
Затверджено на засіданні Вченої ради Інституту людини  

(протокол № 14 від 21 листопада 2018р.) 

 

Звіт про результати реалізації наукових досліджень  

кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти в межах наукової теми Інституту людини  

«Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України» 

 

№ 
Етап/ 

Назва дослідження 

Результати реалізованих досліджень (етапів дослідження) 

Виконавець 

(ці) 

Дата презен-

тації резуль-

татів дослі-

дження (у т.ч. 

проміжних) 

на Вченій раді 

інституту / 

факультету 

(місяць, рік) 

Посилання на 

сайт кафедри, 

інституту/ фа-

культету Уні-

верситету, де 

оприлюднено 

результати (у 

т.ч. проміжні) 

дослідження 

На теоретичному рівні На практичному рівні Наукові продукти 

1.  Формування пе-

редумов нав-

чання і розвитку  

дітей з ООП 

 

Термін вико-

нання:  

серпень 2017 р. – 

вересень 2018 р. 

 

1. Розроблено модель 

поетапного цілісного 

розвитку дитини з ау-

тизмом 

2. Розроблено мето-

дологічні засади систе-

мно-ресурсного під-

ходу, що охоплює взає-

мопов'язані внутрішні 

та зовнішні ресурси 

3. Визначено етапи 

сенсомоторної інтегра-

ції та критерії їх досяг-

нення для дітей дошкі-

льного і молодшого 

шкільного віку з аутиз-

мом 

4. Розкрито умови та 

механізми формування 

основ сенсомоторної 

інтеграції у дітей з ау-

тизмом як базових ха-

рактеристик їхнього ці-

лісного розвитку. 

5. Визначено чинники 

ускладнень навчання і 

1. Розроблено зміст та алгоритм ді-

агностичної процедури з урахуван-

ням закономірностей розвитку, що 

дає змогу: 

 визначити порушення у дітей з 

аутизмом на базових рівнях 

сенсомоторного та соціального 

розвитку; 

 використовувати результати 

діагностики при розробленні 

індивідуальної програми роз-

витку. 

2. Розроблено комплекс підходів, 

методів, вправ та засобів на кож-

ному рівні сенсомоторної інтегра-

ції, що застосовується для ціліс-

ного розвитку дитини з аутизмом. 

 

Апробація результатів дослі-

дження: 

1. Серія семінарсько-тренін-

гових занять «Сенсомоторна інтег-

рація як основа успішного нав-

чання дитини з аутизмом» для пе-

дагогів інклюзивних закладів 

Онлайн курс для вчителів початкової школи 

/ EdEra 

«Супровід дитини з аутизмом в інклюзивному 

освітньому просторі» 

 

Публікації за результатами досліджень: 

Скрипник Т. В. Сенсорна інтеграція як підґру-

нтя цілісного розвитку дітей з аутизмом // 

Особлива дитина: навчання і виховання. – №4. 

–  2017. – С. 24-31. 

Розділи монографії «Дитина з аутизмом в ін-

клюзивному освітньому середовищі». 

 

Наукові продукти у межах навчання, заснова-

ного на дослідженнях 

 

Магістерські дослідження: 

Гатілова О.В. «Розвиток рухової сфери як фак-

тор активізації формування мовлення у дітей з 

ЗНМ» 

(науковий керівник: Скрипник Т.В.) 

Шкоденко М.В. «Система комунікатинвих за-

собів дітей дошкліьного віку з аутизмом» 

(науковий керівник: Скрипник Т.В.) 

 

Скрипник 

Т.В. 

 

20.06.18 на 

Вченій раді 

Інституту; 

21.11.2018 

на Вченій 

раді Інсти-

туту 

Посилання 1 

Посилання 2 

Посилання 3 

Посилання 4 

Посилання 5 

http://il.kubg.edu.ua/informatsiya/diialnist/naukova-robota/osobystist-v-umovakh-suspilnykh-transformatsii-suchasnoi-ukrainy/888-osobystist-v-umovakh-suspilnykh-transformatsii-suchasnoi-ukrainy.html
http://elibrary.kubg.edu.ua/18738/1/T_Skrypnyk_ODNIV_NNIG_4_80_2016_KSPKIO_IL.pdf
https://facebook.com/story.php?story_fbid=1123057204495467&id=100003735937488
http://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-spetsialnoi-psykholohii-korektsiinoi-ta-inkliuzyvnoi-osvity/podii/1530-maister-klas-15-12-17.html
https://www.facebook.com/NilonaTomatis/videos/475311452835790/?ref_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5b%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5b%5d%7D%5d
https://www.facebook.com/groups/kspkio/permalink/1370209949746291/


№ 
Етап/ 

Назва дослідження 

Результати реалізованих досліджень (етапів дослідження) 

Виконавець 

(ці) 

Дата презен-

тації резуль-

татів дослі-

дження (у т.ч. 

проміжних) 

на Вченій раді 

інституту / 

факультету 

(місяць, рік) 

Посилання на 

сайт кафедри, 

інституту/ фа-

культету Уні-

верситету, де 

оприлюднено 

результати (у 

т.ч. проміжні) 

дослідження 

На теоретичному рівні На практичному рівні Наукові продукти 

розвитку дітей з аутиз-

мом: становлення сис-

теми сприймання до-

вкілля, іншої людини, 

самої себе;формування 

комплексу сенсорно-

перцептивних механіз-

мів і зворотних зв’яз-

ків, становлення вищих 

психічних функцій 

 

Теоретична новизна 

дослідження: 

1. Розроблено новий 

напрям допомоги дітям 

з ООП та їхнім роди-

нам - системно-ресурс-

ний підхід, що має 

структурні компоне-

нти: дитина з її систе-

мою ієрархічних струк-

турних компонентів 

психіки; родина як мік-

росоціальна система; 

система «Родина-Со-

ціум 

Встановлено: внутрі-

шні ресурси навчання і 

розвитку дітей з ООП 

(адаптивні можливості 

дитини); зовнішні ресу-

рси (відповідне та без-

перешкодне освітнє се-

редовище: предме-

тно0просторові, органі-

заційно-смислові, соці-

ально-психологічні ре-

сурси). 

освіти України на базі Центру реа-

білітації Дарницького району м. 

Києва. 

2. Майстер-клас України 

«Алгоритм надання спеціальних 

освітніх послуг дітям з аутизмом в 

інклюзивному середовищі» для пе-

дагогів інклюзивних закладів 

освіти на Всеукраїнській науково-

практичній конференції 

(15.12.2017, м. Київ). 

3. Майстер-клас «Дитина з 

аутизмом: сценарій успішного нав-

чання у школі» для педагогів м. 

Києва на Науковій цукерні Інсти-

туту людини (17.05.2018). 

4. Семінар-тренінг «Сенсо-

рна інтеграція: повернення до ви-

токів» для керівників терапевтич-

них центрів Ізраїлю на базі Центру 

дитини та родини «Томатіс-Ні-

лона» (Кир’ят-Ата, Ізраїль). 

 

Розроблено програму «Синергія», 

що передбачає 3-векторну спрямо-

ваність корекційно-розвивальної 

стратегії, уможливлює форму-

вання у дітей із загальними пору-

шеннями розвитку передумов нав-

чання і розвитку, що визначається 

за розробленими показниками на-

вчання і розвитку. 

Встановлено відповідність між: 

особливостями психічної організа-

ції дітей з ООП, діагностичним 

інструментарієм та змістом ко-

рекційно-розвивальних страте-

гій для них. 



№ 
Етап/ 

Назва дослідження 

Результати реалізованих досліджень (етапів дослідження) 

Виконавець 

(ці) 

Дата презен-

тації резуль-

татів дослі-

дження (у т.ч. 

проміжних) 

на Вченій раді 

інституту / 

факультету 

(місяць, рік) 

Посилання на 

сайт кафедри, 

інституту/ фа-

культету Уні-

верситету, де 

оприлюднено 

результати (у 

т.ч. проміжні) 

дослідження 

На теоретичному рівні На практичному рівні Наукові продукти 

2. Застосування си-

нергетичного підходу 

– підґрунтя розробле-

ної Програми фор-

мування базових пере-

думов навчання і ро-

звитку «Синергія»: 

концепція самооргані-

зації, що передбачає 

багаторівневі перетво-

рення з метою налаго-

дження механізмів 

зворотного зв’язку;  

закони та механізми 

синергетики: відкри-

тість системи 

збудження;  

синхронізація;  

упорядкування;  

кумулятивний ефект 

 

 

Багаторівневий діагностичний ін-

струментарій дає змогу виявити 

особливості цілісної психічної 

організації дітей з ООП 

 

Характеристика вибірки: 

Кількість та стан розвитку: 

40 дітей дошкільного і молодшого 

шкільного віку з розладами аутис-

тичного спектра (у 12 випадках 

обтяжених синдромом гіперактив-

ності та дефіцитом уваги). Сту-

пінь порушення – важкий (27%), 

середній (53 %) та легкий (20%). 

При цьому у всіх дітей – недоста-

тній рівень щодо адаптивної по-

ведінки та експресивного (акти-

вного) мовлення. 

Навчання в закладах 

освіти 

25% дітей не відвідуються заклади 

освіти; 60% відвідують заклади 

дошкільної та шкільної освіти за 

спеціальним графіком                                

(або перебувають на індивідуаль-

ному навчанні);                                 

15% дітей знаходяться в інклюзи-

вному навчанні 

 

Розроблено алгоритм впрова-

дження програми формування ба-

зових передумов навчання і розви-

тку дітей з аутизмом «Синергія». 

Отримано показники готовності 

до інклюзивного навчання дітей з 



№ 
Етап/ 

Назва дослідження 

Результати реалізованих досліджень (етапів дослідження) 

Виконавець 

(ці) 

Дата презен-

тації резуль-

татів дослі-

дження (у т.ч. 

проміжних) 

на Вченій раді 

інституту / 

факультету 

(місяць, рік) 

Посилання на 

сайт кафедри, 

інституту/ фа-

культету Уні-

верситету, де 

оприлюднено 

результати (у 

т.ч. проміжні) 

дослідження 

На теоретичному рівні На практичному рівні Наукові продукти 

ООА за психофізіологічною, пси-

хологічною, соціальною сферами 

розвитку. 

 

2.  Система соціа-

льно-психологіч-

них ресурсів 

освітнього сере-

довища в кон-

тексті розвитку 

особистості ди-

тини з ООП 

 

Термін вико-

нання:  

вересень 2017 р. 

– січень 2020 р. 

1. Розроблено 

концептуальну модель 

взаємозв’язку компоне-

нтів соціально-психо-

логічних ресурсів та 

компетенцій педагогів в 

інклюзивному освіт-

ньому просторі. 

2. Розроблено те-

оретичні засади нау-

ково-дослідної діяльно-

сті щодо реалізації екс-

перименту всеукраїнс-

кого рівня за темою 

«Компетентність педа-

гогів в інклюзивному 

просторі при реалізації 

освітнього маршруту 

дітей з особливими 

освітніми потребами» 

 

Головна інновація під-

ходу: 

  Нова модель 

підвищення компете-

нтності педагогів, яка  

передбачає оволодіння 

ними системою взає-

мопов’язаних інклюзи-

вних технологій без-

відривно від процесу 

їхньої професійної дія-

льності у закладі 

освіти. 

1. Розроблено зміст, етапи та 

алгоритм проведення експерименту 

всеукраїнського рівня за темою 

«Компетентність педагогів в інклю-

зивному просторі при реалізації 

освітнього маршруту дітей з особ-

ливими освітніми потребами» 

2. Підготовлено пакет доку-

ментів: заявку та програму прове-

дення експерименту всеукраїнсь-

кого рівня за темою «Компетент-

ність педагогів в інклюзивному 

просторі при реалізації освітнього 

маршруту дітей з особливими осві-

тніми потребами». 

3. Вдосконалено аплікаційну 

форму проектної пропозиції на мо-

дуль Жана Моне «Якість інклюзив-

ної освіти та її експертна, підтри-

мка: зміна української парадигми у 

напрямі ЄС» 

Апробація результатів дослі-

дження: 

1.Серія майстер-класів «Технології 

створення інклюзивного освітнього 

середовища в закладах освіти» в 

межах програми М. Порошенко 

«Інклюзивна освіта – рівень свідо-

мості нації» (Скрипник Т.В.) 

2. Майстер-клас «Модель надання 

спеціальних освітніх послуг дітям з 

аутизмом в інклюзивному середо-

вищі» на ІІІ Міжнародному кон-

Розроблено методику оцінювання стану гото-

вності педагогів інклюзивних закладів освіти 

(за матеріалами ISSA «Інструмент професій-

ного розвитку для покращення якості роботи 

педагогів»). 

 

Публікації за результатами досліджень: 

1. Скрипник Т. В. Стратегії класного ме-

неджменту для інклюзивного середовища //  

Актуальні питання корекційної освіти (педаго-

гічні науки): збірник наукових праць: вип. 9, у 

2 т. – Кам`янець-Подільський: ПП Медобори-

2006; 2017. – Т.2. – С. 215-223. 

2. Скрипник Т. В. Відповідне освітнє се-

редовище для дітей з розладами аутистичного 

спектра // Особлива дитина: навчання і вихо-

вання, № 3 (83). – 2017. – 16-21. 

3. Скрипник Т. В. Роль візуальної підтри-

мки в комунікативно-мовленнєвому розвитку 

дітей з аутизмом // Актуальні проблеми педаго-

гіки, психології та професійної освіти №1. – 

2017. – С. 70-75. 

4. Скрипник Т. В. Переваги командної 

роботи в процесі супроводу дитини з аутизмом 

в освітньому середовищі. Педагогічний процес: 

теорія та практика. Збірник наукових праць. 

Випуск 1. – 2017 – С. 106-111.  

5. Мартинчук О. В. Підготовка фахівців у 

галузі спеціальної освіти: нові підходи // Особ-

лива дитина: навчання і виховання: науковий, 

навчальний, інформаційний журнал. – К.: Пе-

дагогічна преса, 2018. – № 1. – С. 14-28. 

ІЛ, кафедра 

спеціальної 

психології, 

корекційної 

та інклюзи-

вної освіти, 

Скрипник 

Т.В., Мар-

тинчук 

О.В., 

Найда 

Ю.М., Заєр-

кова Н.В., 

Бірюкова 

А.П. 

20.06.18 на 

Вченій раді 

Інституту; 

21.11.2018 

на Вченій 

раді Інсти-

туту 

Посилання 1 

Посилання 2 

Посилання 3 

Посилання 4 

Посилання 5 

Посилання 6 

Посилання 7 

Посилання 8 

http://elibrary.kubg.edu.ua/19505/1/T_Skrypnyk_SKMDIP_APKO%28PN%29ZNP_9_2_KSPKIO_IL.pdf
http://elibrary.kubg.edu.ua/21661/1/T_Skrypnyk_VOSDDIRAS_ODNIV_2017_KSPKIO_IL.pdf
http://elibrary.kubg.edu.ua/20269/1/T_Skrypnyk_RVPVKMRDZA_KSPKIO_IL.PDF
http://elibrary.kubg.edu.ua/20271/1/T_Skrypnyk_PKRVPSDZAVOP_KSPKIO_IL.pdf
http://kubg.edu.ua/prouniversitet/news/podiji/5165-iii-mizhnarodnyi-konhres-zi-spetsialnoi-pedahohiky-psykholohii-ta-reabilitolohii-inkliuziia-v-novii-ukrainskii-shkoli-vyklyky-sohodennia.html
https://www.youtube.com/watch?v=hrx7gGhD9v8
http://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-spetsialnoi-psykholohii-korektsiinoi-ta-inkliuzyvnoi-osvity/podii/1411-ceminar-treninh-inkliuzyvni-tekhnolohii-dlia-dytyny-z-autyzmom-v-zakladi-osvity.html
http://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-spetsialnoi-psykholohii-korektsiinoi-ta-inkliuzyvnoi-osvity/podii/1261-treninh-shcho-stav-skladovoiu-sotsialnoho-proektu-maryny-poroshenko-inkliuzyvna-osvita-riven-svidomosti-natsii.html


№ 
Етап/ 

Назва дослідження 

Результати реалізованих досліджень (етапів дослідження) 

Виконавець 

(ці) 

Дата презен-

тації резуль-

татів дослі-

дження (у т.ч. 

проміжних) 

на Вченій раді 

інституту / 

факультету 

(місяць, рік) 

Посилання на 

сайт кафедри, 

інституту/ фа-

культету Уні-

верситету, де 

оприлюднено 

результати (у 

т.ч. проміжні) 

дослідження 

На теоретичному рівні На практичному рівні Наукові продукти 

  Серед цих тех-

нологій: «Формулю-

вання SMART-цілей» 

(як підгрунтя ІПР, у 

тому числі  змісту та 

балансу розподілу до-

даткових освітніх пос-

луг), «Спільне викла-

дання (co-teaching)», 

«Класний менедж-

мент», «Міждисциплі-

нарний командний су-

провід», «Система мо-

ніторингу та оціню-

вання» 

 

3. Складено про-

граму підвищення ком-

петентності фахівців з 

опорою на модель ефе-

ктивного керування 

командою. 

гресі зі спеціальної педагогіки, пси-

хології та реабілітології, 10.11.2017 

р., м. Київ (Скрипник Т.В.)  

3.Серія семінарсько-тренінгових 

занять «Інклюзивні технології в 

освітньому середовищі» для педа-

гогів інклюзивних закладів освіти 

України на базі Центру реабілітації 

Дарницького району м. Києва 

(Скрипник Т.В.) 

  4. Тренінг для тренерів 
інклюзивно-ресурсних центрів. 
«Особливості розроблення ІПР для 
дітей з РАС» (3, 10 жовтня 2018 ), за 
підтримки ЮНІСЕФ та фонду Поро-
шенко 
 

6. Скрипник Т.В. Місце і роль соціально-

психологічних ресурсів в освіті дітей з особли-

вими освітніми потребами // Psychological 

journal, № 5 (15). – 2018. – С. 142-156.  

7. Martynchuk Olena. Investigation of pro-

fessional-personal readiness of future special 

teachers for inclusive education. Social inclusion 

in the Special Education. Student-Teacher-Enviro-

ment. red. Ewa Jówko, Katarzyna Marciniak-Pap-

rocka, Wydawnictwo Uniwersytet Przyrodniczo-

Humanistyczny w Siedlcach, 2018. s. 87-103. 
 

Он-лайн курс на освітній платформі EdEra 

Мартинчук О.В. Компетентності вчителя для 

реалізації інклюзивного навчання / Модуль «Ін-

клюзивна освіта» / Онлайн курс для вчителів 

початкової школи (63 663 перегляди станом на 

19.06.2018). 

 

Наукові продукти у межах навчання, заснова-

ного на дослідженнях 

Магістерське дослідження: 

Литвиненко А. «Вивчення індивідуальних осо-

бливостей розвитку учнів 1 класів між дисцип-

лінарними командами інклюзивних закладів 

освіти» (науковий керівник: Мартинчук О.В.) 

3.  Формування 

складоритмічної 

структури мов-

лення в кон-

тексті супроводу 

дітей з ООП в 

освітньому про-

цесі закладу до-

шкільної освіти 

 

1. Розроблено теоре-

тичні засади методики 

формування складорит-

мічної структури мов-

лення в контексті су-

проводу дітей з ООП в 

освітньому процесі за-

кладу дошкільної 

освіти. Основні поло-

ження: 

1. Розроблено діагностичний ін-

струментарій стану сформованості 

складоритмічної структури мов-

лення. 

2. Проведено діагностику стану 

сформованості складоритмічної 

структури мовлення для дітей з 

ООП  

(констатувальний етап дослі-

дження): обстежено 

Рукопис методики діагностики стану сформо-

ваності складоритмічної структури мовлення у 

дітей з ООП. 

 

Публікації за результатами досліджень: 

1. Луцько К.В. «Розвиток акустичної складової 

мовлення та її проекція на попередження та 

подолання мовленнєвих порушень у дітей до-

шкільного та молодшого шкільного віку» // 

Актуальні питання корекційної освіти. – 

Луцько К.В, 

Таран О.П., 

Тичина 

К.О., Бабич 

Н.М. 

20.06.18 на 

Вченій раді 

Інституту; 

21.11.2018 

на Вченій 

раді Інсти-

туту 

Посилання 1 

Посилання 2 

Посилання 3 

Посилання 4 

Посилання 5 

Посилання 6 

http://elibrary.kubg.edu.ua/14329/1/K_Lutsko_APKO%28PN%29ZNP_7_2_KSPKIO_IL.pdf
http://elibrary.kubg.edu.ua/22959/2/N.Babych_K.Lutsko_O.Taran_OOZOP_IL.pdf
http://kubg.edu.ua/prouniversitet/news/podiji/5165-iii-mizhnarodnyi-konhres-zi-spetsialnoi-pedahohiky-psykholohii-ta-reabilitolohii-inkliuziia-v-novii-ukrainskii-shkoli-vyklyky-sohodennia.html
http://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-spetsialnoi-psykholohii-korektsiinoi-ta-inkliuzyvnoi-osvity/podii/1461-maister-klas-aktyvizatsiia-movlennievoi-diialnosti-dytyny-v-sensorno-piznavalnomu-prostori-inkliuzyvnoho-navchannia.html
http://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-spetsialnoi-psykholohii-korektsiinoi-ta-inkliuzyvnoi-osvity/podii/1330-n-avchalno-praktychnyi-seminar-realizatsiia-indyvidualnykh-mozhlyvostei-ditei-z-osoblyvymy-osvitnimy-potrebamy-vidpovidno-do-pryntsypiv-inkliuzyvnoi-osvity.html
http://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-spetsialnoi-psykholohii-korektsiinoi-ta-inkliuzyvnoi-osvity/podii/1530-maister-klas-15-12-17.html


№ 
Етап/ 

Назва дослідження 

Результати реалізованих досліджень (етапів дослідження) 

Виконавець 

(ці) 

Дата презен-

тації резуль-

татів дослі-

дження (у т.ч. 

проміжних) 

на Вченій раді 

інституту / 

факультету 

(місяць, рік) 

Посилання на 

сайт кафедри, 

інституту/ фа-

культету Уні-

верситету, де 

оприлюднено 

результати (у 

т.ч. проміжні) 

дослідження 

На теоретичному рівні На практичному рівні Наукові продукти 

Термін вико-

нання:  

березень 2017 р. 

- грудень 2020 р. 

 

• дитина здатна ово-

лодіти складоритмом в 

кінці першого року 

життя  

• формування скла-

доритму залежить від 

дозрівання кінетичної 

та слухової чутливості  

• основою оволо-

діння складової струк-

тури є формування оп-

тико-просторові темпо-

ритмічної організації 

руху, здатність до се-

рійно-послідовної об-

робки інформації 

• всі процеси динамі-

чні, розгорнуті у часі і 

пов’зані з часовим фак-

тором 

 

2. Розроблено 

зміст методики діагно-

стики складоритмічної 

структури мовлення у 

дітей з ООП дошкіль-

ного віку: 

Модуль І  «Ритмо-ру-

ховий»; 

Модуль ІІ  

«Ритмопростір»; 

Модуль ІІІ  

«Ритмовимовний»; 

Модуль ІV 

«Складоритм» 

 

3. Розроблено ме-

тодику формування 

• 25 дітей з порушеннями мов-

лення; 

• 25 дітей з порушеннями слуху; 

• 25 дітей  з порушеннями зору 25 

дітей; 

• 25 дітей з порушеннями опорно-

рухового апарату. 

 

3. Проаналізовано результати дос-

лідження з використанням методів 

статистичної обробки результатів. 

 

Апробація результатів дослі-

дження: 

1. Майстер-клас «Активізація мо-

вленнєвої діяльності дитини в сен-

сорно-пізнавальному просторі ін-

клюзивного навчання» на ІІІ Між-

народному конгресі, 10.11.2017 р., 

м. Київ (К.В. Луцько, Н.М. Бабич, 

О.П. Таран); 

2. Майстер-клас «Модель психо-

лого-педагогічних заходів з подо-

лання дислексії в учнів молодшого 

шкільного віку» на Всеукраїнській 

науково-практичній конференції 

«Соціальне становлення особис-

тості в умовах суспільних трансфо-

рмацій: наукові підходи та сучасні 

практики»,15.12.2017 р., м. Київ; 

(Н.М. Бабич, К.В. Луцько, О.П. Та-

ран) 

 

3. Проведення формувального 

етапу дослідження 

Кам`янець-Подільський, «Медобори-2006». – 

Випуск 7. – Том1. – 2016. – С. 216-226 с. 

2. Бабич Н. М. Системне дослідження особли-

востей засвоєння складоритму дітьми з пору-

шеннями мовлення / Н. М. Бабич, К. В. Лу-

цько, О. П. Таран // Освіта осіб з особливими 

потребами: шляхи розбудови. – 2017. – №13. – 

С. 301–309.  

Наукові продукти у межах навчання, заснова-

ного на дослідженнях 

Магістерські дослідження: 

1. Беляєва М. «Розвиток складоритмі-чної сто-

рони мовлення у дітей з ЗНМ ІІ-го рівня засо-

бами барабанотерапії» (Науковий керівник: 

Таран О.П.) 

2. Гетьман М. «Формування складоритмічної 

сторони мовлення як передумови сприймання 

просодичної інформації у дітей молодшого до-

шкільного віку із загальним недорозвитком 

мовлення» (Науковий керівник: Бабич Н.М.) 

3.Панасюк О. «Здоров’язбе-режувальні техно-

логії розвитку мовленнєвого дихання у дітей із 

загальним недорозвитком мовлення» (Науко-

вий керівник: Бабич Н.М.) 

4. Федоренко А. «Формування складоритміч-

ної структури мовлення у дітей старшого до-

шкільного віку із ЗНМ» (Науковий керівник: 

Данілавічютє Е.А.) 

Курсові  дослідження: 

1. Паталаха А. «Особливості формування скла-

доритмічної структури мовлення у дітей сере-

днього дошкільного віку з порушеннями опо-

рно- рухового апарату» (Науковий керівник: 

Бабич Н.М.) 

2. Синюк С. «Особливості формування складо-

ритмічної структури   



№ 
Етап/ 

Назва дослідження 

Результати реалізованих досліджень (етапів дослідження) 

Виконавець 

(ці) 

Дата презен-

тації резуль-

татів дослі-

дження (у т.ч. 

проміжних) 

на Вченій раді 

інституту / 

факультету 

(місяць, рік) 

Посилання на 

сайт кафедри, 

інституту/ фа-

культету Уні-

верситету, де 

оприлюднено 

результати (у 

т.ч. проміжні) 

дослідження 

На теоретичному рівні На практичному рівні Наукові продукти 

складоритмічної стру-

ктури мовлення 

у дітей з ООП дошкі-

льного віку: 

Модуль І  «Ритмо-ру-

ховий» (елементи ме-

тодики «Евритмія», 

«Фітбол»); 

Модуль ІІ  

«Ритмопростір» (Еле-

менти методики «Ба-

лансир», Методика 

«Легопростір»); 

Модуль ІІІ  

«Ритмовимовний» 

(Методика «Ритмозву-

кова грамота», «Мов-

леннєва ритмологія»); 

Модуль ІV 

«Складоритм (Автор-

ська методика К.Лу-

цько, Барабанотерапія) 

 

 

мовлення у дітей старшого дошкільного віку з 

порушеннями зору» (Науковий керівник: Ба-

бич Н.М.) 

3. Глущенко Д. «Особливості формування 

складоритмічної структури  

мовлення у дітей середнього дошкільного віку 

з порушеннями зору» (Науковий керівник: Ба-

бич Н.М.) 

4. Прокоп Є. «Особливості формування скла-

доритмічної структури мовлення у дітей сере-

днього дошкільного віку з порушеннями опо-

рно-рухового апарату» (Науковий керівник: 

Бабич Н.М.) 

5. Кривобок А. «Особливості формування 

складоритмічної структури мовлення у дітей 

старшого дошкільного віку з порушеннями 

слуху» (Науковий керівник: Бабич Н.М.) 

6. Цімахович І. «Особливості формування 

складоритмічної структури мовлення у дітей 

середнього дошкільного віку з порушеннями 

слуху» (Науковий керівник : Бабич Н.М.) 

7. Кулик Д. «Особливості формування плавно-

сті мовлення у дітей дошкільного віку як пере-

думова комунікативної компетентності (клат-

терінг)» (Науковий керівник: Бабич Н.М.) 

4. 4 Формування по-

лімодального 

сприймання як 

підґрунтя нав-

чання і розвитку 

дітей з ООП 

 

Термін вико-

нання:  

березень 2017 р. 

- грудень 2020 р. 

 

1. Розроблено теоре-

тичні засади методики 

формування полімода-

льно-го сприймання як 

підґрунтя навчання і 

розвитку дітей з ООП. 

Основні теоретичні по-

ложення: 

1. Полімодальне сприй-

мання – основа пізнава-

льного та мовленнєвого 

розвитку; розвитку пі-

знавальної діяльності та 

1. Розроблено методику діагнос-

тики стану сформованості полімо-

дального сприймання на емпірич-

ному рівні (з використанням ме-

тоду енцефалографії) 

 

Апробація результатів дослі-

дження: 

1) Майстер-клас «Інноваційна 

професійна практика розвитку абс-

трактного домовленнєвого мис-

лення дітей із затримкою мов-

лення»  для майбутніх логопедів на 

Публікації за результатами досліджень: 

1. Lutsko K. Sensory development of a child 

with special needs: resources and 

perspectives. Польща (представлено теоре-

тичні засади методики розвитку полімо-

даль-ного сприймання у дітей з ООП 

2. Луцько К.В. Дослідження показників реак-

цій мозку на слуховий, зоровий, тактиль-

ний, руховий стимули при сприйманні мо-

влення та предметів засобами енцефало-

гра-фії» // Актуальні питання колекційної 

освіти. – Випуск 9. – Том 1. – Кам`янець-

Подільський «Медобори-2006», 2016. – 

Луцько К.В, 

Таран О.П., 

Тичина 

К.О., Бабич 

Н.М. 

20.06.18 на 

Вченій раді 

Інституту; 

21.11.2018 

на Вченій 

раді Інсти-

туту 

Посилання 1 

Посилання 2 

Посилання 3 

Посилання 4 

http://elibrary.kubg.edu.ua/20904/1/K_Lutsko_K_Tyrlo_O_Babesha_E_Gunbin_YKTNDZOOPNDFSM_KSPKIO_IL.pdf
http://elibrary.kubg.edu.ua/19508/1/K_Lutsko_APKO%28PN%29ZNP_9_1_KSPKIO_IL.pdf
http://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-spetsialnoi-psykholohii-korektsiinoi-ta-inkliuzyvnoi-osvity/podii/1634-naukovo-praktychna-konferentsiia-aktualni-problemy-inkliuzyvnoi-osvity.html
http://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-spetsialnoi-psykholohii-korektsiinoi-ta-inkliuzyvnoi-osvity/podii/1241-zvit-naukova-tsukernia-2017.html


№ 
Етап/ 

Назва дослідження 

Результати реалізованих досліджень (етапів дослідження) 

Виконавець 

(ці) 

Дата презен-

тації резуль-

татів дослі-

дження (у т.ч. 

проміжних) 

на Вченій раді 

інституту / 

факультету 

(місяць, рік) 

Посилання на 

сайт кафедри, 

інституту/ фа-

культету Уні-

верситету, де 

оприлюднено 

результати (у 

т.ч. проміжні) 

дослідження 

На теоретичному рівні На практичному рівні Наукові продукти 

активності, формування 

і розвитку мовлення – 

висловлювання думки, 

зорового сприймання 

предметів, мовлення, 

формування передумов 

розвитку писемного мо-

влення. 

2. Розвиток сенсорних 

функцій дитини з ООП 

відбувається у порядку 

розвитку: 

 тактильно-кі-

нестетичної 

 тактильно-

зоро-кінестети-

чної,  

 слухової, 

слухо-зоро-кі-

нестетичної;  

 зорової, зоро-

кінестетичної, 

слухо-зоро-кі-

нестетичної. 

 

2. Розроблено мето-

дику констатувального 

етапу дослідження із 

вивчення стану сформо-

ваності полімодального 

сприймання. 

Науковій цукерні Інституту лю-

дини, 15.05.2017 р. (Луцько К.В., 

магістр спеціальності “Корекційна 

освіта (логопедія)» Харченко Да-

рина.  

2) Майстер-клас «Формування по-

лімодального сприймання у дітей з 

ООП: алгоритм і зміст» для майбу-

тніх логопедів на Науковій цукерні 

Інституту людини, 17.05.2018р. 

(Луцько К.В., студенти спеціально-

сті “Корекційна освіта (логопедія)» 

Поджара А., Абраменко М., Ласто-

чкіна Є., Махлун В., Ступак Д. 

 

2. Проведено констатуваль-

ний етап дослідження, проаналізо-

вано результати стану сформова-

ності полімодального сприймання 

у дітей дошкільного віку з ООП 

(вибірка 25 дітей) 

Результати дослідження: 

 Базова енцефалограма, яка 

містить фоновий запис, показала 

перевагу асиметрії лобних відділів 

на Т4, F8; 

 при зоровій та тактильно-

зоро-кінестетичній стимуляції мо-

зку спостерігались зміни ритмів за 

відведеннями в певних ділянках 

кори головного мозку (лобній, ті-

м'яній, потиличній), що є підтвер-

дженням доцільності активізації 

сенсорних систем в навчальному 

процесі дітей із ЗНМ; 

 підключення до зорового 

стимулу тактильно-кінестетичного 

145-156 с. (представлено методику діагно-

стики стану сформованості полімодаль-

ного сприймання).  

3. Луцько К.В. Удосконалення корекційних 

технологій навчання дітей з особливими 

освітніми потребами на основі дослі-

дження функціональних станів мозку» // 

Вісник Кам’янець-Подільського націона-

льно-го універси-тету імені Івана Огієнка 

«Корекційна педагогіка і психологія»  / 

К.М. Турло, О.М. Бабеша, Є.І. Гунбін, 

М.А. Абраменко – Випуск 8. – Том 1. – 

Кам’янець-Подільський «Медобори-

2006»,  2017. 

 

Наукові продукти у межах навчання, заснова-

ного на дослідженнях 

1. Лашкевич Г. «Оптимізація процесів між- 

півкульної взаємодії у дітей молодшого шкіль-

ного віку з порушеннями писемного мовлення» 

(Науковий керівник: Бабич Н.М.)  

2. Васько С. «Технології використання сенсо-

рної системи при формуванні усного мовлення 

у дітей дошкільного віку із ЗНМ» (Науковий 

керівник: Луцько К.В.) 

3. Малієнко О. «Формування рецептивної ко-

мунікації у дітей із ЗНМ І рівня полі-сенсор-

ними засобами» (Науковий керівник: Бабич 

Н.М.)  

4. Руденко Ю. «Формування активного слов-

ника дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ 

засобами тактильного сприймання» (Науковий 

керівник: Таран О.П.) 

5. Поджара А. «Функціональні особливості 

активізації мовленнєво-рухового аналізатора у 

дітей дошкільного віку з загальним недорозви-

тком мовлення» (Науковий керівник: Луцько 

К.В.) 



№ 
Етап/ 

Назва дослідження 

Результати реалізованих досліджень (етапів дослідження) 

Виконавець 

(ці) 

Дата презен-

тації резуль-

татів дослі-

дження (у т.ч. 

проміжних) 

на Вченій раді 

інституту / 

факультету 

(місяць, рік) 

Посилання на 

сайт кафедри, 

інституту/ фа-

культету Уні-

верситету, де 

оприлюднено 

результати (у 

т.ч. проміжні) 

дослідження 

На теоретичному рівні На практичному рівні Наукові продукти 

вплинуло на підсилення альфа-

ритму; 

 при візуальному подраз-

ненні відмічається пікове 

збудження в лобній долі, асин-

хронні дельта-хвилі в потиличних 

ділянках кори головного мозку. 

 

3. Триває розроблення мето-

дики формування полімодального 

сприймання 

 

У межах наукової теми кафедри 

здійснюється навчання, засноване 

на дослідженнях. 

 

 


