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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» (автор: 
Скрипник Т.В.) пройшла процедуру 
отримання рекомендації до друку Вченою 
радою Університету (на засіданні 28 березня 
2019 р.) Отримано авторське право. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Завдання: підготувати до друку за 
власний кошт. 
Апробувати на семінарсько-
тренінгових заняттях та у роботі 
фахівців центру реабілітації 
Дарницького району та у закладах 
дошкільної й загальної середньої 
освіти. 
Розробити методичні 
рекомендації до використання 
Програми у практиці допомоги 
дітям з аутизмом. 

Монографія «Діти з аутизмом в інклюзії: 
сценарії успіху»  (автор: Скрипник Т.В.) 
пройшла процедуру отримання рекомендації 
до друку Вченою радою Університету (на 
засідання 30 травня 2019 р.)  
 

З початку липня рукопис монографії 
знаходиться у типографії, постійно 
автор пише і приходить з проханнями 
розпочати процес коректури і 
підготовки до друку, але від очільниці 
видавництва – Марії Миколаївни 
Прядко – чує тільки обіцянки при 

 



зустрічах, а на листи вона не 
відповідає взагалі. 

Модифіковано методику РЕР-3 у частині 
інтерпретації. 
Розроблено «Алгоритм розроблення 
комплексного висновку за методикою 
Психоосвітній профіль (РЕР-3)». 
Здійснено апробацію досліджень на першій в 
Україні конференції з Ерготерапії (4-5 
жовтня, 2019 р., м. Київ) та на V 
міжнародному конгресі «Діти з особливими 
потребами в освітньому просторі»  (10-11 
жовтня, м. Чернігів). 
Триває відпрацювання технологічного 
складника розробки на численних тренінгах 
(Майстер сенсо-моторної інтеграції», 
«Координатор сенсорно-інтегративних 
технологій»),  
майстер-класах, навчально-методичних 
семінарах. 
Результати науково-методичного пошуку 
втілено в магістерську роботу студентки VI 
курсу Савченко Марії «Використання 
методики РЕР-3 для планування 
логопедичної допомоги дітям старшого 
дошкільного віку з ООП (за методикою РЕР-
3)» 

Робота загальмувалася на етапі 
узгодження з фахівцями декількох ІРЦ 
(ІРЦ Чернігівської області, 
Мукачівський ІРЦ, ІРЦ Бородянського 
району). Але процес підготовки 
методичних рекомендацій триває. 

Оформити розробку як важливу 
частину методичного 
забезпечення роботи ІРЦ, 
презентувати її для фахівців ІРЦ 
та фахівців діагностичного 
профілю центрів реабілітації, які 
працюють за цією методикою.  
 



Реалізація навчання, заснованого на 
дослідженнях: 
результати науково-методичного пошуку 
втілено в магістерську роботу студентки VI 
курсу спеціальності «Спеціальна освіта» 
Савченко Марії «Використання методики 
РЕР-3 для планування логопедичної 
допомоги дітям старшого дошкільного віку з 
ООП (за методикою РЕР-3)» 

  

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

Започатковано Інклюзивну коучингову 
програму «Розбудова інклюзивного 
освітнього середовища в ЗЗСО № 281 м. 
Києва». Розроблено зміст програми. 
Проведено анкетування серед учасників 
міждисциплінарних команд психолого-
педагогічного супроводу учнів з ООП ЗЗСО 
№281. Відповідальні виконавці: 
Мартинчук О.В., Скрипник Т.В., 
Заєркова Н.В., Найда Ю.М., Федоренко О.Ф. 

Знайти педагогічні колективи, які 
бажають розбудовувати інклюзивне 
освітнє середовище у своїх закладах. 

Завдання: знайти декілька 
педагогічних колективів закладів 
освіти м. Києва для налагодження 
співпраці у зазначеному напрямі. 

Проведено дослідження, що стосується 
з’ясування наявного розриву між політикою 
у галузі освіти та практикою впровадження 
інклюзивного навчання у контексті реалізації 
соціальної моделі ставлення суспільства до 
осіб з ООП. Досліджено еволюцію поняття 
«інклюзивна освіта» в українському 

 Завдання: популяризувати 
результати дослідження задля 
створення інклюзивного 
освітнього середовища, у якому б 
повною мірою втілювалась 
соціальна модель ставлення 
суспільства до дітей з ООП.  



законодавстві та вітчизняній освітній 
політиці, з’ясовано її вплив на розвиток 
освітньої практики у контексті забезпечення 
права дітей з ООП на освіту в українському 
освітньому просторі. Відповідальні 
виконавці: Мартинчук О.В., Скрипник Т.В., 
Софій Н.З., Найда Ю.М. Дослідження 
виконано за наукової підтримки Наталії 
Богданович Хансен (Natallia Bahdanovich 
Hanssen), керівника дослідницької групи з 
освіти осіб з ООП та доцента факультету 
освіти та мистецтв Північного університету 
в  Будо, Норвегія (Nord University in Bodø, 
Norway).  
Результати дослідження оформлено у розділ 
(Сhapter 10 «Implementation of Inclusive 
Education in Ukraine») монографії 
колективної монографії з впровадження 
інклюзивної освіти у скандинавських країнах 
та країнах пострадянського простору 
(Норвегія, Швеція, Ісландія, Росія, Білорусь, 
Україна, Молдова, Латвія), яка планується 
видаватись у Routledge, level 2. Автори: 
Мартинчук О.В., Скрипник Т.В., Софій Н.З. 
Результати дослідження оформлено у статтю 
«Іnclusive education in Ukraine in the context of 
european values and guiding principles in a field 
of education for children with special 



educational needs» (Інклюзивна освіта в 
Україні у контексті відповідності 
європейським цінностям та керівним 
принципам у сфері освіти дітей з ООП) і 
подано до розгляду в журнал «Мan – 
Disability - Society» (Człowiek – 
Niepełnosprawność – Społeczeństwo). Автори: 
Мартинчук О.В., Скрипник Т.В., Софій Н.З, 
Найда Ю.М. 
Апробовано результати дослідження на:  
Міжнародній конференції зі спеціальної 
педагогіки «Person» «Unity in Diversity – The 
Concept and Real Life. 30 Years of integrative 
Education in Poland» в Академії спеціальної 
педагогіки імені Марії Гжегожевської (23-24 
вересня 2019 р., м. Варшава, Польща). 
Доповідь Мартинчук О.В. «Іnclusive 
education in Ukraine: educational policy and 
practice» Доповідач: Мартинчук О.В.; 
V Міжнародному конгресі зі спеціальної 
педагогіки, психології і ребілітології «Діти з 
особливими потребами в освітньому 
просторі» (10-11 жовтня, 2019 р., м. Чернігів, 
Україна). Доповіді: «Проблеми кадрового 
забезпечення інклюзивного навчання дітей з 
особливими освітніми потребами» 
(Мартинчук О.В.); «Шляхи вдосконалення 

  



нормативно-правового забезпечення 
інклюзивного навчання» (Скрипник Т.В.) 
Упроваджено результати дослідження у 
процес викладання дисципліни «Інклюзивна 
освіта», «Управління інклюзивною освітою». 

 Завдання: популяризувати 
дослідження з метою подолання 
розриву між освітньою політикою 
та практикою у сфері 
впровадження інклюзивного 
навчання. 

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

Розроблено дидактичний комплекс методики 
діагностики стану сформованості 
складоритмічної структури мовлення 

  

Розроблено технологію «Складоритм», яка 
містить 6 інтегрованих методик («Перкусійна 
гра», «Лазерна ритміка», «Кінестетична 
міогімнастика», «Ритмічне коло», 
«Евритмія», «Lego-простір»). 

  

Підготовлено рукопис двох розділів 
монографії «Феномен складоритмічної 
структури мовлення в когнітивному розвитку 
дітей дошкільного віку з ООП» Луцько К.В., 
Таран О.П., Максимчук М.О. 
«Онтогенез формування складоритмічної 
структури мовлення у дітей з нормо типовим 
розвитком» Луцько К.В.. 

 Завдання: активізувати роботу з 
підготовки монографії. 

Здійснено пілотну апробацію інтегрованих 
методик («Перкусійна гра», «Лазерна 

  



ритміка», «Кінестетична міогімнастика», 
«Ритмічне коло», «Евритмія», «Lego-
простір»), що входять до складу технології 
«Складоритм»,  на науковому гуртку «Студія 
досліджень складоритму». 
Здійснено апробацію чотирьох інтегрованих 
методик, що входять до складу технології 
«Складоритм» («Перкусійна гра», «Лазерна 
ритміка», «Кінестетична міогімнастика», 
«Ритмічне коло»), у закладах дошкільної 
освіти № 95, 9, 591, 323, 485 м. Києва та у 
процесі проведення майстер-класів, 
тренінгів, презентацій, зокрема: 
- Майстер-клас «Формування 
складоритмічної структури мовлення: 
інноваційні підходи» (ІІІ Всеукраїнська 
науково-практична конференція “Інноваційні 
підходи в освіті дітей з ООП” (Бабич Н.М., 
Тичина К.О., Міщенко М.С.; 13 червня 2019 
р., м. Бердянськ); 
- Майстер-клас «Формування 
складоритмічної структури мовлення 
засобами Percussion play» (Бабич Н.М., 
Тичина К.О., Міщенко М.С.; 25 листопада 
2019 р., м. Кривий Ріг); 
- Майстер-клас у межах підвищення 
кваліфікації вчителів-логопедів 
Шевченківського району м. Києва 

 Провести апробацію 2 
інтегрованих методик 
(«Евритмія», «Lego-простір»), що 
входять до складу технології 
«Складоритм» в закладах 
дошкільної освіти № 95, 9, 591, 
323, 485 міста Києва 
  



«Формування складоритмічної структури 
мовлення засобами Percussion play» 
(Бабич Н.М., Тичина К.О., Міщенко М.С.; 20 
листопада 2019 р., м. Київ); 
- Презентація на курсах підвищення 
кваліфікації для вчителів-логопедів м. Києва,  
(Заєркова Н.В. протягом 2019 р.) 
- Презентація для вчителів-логопедів 
Інклюзивно-ресурсних центрів м. Києва, 
(Заєркова Н.В.; протягом 2019 р.) 
Упроваджено результати дослідження у 
процес викладання дисциплін «Логопедична 
ритміка з методикою», «Теорія і методика 
ігрової діяльності у дітей з ЗНМ», 
«Логопеличний практикум», «Логопедія» та 
у практико орієнтовне навчання у центрах 
компетентностей студентів «Логопедичний 
центр Логотренажер» та «Центр інклюзивної 
освіти». 

  

Упроваджено результати дослідження у 
практичну підготовку студентів під час 
педагогічної практики, зокрема: до програми 
навчальної та виробничої педагогічної 
практики внесено завдання з використання 
Авторської методики діагностики та 
завдання на проведення логопедичних занять 
з формування складоритмічної структури 

  



мовлення у дітей з ООП, застосовуючи 
елементи технології Складоритм. 
Реалізація навчання, заснованого на 
дослідженнях: 
- Здійснено дослідження «Особливості 
формування конструктивного праксису у 
дітей старшого дошкільного віку з 
порушенням зору та мовлення засобами 
LEGO-конструювання»; результати 
дослідження презентовано на ІХ 
Міжнародній науково-практичній 
конференції «Сучасний світ і незрячі: 
інклюзивна освіта, інтелектуалізація праці, 
активізація дозвілля – запорука соціальної 
інтеграції осіб з інвалідністю»; 24 вересня 
2019 р., м. Луцьк; В. Музика, студентка 
першого бакалаврського рівня спеціальності 
016 Спеціальна освіта; наук. керівник: К.О. 
Тичина; 
- Здійснено дослідження «Ритм-рух-
простір як параметри складоритму в системі 
розвитку мовлення у дітей із порушеннями 
зору», результати дослідження презентовано 
на ІХ Міжнародній науково-практичній 
конференції «Сучасний світ і незрячі: 
інклюзивна освіта, інтелектуалізація праці, 
активізація дозвілля – запорука соціальної 
інтеграції осіб з інвалідністю»; 24 вересня 

  



2019 р., м. Луцьк; О. Ковальчук, студентка 
першого бакалаврського рівня спеціальності 
016 Спеціальна освіта; наук. керівник: 
Н.М. Бабич). 
- Здійснено дослідження «Особливості 
формування конструктивного праксису у 
дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ 
засобами LEGO-конструювання»; 
результати дослідження презентовано на 
конкурсі зі Спеціальної освіти (за 
нозологіями), 2019 р.; В. Шикерява, наук. 
керівник К.О. Тичина. 
- Здійснено наукове дослідження 
«Формування невербального слухового 
гнозису у дітей молодшого дошкільного віку 
і загальним недорозвитком мовлення 
засобами евритмії»; результати дослідження 
представлено на Олімпіаді зі спеціальної 
педагогіки і психології, 2019 р.; Ю. Луценко, 
2019, наук. керівник Н.М. Бабич. 
- Здійснено наукові дослідження у межах 
реалізації наукової теми кафедри та 
підготовки курсових та магістерських робіт. 
Магістерські роботи:  
- Особливості формування слухового 
гнозису у дітей середнього дошкільного віку 
із ЗНМ (Шафаренко А., 2019, наук. керівник 
К.О. Тичина). 



- Подолання артикуляційної диспраксії у 
дітей молодшого дошкільного віку із ЗНМ 
засобами кінестетичної міогімнастики 
(Іванкевич І., 2019, наук. керівник 
Н.М. Бабич). 
Курсові роботи:  
- Особливості формування 
конструктивного праксису у дітей старшого 
дошкільного віку із ЗНМ засобами LEGO-
конструювання (Шикерява В., 2019, наук 
.керівник К.О. Тичина). 
- Особливості формування 
складоритмічної складової мовлення у дітей 
старшого дошкільного віку із ЗНМ засобами 
«Лазерна ритміка» (Оношко С., 2019, наук. 
керівник К.О. Тичина). 
- Особливості формування часових 
уявлень у дітей старшого дошкільного віку із 
ЗНМ (Лемещук І., 2019, наук.керівник К.О. 
Тичина). 
- Особливості формування кінестетичного 
праксису у дітей старшого дошкільного віку 
із ЗНМ (Кошман Д., 2019,  наук. керівник 
К.О. Тичина). 

Формування полімодального сприймання як підґрунтя навчання і розвитку дітей з ООП 
Доопрацьовано у монографії “Гармонізація 
сенсорних процесів як бази інтелектуального 
та мовленнєвого розвитку дітей з ООП” 

 Активізувати роботу з підготовки 
монографії. 



розділ 1 “Теоретичні засади розвитку 
полімодального сприймання у дітей з 
особливими освітніми потребами”  
Доопрацьовано розділ 2 «Особливості 
полімодального сприймання і дітей з 
особливими освітніми потребами». 
Здійснено пілотне дослідження з вивчення 
особливостей полімодального сприймання у 
дітей різними особливими освітніми 
потребами. 

Здійснити редагування розділів 
монографії. 
 

Реалізація навчання, заснованого на 
дослідженнях: 
Результати науково-методичного 
дослідження втілено в магістерську роботу 
студентки 6 курсу Бабеші Ольги «Розвиток 
тактильного сприймання як засіб активізації 
пізнавальної та мовленнєвої діяльності дітей 
із загальним недорозвитком мовлення» та 
студентки 6 курсу Абраменко Марії 
«Формування читацьких навичок в учнів 
молодшого шкільного віку з ООП». 

 Підготувати презентації 
розроблених методик для фахівців 
ІРЦ та педагогів спеціальних і 
загальноосвітніх навчальних 
закладів. 

Апробовано результати дослідження на 
Міжнародному конгресі зі спеціальної 
педагогіки, психології та реабілітології «Діти 
з особливими освітніми потребами в 
освітньому просторі» (Чернігів, 10 жовтня, 
2019 р.). Доповідь Луцько К.В. «Проблема 

  



сенсорного розвитку дітей раннього віку з 
порушеннями слуху». 
Упроваджено результати дослідження у 
процес викладання дисципліни «Логоритміка 
зі спеціальними методиками когнітивного 
розвитку із сенсомоторною складовою».  

 Завдання: популяризувати 
дослідження з метою активізації 
когнітивного розвитку дітей з 
особливими освітніми потребами 
у спеціальних та інклюзивних 
закладах освіти.  

Результати дослідження висвітлено у таких 
роботах:  
1. Програма розвитку дітей дошкільного віку 
з порушеннями слуху (глухі, зі зниженим 
слухом, з кохлеарними імплантати) / за заг. 
ред. К. В. Луцько; [колектив авторів: 
А. О. Біла, С. Ю. Губар, І. П. Долинна, 
О. П. Круглик, К. В. Луцько, 
О. В. Мартинчук, О. В. Марченко, 
К. Ю. Скуйбіда, С. С. Хіміч]; 2019. – 396 с. 
(Гриф МОН України) 
https://drive.google.com/file/d/1INC__3SwfHC
H3H9AzsOAR4dOw9eSiOsp/view 
2. Луцько К.В., Мартинчук О.В., Сенсорні 
чинники когнітивного розвитку дітей з 
особливими освітніми потребами. 
Modernization of the education system: world 
trends and national peculiarities: Collected 
matarials of II International scientific conference 

 Завдання: підготувати публікації 
до видання, що входить до 
наукометричних баз. 



(Lithuania, Kaunas, 22 Feb. 2019). Kaunas, 
2019. P.455-457. 
3. Луцько К.В. Передумови формування 
внутрішнього мовлення у дітей з особливими 
освітніми потребами в системі спеціального 
навчання / К. В. Луцько // Актуальні питання 
корекційної освіти: зб. наук. Праць: вип. 14 / 
за ред. В. М. Синьова, О. В. Гаврилова. – 
Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 
2019. –  С. 168-178 (IndexCopernicus) 

 

Завідувач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти                                                                                         О.В. Мартинчук 


