Бабич Н.М., 

О. Ковальчук, студенти 5 курсу) – 

80% 

3. Методика «LEGO-простір» (Тичина 

К.О., Суховець Н.) – 30% 

4. Методика «Ізоритміка» (Тичина 

К.О., Оношко С.) – 80% 

5. Методика «Ритмомелодика» 

(Заєркова Н.В., студенти 3 курсу) – 

30% 

6. Методика «Drumplay» (Тичина К.О., 

студенти 3 курсу) – 40% 

 


