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№ 
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 2020 р. 

 

1. Розроблено модель 

цілісного розвитку ди-

тини з аутизмом 

2. Розроблено методо-

логічні засади систе-

мно-ресурсного під-

ходу, що охоплює взає-

мопов'язані внутрішні 

та зовнішні ресурси 

3. Визначено етапи 

сенсомоторної інтег-

рації та критерії їх до-

сягнення для дітей до-

шкільного і молод-

шого шкільного віку з 

аутизмом 

4. Визначено недо-

ліки наявного підходу 

до формування перед-

умов навчання і роз-

витку дітей з особли-

вими потребами, що 

продовжує базуватися 

на застарілих тради-

ціях медичної моделі 

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 ро-

витку; використовувати результати 

діагностики при розробленні інди-

відуальної програми розвитку. 
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. За Програмою «Синергія»: фор-

мування передумов навчання і роз-

витку дітей з аутизмом розроблено 

систему тренінгів під загальною на-

звою «Сенсорна інтеграція: повер-

нення до витоків», яку у 2017, 2018 

та 2019 роках презентовано в Ізраїлі 

(м. Кир’ят-Ата 

Публікації за результатами досліджень: 

Монографія  

Скрипник Т. Діти з аутизмом в інклюзії: сце-

нарії успіху. Монографія. Київ : КУБГ, 2019. 

208 с. 

Посібники, методичні рекомендації: 

1. Скрипник Т.В Програма втручання "Сине-

ргія" формування базових передумов нав-

чання і розвитку дітей з розладами аутистич-

ного спектра. Методичний посібник. Київ : 

Альянт, 2020. 56 с. 

2. Скрипник Т., Сухіна І., Риндер І. Психоло-

гічна модель раннього втручання для дітей з 

аутизмом : навчальний посібник. Київ-Черні-

вці : Букрек, 2017. 192 с. (Схвалено комісією 

із спеціальної педагогіки Науково-методич-

ної ради з питань освіти МОН України (Лист 

No 21.1/12-Г-709 від 20 жовтня 2017 р.). 

3. Скрипник Т.В. Підготовка дитини з розла-

дами аутистичного спектра до навчання у за-

кладі освіти: методичні рекомендації. Київ : 

Альянт, 2019. 86 с. 

Статті 

Скрипник 

Т.В. 

Максимчук 

М.О. 

Супрун Г.В. 

20.06.18 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/
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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 

інвалідності (брак ко-

мандної роботи, на-

ступності, міжвідом-

чої взаємодії, парт-

нерства з батьками, 

орієнтиру на максима-

льну участь дитини з 

особливими освітніми 

потребами в освітній 

та соціальній діяльно-

сті тощо). 

5. Розроблено іннова-

ційний підхід («Сис-

темно-ресурсний»), 

що конкретизовано у 

технології форму-

вання передумов нав-

чання і розвитку дітей 

з розладами аутистич-

ного спектра 

2. Теоретичні та практичні напра-

цювання представлено у доповідях 

на: 1-й Міжнародній конференції з 

ерготерапії «Ерготерапія: нова про-

фесія для сучасної системи реабілі-

тації України». Спільна доповідь з 

ерготерапевтом з США Лізою Мей-

сон на тему «Базові практики ерго-

терапевта у системі освіти; впрова-

дження змісту роботи ерготерапе-

вта в Україні» (7-8 жовтня 2019 р.) 

та на 2-й Міжнародній конференції 

з ерготерапії «Перспективи розви-

тку ерготерапії в Україні» на тему 

«Український досвід застосування 

«Сенсорної інтеграції ®» та «Сен-

сорної дієти як методів з науково 

доведеною ефективністю» (27-28 

листопада 2020 р.). 

3. Розроблено комплекс підходів, 

методів, вправ та засобів на кож-

ному рівні сенсомоторної інтегра-

ції, що застосовується для ціліс-

ного розвитку дитини з аутизмом: 

Методика «Психоосвітній про-

філь» (РЕР-3), Шкали методики 

«C.A.R.S.» з відповідним оціню-

ванням; опитувальники для фахів-

ців та батькі тощо. 

4. Розроблено зміст та алгоритм 

діагностичної процедури за мето-

дикою РЕР-3 з урахуванням зако-

номірностей розвитку, що дає 

змогу: визначити порушення у ді-

тей з аутизмом на базових рівнях 

сенсомоторного та соціального ро-

1. Скрипник Т. В., Лозова О. М. Формування 

діалогічних інтеракцій у дітей з розладами ау-

тистичного спектра. Психолінгвістика. 2020. 

Вип. 27 (1). С. 237-261. (Web of Science). 

2. Скрипник Т. В. Вдосконалення змісту про-

фесійної діяльності фахівців інклюзивних за-

кладів освіти: ерготерапевтичний підхід. 

Continuing professional education: theory and 

practice. 2020. Вип.  64 (3). С. 7-15.  

3. Скрипник Т. В. Соціальний розвиток дітей 

інклюзивної групи: використання технології 

«Класний менеджмент». Дошкільне вихо-

вання. 2020. Вип. 12. С. 3-8. 

4. Скрипник Т. В., Бірюкова К. Д., Савченко 

М. Р. Використання психоосвітнього про-

філю для планування психолого-педагогіч-

ного супроводу дітей з аутизмом у закладах 

освіти. WayScience. 2019. С. 295-299. 

5. Maksymchuk М.О. Factors of sexual behavior 

in adolescents with autism spectrum disorder. 

Technology Transfer: Innovative Solutions in 

Social Sciences and Humanities, 2020. - №3. – 

р. 55–57 

6. Максимчук М. О. Розвиток навиків соціаль-

ної взаємодії у підлітків з РАС: чинники ефе-

ктивності групових інтервенцій // Директор 

школи, ліцею, гімназії. – Спеціальний тема-

тичний випуск «Міжнародні Челпанівські 

психолого-педагогічні читання». – Київ: Гно-

зис, 2019-2020. – № 2 (2). – С. 171-179. 

7. Дубовик (Максимчук) М.О. Стратегії стате-

вого виховання підлітків та юнаків з розла-

дами аутистичного спектра. Актуальні пи-

тання корекційної освіти (педагогічні науки): 

збірник наукових праць: вип. 13. 2019. С. 61-

72.  
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тації резуль-

татів дослі-
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проміжних) 

на Вченій раді 
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сайт кафедри, 

інституту/ фа-
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оприлюднено 

результати (у 

т.ч. проміжні) 

дослідження 

На теоретичному рівні На практичному рівні Наукові продукти 

звитку; використовувати резуль-

тати діагностики при розробленні 

індивідуальної програми розвитку.  

5. Новаторські напрацювання по-

пуляризувалися у заходах: Виступ 

на Громадському «Сенсорна інтег-

рація як передумова успішного ро-

звитку дітей з аутизмом» 

https://www.facebook.com/watch/liv

e/?v=742507299963205&ref=watch_

permalink  Виступ у форматі вебі-

нару за проєктом «Інклюзивна ре-

форма шкільної освіти в Україні: 

впровадження найкращих світових 

практик», який реалізується  Гро-

мадською організацією «Волонтер-

ський рух «Спільна допомога» на 

тему «Успішне інклюзивне нав-

чання для дітей з розладами аутис-

тичного спектра» (5 бер 2020) 

https://www.youtube.com/watch?v=_

CDqdBg4z20  Виступ на започатко-

ваній Інститутом людини «Школі 

інклюзії» у форматі вебінару на 

теми: «Зміст занять для нормаліза-

ції стану дітей з особливими освіт-

німи потребами та ефективність 

використання сенсорних кімнат»; 

«Ресурси структурованого нав-

чання (ТЕАССН) в супроводі дітей 

з РАС»; «Системність в організації 

корекційно-розвиткових занять для 

дітей з порушеннями інтелектуаль-

ного розвитку»; Серії семінарсько-

тренінгових занять (з 2016 року по-

нині): 1-й модуль «Майстер сенсо-

моторної інтеграції»; 2-й модуль 

8. Скрипник Т. В. Як підготувати дітей з аути-

змом до інклюзивної освіти. Дошкільне вихо-

вання. 2018. Вип. 10. С. 6-9. 

9. Скрипник Т. В. Сенсорна інтеграція як під-

ґрунтя цілісного розвитку дітей з аутизмом // 

Особлива дитина: навчання і виховання. – 

№4. –  2017. – С. 24-31. 

10. Скрипник Т. В. Роль візуальної підтримки 

в комунікативно-мовленнєвому розвитку ді-

тей з аутизмом // Актуальні проблеми педаго-

гіки, психології та професійної освіти №1. – 

2017. – С. 70-75. 

Отримано свідоцтва про реєстрацію автор-

ських прав: Навчально-наочний посібник 

«Технології психолого-педагогічного супро-

воду дитини з аутизмом в освітньому прос-

торі» (2017); Програма втручання «Синер-

гія»: формування передумов навчання і роз-

витку дітей з аутизмом (2019). 

 

Наукові продукти у межах навчання, заснова-

ного на дослідженнях 

Курсові роботи: 

Мельник В.М. «Формування комунікативної 

інтенції у дітей старшого дошкільного віку з 

розладами аутистичного спектра»; 

Шрамко Т.В. «Становлення базових комуніка-

тивних навичок у дітей з розладами аутистич-

ного спектра  з опорою на візуальну 

підтримку» 

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 комунікативних за-

собів дітей дошкільного віку з аутизмом» 

(науковий керівник: Скрипник Т.В.) 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=742507299963205&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=742507299963205&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=742507299963205&ref=watch_permalink
https://www.youtube.com/watch?v=_CDqdBg4z20
https://www.youtube.com/watch?v=_CDqdBg4z20
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результати (у 

т.ч. проміжні) 

дослідження 

На теоретичному рівні На практичному рівні Наукові продукти 

«Координатор сенсорно-інтеграти-

вних технологій»; Виступах на чи-

сленних конференціях, лекціях, се-

мінарах, вебінарах, майстер-класах 

у Києві та інших містах України.  

6. Практичні напрацювання поши-

рювалися через: Заходи, організо-

вані Київським університетом 

імені Бориса Грінченка: майстер 

класи на Наукових цукернях Інсти-

туту людини (2017, 2018, 2019, 

2021 роки); 

7. Розроблено зміст нової освітньо-

професійної програми «Втручання 

при аутизмі» з орієнтиру на міжна-

родні стандарти, методи з науково 

доведеною ефективністю та зміст 

освітніх програм в закладах вищої 

освіти інших країн (США, Польща, 

Австрія, Англія).  

8. Внесено зміни до робочих нав-

чальних програм: «Розлади аути-

стичного спектра як вид дизонто-

генезу»; «Корекційно-розвива-

льні стратегії для дітей з аутиз-

мом»; «Методичні засади роботи 

з аутичними дітьми»; «Методи і 

засоби діагностики дітей з аутиз-

мом»; «Підготовка дитини та 

освітнього середовища до про-

цесу інклюзивного навчання» 
 

Кулик Д.В. «Становлення базових комунікати-

вних навичок у дітей з розладами аутистич-

ного спектра  з опорою на візуальну підтри-

мку»; 

Недашковська А.В. «Особливості соціального 

розвитку дітей з рас в умовах інклюзивного 

простору» 

Кулебякіна Н.В. «Сенсомоторна інтеграція як 

передумова розвитку мовлення у дітей дошкі-

льного віку із загальним недорозвитком мов-

лення» 

 

 

2.  Система соціа-

льно-психологіч-

них ресурсів осві-

тнього середо-

вища в контексті 

1. Розроблено 

концептуальну модель 

взаємозв’язку компоне-

нтів соціально-психо-

логічних ресурсів та 

компетенцій педагогів в 

1. Розроблено зміст, етапи та ал-

горитм проведення експерименту 

всеукраїнського рівня за темою 

«Компетентність педагогів в інклю-

зивному просторі при реалізації 

Розроблено методику оцінювання стану гото-

вності педагогів інклюзивних закладів освіти 

(за матеріалами ISSA «Інструмент професій-

ного розвитку для покращення якості роботи 

педагогів»). 

Монографії 

ІЛ, кафедра 

спеціальної 

та інклюзи-

вної освіти, 

20.06.18 Посилання 1 

Посилання 2 

Посилання 3 

Посилання 4 

Посилання 5 

Посилання 6 

http://eportfolio.kubg.edu.ua/teacher/-
http://eportfolio.kubg.edu.ua/teacher/-
http://eportfolio.kubg.edu.ua/teacher/-
http://eportfolio.kubg.edu.ua/teacher/-
http://eportfolio.kubg.edu.ua/teacher/-
http://eportfolio.kubg.edu.ua/teacher/-
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


№ 
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 особис-

тості дитини з 

ООП 

 

Термін вико-

нання:  

вересень 2017 р. – 

січень 2020 р. 

інклюзивному освіт-

ньому просторі. 

2. Розроблено теорети-

чні засади науково-дос-

лідної діяльності щодо 

реалізації експерименту 

всеукраїнського рівня 

за темою 

«Компетентність педа-

гогів в інклюзивному 

просторі при реалізації 

освітнього маршруту 

дітей з особливими 

освітніми потребами» 

(за об’єктивних причин 

експеримент провести 

не було змоги) 

3. Здійснено системне 

дослідження наявності 

бар’єрів та освітніх 

ресурсів у системі 

забезпечення 

інклюзивного навчання 

в умовах реформування 

освіти в Україні на 

основі глибокого 

аналізу законодавчих та 

рекомендаційних 

документів, 

розроблених як в 

Україні, так і в 

європейському 

просторі, а також 

громадської думки 

зацікавленої спільноти. 

Встановлено, що 

інклюзивна освіта 

проходить етап 

освітнього маршруту дітей з особ-

ливими освітніми потребами» 

2. Підготовлено пакет докумен-

тів: заявку та програму проведення 

експерименту всеукраїнського рі-

вня за темою «Компетентність пе-

дагогів в інклюзивному просторі 

при реалізації освітнього маршруту 

дітей з особливими освітніми пот-

ребами» (за об’єктивних причин 

експеримент провести не було 

змоги). 

3. Подано аплікаційну форму 

проектної пропозиції на модуль 

Жана Моне «Якість інклюзивної 

освіти та її експертна, підтримка: 

зміна української парадигми у на-

прямі ЄС» 

4. Внесено зміни до розділу «Ін-

клюзія в освіті» Дорожньої карти 

Нової української школи щодо вве-

дення у вітчизняний освітній прос-

тір нової педагогічної посади – спе-

ціальний педагог (або вчитель спе-

ціальної освіти) закладів дошкіль-

ної та загальної середньої освіти. 

5. Введено до ОП «Логопедія» 

блоку спеціалізованих дисциплін 

«Інклюзивна освіта» для форму-

вання у студентів Київського уніве-

рситету імені Бориса Грінченка 

компетентностей у сфері інклюзив-

ного навчання дітей з ООП. 

6. Організовано низку майстер-

класів, вебінарів у межах Наукової 

цукерні Інституту людини щодо ап-

робації результатів наукових дослі-

джень. 

 

1) Мартинчук О. В. Підготовка фахівців зі 

спеціальної освіти до професійної діяльності в 

інклюзивному освітньому середовищі : Моног-

рафія. К. : Центр учбової літератури, 2018. 430 

с. https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/24867/  

2) Martynchuk O. Investigation of professional-

personal readiness of future special teachers for in-

clusive education. Social inclusion in the Special 

Education. Student-Teacher-Environment. 

Wydawnictwo Uniwersytet Przyrodniczo-

Humanistyczny w Siedlcach. 2018. P. 87–103. 

https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/26530/1/O_

Martynchyk_IOPPROFSTFIE_KSPKIO.pdf  

3) Мартинчук О.В., Скрипник Т.В., Со-

фій Н.З., Найда Ю.М. Inclusive education in 

Ukraine withinin the context of european values 

and guiding principles in a field of education for 

children with special educational needs  Inclusive 

education Unity in diversity: monograph. 

Wydawnictwo akademii pedagogiki specjalnej, 

Warsaw, 2020. P. 200-218. 

https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/32843/1/Ma

rtynchuk_Skrypnyk_inclusive_education_IL.pdf  

4) Практика асистента педагога: міжнародний 

й український контекст. Результати дослі-

дження / О. Мартинчук, Н. Софій, О. Федоре-

нко, Т. Симоненко, Г. Лук’янова, О. Кошіль, 

Л. Байда, Ю. Найда. Київ: ФОП Парашин, 

2020, 106 с. 

https://drive.google.com/file/d/1CVKHC03FvcIo-

J1_A8z2Sr51bLJwMG3R/view 

5) Martynchuk O., Skrypnyk T., Sofiy N., Bah-

danovich Hanssen N. Inclusive education in 

Ukraine – tension between policy and practice. Di-

alogues between Northern and Eastern Europe 

on the Development of Inclusion.Theoretical 

Скрипник 

Т.В., Мар-

тинчук 

О.В., 

Найда 

Ю.М., Заєр-

кова Н.В., 

Бірюкова 

А.П. 

Посилання 7 

Посилання 8 

https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/24867/
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/26530/1/O_Martynchyk_IOPPROFSTFIE_KSPKIO.pdf
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/26530/1/O_Martynchyk_IOPPROFSTFIE_KSPKIO.pdf
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/32843/1/Martynchuk_Skrypnyk_inclusive_education_IL.pdf
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/32843/1/Martynchuk_Skrypnyk_inclusive_education_IL.pdf
https://drive.google.com/file/d/1CVKHC03FvcIo-J1_A8z2Sr51bLJwMG3R/view
https://drive.google.com/file/d/1CVKHC03FvcIo-J1_A8z2Sr51bLJwMG3R/view
https://www.researchgate.net/profile/Olena-Martynchuk?_sg%5B0%5D=1nmp1ABf4oRM-jcy63aQ6Nze3J2M4w_E8f3W4t5fq1jgGN1K-m-SFupqlO8ftxoHOjGyo_Q.6igySSX3pzNp-VKTruk3hXHNNFppph4_5CtHkwDiyIJELKUAti5ABGGfOJAKI-uzwxPa1iHvrNS3OFixkMshOA&_sg%5B1%5D=aozFqdL1VU9VVThAyBedrdMkJTWvWHupQhflD9X8OAw8SqClDbQ_ao_ycbatA12_aFtbD0E.ioBGYCAdbrs0A69ujwXzK_MQyg9OzEziECyYB2W-loTPBEhCptFWit7YC_ds67lihqTj1ZybZtsaHIQdOMNDhw
https://www.researchgate.net/profile/Tetiana-Skrypnyk-3?_sg%5B0%5D=1nmp1ABf4oRM-jcy63aQ6Nze3J2M4w_E8f3W4t5fq1jgGN1K-m-SFupqlO8ftxoHOjGyo_Q.6igySSX3pzNp-VKTruk3hXHNNFppph4_5CtHkwDiyIJELKUAti5ABGGfOJAKI-uzwxPa1iHvrNS3OFixkMshOA&_sg%5B1%5D=aozFqdL1VU9VVThAyBedrdMkJTWvWHupQhflD9X8OAw8SqClDbQ_ao_ycbatA12_aFtbD0E.ioBGYCAdbrs0A69ujwXzK_MQyg9OzEziECyYB2W-loTPBEhCptFWit7YC_ds67lihqTj1ZybZtsaHIQdOMNDhw
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Natalia-Sofiy-2175192692?_sg%5B0%5D=1nmp1ABf4oRM-jcy63aQ6Nze3J2M4w_E8f3W4t5fq1jgGN1K-m-SFupqlO8ftxoHOjGyo_Q.6igySSX3pzNp-VKTruk3hXHNNFppph4_5CtHkwDiyIJELKUAti5ABGGfOJAKI-uzwxPa1iHvrNS3OFixkMshOA&_sg%5B1%5D=aozFqdL1VU9VVThAyBedrdMkJTWvWHupQhflD9X8OAw8SqClDbQ_ao_ycbatA12_aFtbD0E.ioBGYCAdbrs0A69ujwXzK_MQyg9OzEziECyYB2W-loTPBEhCptFWit7YC_ds67lihqTj1ZybZtsaHIQdOMNDhw
https://www.researchgate.net/profile/Natallia-Hanssen?_sg%5B0%5D=1nmp1ABf4oRM-jcy63aQ6Nze3J2M4w_E8f3W4t5fq1jgGN1K-m-SFupqlO8ftxoHOjGyo_Q.6igySSX3pzNp-VKTruk3hXHNNFppph4_5CtHkwDiyIJELKUAti5ABGGfOJAKI-uzwxPa1iHvrNS3OFixkMshOA&_sg%5B1%5D=aozFqdL1VU9VVThAyBedrdMkJTWvWHupQhflD9X8OAw8SqClDbQ_ao_ycbatA12_aFtbD0E.ioBGYCAdbrs0A69ujwXzK_MQyg9OzEziECyYB2W-loTPBEhCptFWit7YC_ds67lihqTj1ZybZtsaHIQdOMNDhw
https://www.researchgate.net/profile/Natallia-Hanssen?_sg%5B0%5D=1nmp1ABf4oRM-jcy63aQ6Nze3J2M4w_E8f3W4t5fq1jgGN1K-m-SFupqlO8ftxoHOjGyo_Q.6igySSX3pzNp-VKTruk3hXHNNFppph4_5CtHkwDiyIJELKUAti5ABGGfOJAKI-uzwxPa1iHvrNS3OFixkMshOA&_sg%5B1%5D=aozFqdL1VU9VVThAyBedrdMkJTWvWHupQhflD9X8OAw8SqClDbQ_ao_ycbatA12_aFtbD0E.ioBGYCAdbrs0A69ujwXzK_MQyg9OzEziECyYB2W-loTPBEhCptFWit7YC_ds67lihqTj1ZybZtsaHIQdOMNDhw
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
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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 

концептуалізації та 

інституціалізації: 

визначення і 

закріплення соціальних 

норм, правил, статусів і 

ролей, приведення їх у 

систему, здатну діяти у 

напрямі задоволення  

суспільної потреби; 

оформлення 

інклюзивної освіти в 

упорядковану освітню 

систему (освітній 

феномен) зі своєю 

методологією та 

цінностями, 

механізмами реалізації 

ідей інклюзії в освіті; 

розроблено 

методологічні підходи 

до освіти осіб з 

особливими освітніми 

потребами. Виявлено:  

 розрив між 

освітньою політикою та 

практикою навчання 

осіб з ООП; 

 брак досліджень 

узгодженості 

національного 

законодавства, 

концепції та змісту 

інклюзивної освіти на 

засадах 

культурологічного та 

цивілізаційного 

підходів; 

7. Запроваджено Школу інклюзії 

на базі кафедри спеціальної та ін-

клюзивної освіти (з 2021 р.). 
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-

гресі зі спеціальної педагогіки, пси-

хології та реабілітології, 10.11.2017 

р., м. Київ (Скрипник Т.В.)  

3. Доповідь «Нові підходи до підго-

товки спеціальних педагогів у кон-

тектсі соціально-інклюзивної мо-

делі в освіті» на III Міжнародному 

конгресі зі спеціальної педагогіки, 

психології та реабілітології "Інклю-

зія в новій українській школі: ви-

клики сьогодення" (10 листопада 

2017 р., Київський університет 

імені Бориса Грінченка). 

4. 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.) 

5. Доповідь «Investigation of 

professional-personal readiness of 

and Practical Perspectives / Edited By Natallia 

Bahdanovich Hanssen, Sven-Erik Hansén, 

Kristina Ström. London: Routledge, 2021. 272 

p. 

https://www.researchgate.net/publication/3449

23445_Inclusive_education_in_Ukraine_-

_tension_between_policy_and_practice 

Посібник та методичні рекомендації 

1. Скрипник Т. В. Учні початкових класів з 

розладами аутистичного спектра: навчання і 

розвиток. Київ : Альянт, 2020. 68 с. (гриф Мі-

ністерства освіти і науки України № 1/9-570 

від 09.10.2020). 

2. Скрипник Т.В. Шляхи розбудови дієвого ін-

клюзивного освітнього середовища: керівниц-

тво до дій. Київ : Альянт, 2020. 65 с. 

3. Скрипник Т.В. Організація ефективної діяль-

ності команди супроводу дітей з аутизмом в ін-

клюзивному освітньому середовищі. Київ : 

Альянт, 2020. 64 с. 

 

Публікації у періодичних виданнях, які вклю-

чені до наукометричних баз, рекомендова-

них МОН, зокрема Scopus або Web of Science 

Core Collection 

1. Мартинчук О. В. Становлення і розвиток 

інклюзивної педагогіки як галузі педагогічного 

знання. Актуальні питання корекційної освіти. 

2016. Вип. 7, т. 1. С. 260–280. (Index 

Copernicus) 

2. Мартинчук О. В. Інклюзивна педагогіка в 

контексті розвитку сучасного наукового знання 

про освіту. Освітологія/Oświatologia. 2016. 

Вип. V. С. 147–151. (Index Copernicus) 

3. Мартинчук О. В. Нова освітня стратегія 

підготовки майбутніх фахівців зі спеціальної 

освіти в Київському університеті імені Бориса 

Грінченка. Актуальні питання корекційної 

https://www.researchgate.net/publication/344923445_Inclusive_education_in_Ukraine_-_tension_between_policy_and_practice
https://www.researchgate.net/publication/344923445_Inclusive_education_in_Ukraine_-_tension_between_policy_and_practice
https://www.researchgate.net/publication/344923445_Inclusive_education_in_Ukraine_-_tension_between_policy_and_practice
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татів дослі-
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на Вченій раді 

інституту / 

факультету 

(місяць, рік) 

Посилання на 

сайт кафедри, 

інституту/ фа-

культету Уні-

верситету, де 
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результати (у 

т.ч. проміжні) 

дослідження 

На теоретичному рівні На практичному рівні Наукові продукти 

 необхідність 

пошуку ресурсів 

формування 

особистості в 

соціокультурному 

контексті в умовах 

цивілізаційних змін 

здійснено у межах 

дослідження «Діалоги 

між Північною та 

Східною Європою 

щодо розвитку інклюзії: 

теоретичні та практичні 

перспективи» 

міжнародної 

дослідницької групи під 

науковим керівництвом 

Н. Богданович-Ханссен 

(Nord University, 

Норвегія). 

4. Теоретично обґрун-

товано та розроблено 

науково-методологічні 

засади модернізації 

професійної підготовки 

за актуальною та затре-

буваною у сучасному 

українському освіт-

ньому просторі профе-

сійною кваліфікацією – 

спеціальний педагог за-

кладів освіти з інклюзи-

вним навчанням; розро-

блено концепцію підго-

товки майбутнього спе-

ціального педагога за-

future special teachers for inclusive 

education» на V Міжнародному 

конгресі із соціальної інклюзії 

(О.В.  Мартинчук, 18 квітня 2018 

р., Седльце, Польща); 

6. Відеолекції онлайн курсу для 

вчителів початкової школи на осві-

тній платформі ЕDERA: «Компете-

нтності вчителя для реалізації ін-

клюзивного навчання» (О.В.Мар-

тинчук) 

https://www.youtube.com/watch?v=h

rx7gGhD9v8&t=58s; 

«Успішна освіта для дітей з роз-

ладами аутистичного спектра» 

(Т.В.Скрипник) 

https://www.youtube.com/watch?v=b

ZfnmOEQ2dw (2018 р.). 

6.Доповідь «Inclusive education in 

Ukraine: educational policy and 

practice» на Міжнародній конфере-

нції зі спеціальної педагогіки 

«Особа: єдність у різноманітті» 

«The Concept and real Life 30 Years 

of Integrative Education in Poland 

Education»  (О.В.Мартинчук, Т.В. 

Скрипник, 26-27 вересня, 2019 р., 

Академія спеціальної педагогіки 

імені Марії Гжегожевської, Вар-

шава, Польща). 

7. У межах програми М. Пороше-

нко «Інклюзивна освіта – рівень 

свідомості нації» (2017-2019) 

представлено результати дослі-

дження для підвищення фахової 

компетентності фахівців закладів 

освіти (педагогічні науки). 2017. Вип. 7, т. 2. С. 

116–125. (Index Copernicus) 

4. Скрипник Т. В. Стратегії класного менедж-

менту для інклюзивного середовища //  Актуа-

льні питання корекційної освіти (педагогічні 

науки): збірник наукових праць: вип. 9, у 2 т. – 

Кам`янець-Подільський: ПП Медобори-2006; 

2017. – Т.2. – С. 215-223. 

5. Скрипник Т. В. Відповідне освітнє середо-

вище для дітей з розладами аутистичного спек-

тра // Особлива дитина: навчання і виховання, 

№ 3 (83). – 2017. – 16-21. 

6. Скрипник Т. В. Роль візуальної підтримки 

в комунікативно-мовленнєвому розвитку дітей 

з аутизмом // Актуальні проблеми педагогіки, 

психології та професійної освіти №1. – 2017. – 

С. 70-75. 

7. Скрипник Т. В. Переваги командної роботи 

в процесі супроводу дитини з аутизмом в осві-

тньому середовищі. Педагогічний процес: тео-

рія та практика. Збірник наукових праць. Ви-

пуск 1. – 2017 – С. 106-111. 

8. Мартинчук О. В. Підготовка фахівців у га-

лузі спеціальної освіти: нові підходи. Особлива 

дитина: навчання і виховання. 2018. № 1 (85). 

С. 14–28. (Index Copernicus) 

9.Скрипник Т. В. Місце і роль соціально-пси-

хологічних ресурсів в освіті дітей з особли-

вими освітніми потребами. Психологічний 

часопис. 2018. Вип. 5. С. 142-156. 

10.Мартинчук О. В. Дослідження мотивацій-

них орієнтацій майбутніх спеціальних педаго-

гів як детермінант успішної діяльності в інклю-

зивному освітньому середовищі. Актуальні пи-

тання корекційної освіти (педагогічні науки). 

2018. Вип. 11. С. 215–232. (Index Copernicus)  

11.Мартинчук О. В. Професійна діяльність 

спеціальних педагогів інклюзивних закладів 

https://www.youtube.com/watch?v=hrx7gGhD9v8&t=58s
https://www.youtube.com/watch?v=hrx7gGhD9v8&t=58s
https://www.youtube.com/watch?v=bZfnmOEQ2dw
https://www.youtube.com/watch?v=bZfnmOEQ2dw


№ 
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 

кладу загальної серед-

ньої освіти до професій-

ної діяльності в інклю-

зивному освітньому 

просторі; визначено та 

обґрунтовано струк-

туру і зміст компонен-

тів готовності майбут-

ніх фахівців зі спеціаль-

ної освіти до професій-

ної діяльності в інклю-

зивному освітньому се-

редовищі, відповідно до 

яких встановлено кри-

терії та показники сфо-

рмованості готовності 

таких фахівців; спроек-

товано й апробовано си-

стему підготовки фахів-

ців зі спеціальної освіти 

до професійної діяльно-

сті в інклюзивному 

освітньому середовищі; 

окреслено педагогічні 

умови, що забезпечу-

ють формування готов-

ності майбутніх спеціа-

льних педагогів закла-

дів освіти з інклюзив-

ними класами в умовах 

вищої освіти, основу 

якого складає сукуп-

ність взаємопов’язаних 

заходів з розроблення 

освітньо-професійних 

програм підготовки 

здобувачів вищої освіти 

зі спеціальності 016 

освіти з інклюзивною формою на-

вчання»  

8. У межах реалізації дослідження 

«Інституціалізація "універсаль-

ного" асистента вчителя в Україні: 

дослідження умов реалізації» пред-

ставлено сучасні підходи до про-

фесійних функцій та компетентно-

стей асистента педагога у доповіді 

«Професійний профіль асистента 

вчителя» на Всеукраїнському фо-

румі «Навчання без перешкод: як 

зробити українські школи інклюзи-

вними?», секції «Професійний про-

філь асистента вчителя: міжнарод-

ний і національний досвід» (22-

23.11.2019, м. Київ) 

9. Доповідь «Зміна підходів до 

концептуалізації понять системи 

інклюзивної освіти» на II Всеукра-

їнській науково-практичній он-

лайн-конференції «Соціальне ста-

новлення особистості в умовах су-

спільних трансформацій: наукові 

підходи та сучасні практики» (О.В. 

Мартинчук, Н. Богданович Хан-

ссен, 19 листопада, 2020 р., Київсь-

кий університет імені Бориса Грін-

ченка). 

10. Доповідь «Північна Європа та 

Україна: парадокси інклюзії та ін-

клюзивної освіти» на XIV Міжна-

родній науково-практичній конфе-

ренції «Спеціальна і інклюзивна 

освіта: проблеми та перспективи» 

(О.В. Мартинчук, Н. Богданович 

Ханссен, 15 квітня 2021 р., 

освіти у країнах з високим рівнем розвитку 

освітніх систем (на прикладі Великобританії, 

Фінляндії та Ізраїлю). Актуальні питання коре-

кційної освіти (педагогічні науки). 2019. Вип. 

12. С. 188–201. DOI: 10.32626 / 2413-2578.2018-

12.202-222  (Index Copernicus) 

12.Мартинчук О.В. Інклюзивна педагогіка як 

науковий чинник формування компетентності 

у сфері інклюзивного навчання дітей з особли-

вими освітніми потребами. Актуальні питання 

корекційної освіти (педагогічні науки). 2019. 

Вип. 13 (13). С. 157–175. DOI 10.32626/2413-

2578.2019-13.157-175 

13.Мартинчук О.В., Скрипник Т.В. Потреба в 

актуалізації понять інклюзивної освіти в Укра-

їні як виклик сьогодення. Актуальні питання 

корекційної освіти (педагогічні науки). 2020. 

Вип. 16 (1). С. 186–197.  DOI 10.32626/2413-

2578.2020-16.186-197 (IndexCopernicus) 

14.Martynchuk O., Skrypnyk T., Naida J., Sofiy, 

N. Ways to increase the inclusive competence of 

pedagogical staff of special needs support team. 

Society. Integration. Education Proceedings of the 

International Scientific Conference. 2020. Iss. IV. 

70-83. https://doi.org/10.17770/sie2020vol4.5006 

(Web of Science). 

15.Skrypnyk T., Martynchuk O., Klopota O., 

Gudonis V., Voronsca, N. Supporting of children 

wsth special needs in inclusive environment by the 

teachers collaboration. Pedagogika, 2020. 138 (2). 

P. 193-208. DOI: 10.15823/p.2020.138.11 

(SCOPUS) 

16.Скрипник Т. В., Бірюкова К. Д. Неперервний 

експертний коучинг для підвищення компетен-

тності учасників інклюзивного процесу в закла-

дах освіти. Неперервна професійна освіта: тео-

рія і практика (серія: педагогічні науки). 2020. 

Вип. 62 (1). С. 23-29. 

https://doi.org/10.17770/sie2020vol4.5006
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сайт кафедри, 

інституту/ фа-

культету Уні-

верситету, де 

оприлюднено 

результати (у 

т.ч. проміжні) 

дослідження 

На теоретичному рівні На практичному рівні Наукові продукти 

Спеціальна освіта для 

професійної діяльності 

в інклюзивному освіт-

ньому просторі та ство-

рення освітнього сере-

довища професійної 

підготовки для забезпе-

чення теоретичного та 

практико-орієнтова-

ного складників підго-

товки цих фахівців (У 

межах реалізації дослі-

дження «Теорія і прак-

тика підготовки фахів-

ців зі спеціальної освіти 

до професійної діяльно-

сті») 

5. Рзроблено: 

 модель профілю по-

сади асистента педа-

гога, що охоплює: ква-

ліфікаційну карту, ка-

рту компетентностей, 

посадові обов’язки;  

 карту компетентно-

стей асистента педагога 

як структурну складову 

дворівневої моделі про-

філю посади асистента 

педагога, що охоплює 

такі компетентності: 

етичну, мовно-комуні-

кативну, інформаційно-

цифрову, психологічну, 

методичну, компетент-

ність педагогічного 

партнерства, емоційну, 

Кам’янець-Подільський національ-

ний університет імені Івана Огіє-

нка). 

 

17.Скрипник Т. В. Підготовка освітнього се-

редовища до інклюзивного процесу у закла-

дах загальної середньої освіти. Освітологіч-

ний дискурс. 2020. Вип. 28 (1). С. 118-130.  

 

 

Наукові публікації у наукових виданнях,  

включених до переліку наукових фахових ви-

дань України 

 

1. Мартинчук О. В. Інклюзивна освіта: осві-

тологічний контекст. Науковий вісник Микола-

ївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. 2016. 

Вип. 3(54). С. 146–150. 

2. Мартинчук О. В. Емоційна компетентність 

педагога як умова успішного впровадження ін-

клюзивної освіти. Науковий часопис НПУ імені 

М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педа-

гогіка та спеціальна психологія. 2016. Вип. 32. 

Ч. 1. С. 200–205. 

3. Мартинчук О. В. Зміст діяльності логопе-

дичного центру Університету Грінченка як за-

собу підготовки фахівців і ресурсу інклюзивної 

освіти дітей з ТПМ місцевої громади. Логопе-

дія. 2017. Вип. 10. С. 48–54. 

4. Мартинчук О. В. Концепція підготовки 

майбутніх фахівців у галузі спеціальної освіти 

до професійної діяльності в інклюзивному осві-

тньому середовищі. Зб. наук. праць Хмельниць-

кого інституту соціальних технологій Універ-

ситету «Україна». 2018. № 1(15). С. 49–53. 

5. Мартинчук О. В. Модель системи підгото-

вки майбутнього фахівця у галузі спеціальної 

освіти до професійної діяльності в інклюзив-

ному освітньому просторі. Humanitarium. 2018. 

Том 43. Вип. 2: Педагогіка. С. 90–101.  
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татів дослі-
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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 

інклюзивну, здоров’яз-

бережувальну, здат-

ність до навчання упро-

довж життя. У струк-

турі кожної компетент-

ності визначено: 

знання, уміння/нави-

чки, комунікацію, від-

повідальність та авто-

номію відповідно до де-

скрипторів Національ-

ної рамки кваліфікацій 

(У межах реалізації дос-

лідження «Інституціалі-

зація "універсального" 

асистента вчителя в Ук-

раїні: дослідження умов 

реалізації» (січень 2019 

– червень 2020). 

6. Мартинчук О. В. Актуалізація проблеми 

підготовки фахівців зі спеціальної освіти до ді-

яльності в інклюзивному освітньому просторі. 

Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгома-

нова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеці-

альна психологія. 2019. Вип. 36. С. 74–83.  

7. Луцько К.В., Мартинчук О.В., Дубовик 

О.М. Розвиток сенсорного компонента інтелек-

туальної діяльності дітей з особливими освіт-

німи потребами. Теорія і практика сучасної 

психології. 2019. №5. Т. 1. С.174-180. DOI 

https://doi.org/10.32840/2663-6026.2019.5-1.30 

8. Мартинчук О.В., Довга К.Р. Концептуаліза-

ція поняття «діти з особливими освітніми пот-

ребами»  в українській нормативно-правовій 

базі у сфері інклюзивної освіти. Науковий часо-

пис НПУ імені М.П. Драгоманова. 2019. № 

2(72). С. 18-25. DOI 

https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2020.72-

2.04  

Скрипник Т., Аль-Хамісі Д., Мартинчук О., Бі-

рюкова К. Розвиток емоційного інтелекту учнів 

інклюзивних класів: ресурси, технології «клас-

ний менеджмент». Освітологія. 2020. №9. С. 

61-74. 

 

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: 

https://doi.org/10.32840/2663-6026.2019.5-1.30
https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2020.72-2.04
https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2020.72-2.04
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(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 

Литвиненко А. «Вивчення індивідуальних осо-

бливостей розвитку учнів 1 класів між дисцип-

лінарними командами інклюзивних закладів 

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

Наукові роботи на конкурс студентських нау-

кових робіт 

Довга К. «Концептуалізація поняття «діти з 

особливими освітніми потребами»  

в українській нормативно-правовій базі  

у сфері інклюзивної освіти». 

Недашковська А.В. «Особливості соціального 

розвитку дітей з рас в умовах інклюзивного 

простору» (науковий керівник: Скрипник Т.В.) 

 

3.  Формування 

складоритмічної 

структури мов-

лення в контексті 

супроводу дітей з 

ООП в освіт-

ньому процесі за-

кладу дошкільної 

освіти 

 

Термін вико-

нання:  

березень 2017 р. - 

грудень 2020 р. 

 

1. Осучаснено теорети-

чний базис дефініції 

«складоритм» як ритмі-

чне чергування синтагм 

різної структурної 

складності в мовленнє-

вому потоці, що забез-

печується просодич-

ними компонентами 

мовлення.  

2. Окреслено нові під-

ходи до тлумачення  

параметрів складори-

тму та їх зв'язок із тео-

рією рівнів побудови 

рухів М. Бернштейна. 

Визначення порушень 

на одному із рівнів на 

сучасному етапі дає 

змогу прогнозувати 

труднощі мовленнєвої 

діяльності та визначати 

шляхи їх подолання.  

1. Розроблено методику діагнос-

тики складоритмічної структури 

мовлення, яка складається із чоти-

рьох блоків: «ритморух», «ритмо-

простір», «ритмови-мова» та 

«складоритм».  До кожного діагно-

стичного блоку розроблено показ-

ники та критерії оцінювання стану 

сформованості складоритмічної 

структури мовлення. 

2. Розроблено діагностичний ін-

струментарій стану сформованості 

складоритмічної структури мов-

лення. 

3. Проведено діагностику стану 

сформованості складоритмічної 

структури мовлення для дітей з 

ООП та визначено особливості ко-

жного параметру складоритмічної 

структури мовлення у дітей з різ-

ними порушеннями, виявлено 

більш суттєві відмінності стану 

сформованості блоків складоритмі-

чної структури мовлення у дітей із 

Технологія «Складоритм», яка містить Містить 

6 інтегрованих методик: «Перкусійна гра», 

«Лазерна рит-міка», «Кінестетична міогімнас-

тика», «Ритмічне коло», «Еврит-мія» та «Lego-

простір» . 

 

Публікації за результатами досліджень: 

1. Луцько К.В. «Розвиток акустичної складової 

мовлення та її проекція на попередження та по-

долання мовленнєвих порушень у дітей дошкі-

льного та молодшого шкільного віку» // Актуа-

льні питання корекційної освіти. – Кам`янець-

Подільський, «Медобори-2006». – Випуск 7. – 

Том1. – 2016. – С. 216-226 с. (посилання 1) (по-

силання 17) 

2. Бабич Н. М. Системне дослідження особли-

востей засвоєння складоритму дітьми з пору-

шеннями мовлення / Н. М. Бабич, К. В. Луцько, 

О. П. Таран // Освіта осіб з особливими потре-

бами: шляхи розбудови. – 2017. – №13. – С. 

301–309. (посилання 2) 

3. Бабич Н.М., Тичина К.О. Критеріально-по-

казникова база діагностики складоритмічної 

Катерина 

Луцько, На-

талія Бабич, 

Катерина 

Тичина, На-

талія Заєр-

кова, Ок-

сана Таран, 

Ганна Суп-

рун, Ма-

рина Овча-

ренко, Те-

тяна Хомик 

20.06.18 Посилання 1 

Посилання 2 

Посилання 3 

Посилання 4 

Посилання 5 

Посилання 6 

Посилання 7 

Посилання 8 

Посилання 9 

Посилання 

10 

Посилання 

11 

Посилання 

12 

Посилання 

13 

Посилання 

14 

Посилання 

15 

Посилання 

16 

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
https://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-spetsialnoi-psykholohii-korektsiinoi-ta-inkliuzyvnoi-osvity/podii/1024-lohopedychnyi-marafon-do-mizhnarodnoho-dnia-lohopeda.html
https://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-spetsialnoi-psykholohii-korektsiinoi-ta-inkliuzyvnoi-osvity/podii/2501-tekhnolohiia-skladorytm-u-m-kryvyi-rih.html
https://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-spetsialnoi-psykholohii-korektsiinoi-ta-inkliuzyvnoi-osvity/podii/2493-pidvyshchennia-rivnia-profesiinoi-maisternosti-fakhivtsiv-lohopediv-zakladiv-osvity-shevchenkivskoho-raionu-m-kyieva.html
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/34458
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/34458
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27731
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27731
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/34179
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/34179
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/25372
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/25372
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/29480
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/29480
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/26448
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/26448
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/26447
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/26447


№ 
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 
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3. Відповідно до теоре-

тичного обґрунтування 

поняття «складоритміч-

ної структури мов-

лення» визначено його 

чотири складові: «рит-

морух», «ритмопрос-

тір», «ритмовимова» та 

«складоритм», які ля-

гли в основу діагности-

чної методики складо-

ритмічної структури 

мовлення в контексті 

супроводу дітей з ООП 

в освітньому процесі 

закладу дошкільної 

освіти.  

4. Розроблено теорети-

чні засади методики ді-

агностики складоритмі-

чної структури мов-

лення в контексті су-

проводу дітей з ООП в 

освітньому процесі за-

кладу дошкільної 

освіти. 

5. Розкрито інновацій-

ний контент форму-

вання складоритму як 

ресурсу мовленнєвого 

розвитку дітей з ООП. 

порушеннями слуху та мовлення, 

зору та мовлення, опорно-рухової 

сфери та мовлення. 

4. Розроблено технологію «Складо-

ритм» як ресурс мовленнєвого роз-

витку дітей із особливими освіт-

німи потребами, яка складається із 

чотирьох модулів та трьох рівнів 

функціонування. Містить 6 інтегро-

ваних методик: «Перкусійна гра», 

«Лазерна ритміка», «Кінестетична 

міогімнастика», «Ритмічне коло», 

«Евритмія» та «Lego-простір». 

5. Технологію реалізовано у закла-

дах дошкільної освіти №9, 49, 95, 

323, 577, 582, 485, 590, 591 м. Києва 

професорсько-викладацьким скла-

дом кафедри та здобувачами вищої 

освіти спеціальності 016 Спеціа-

льна освіта.  

6. Констатовано, що використання 

Технології «Складоритм» підвищує 

рівень сформованості рухових, рит-

мічних та просторових навичок у 

дітей з особливими освітніми пот-

ребами, що позитивно впливає на 

розвиток мовлення, зокрема його 

складоритмічну структуру.  

7. Результати дослідження вклю-

чено до змісту дисциплін: «Логопе-

дія», «Логопедичний практикум», 

«Логоритміка», «Теорія і методика 

ігрової діяльності». 

 

Апробація результатів дослі-

дження: 

структури мовлення. Наукові записки Бердян-

ського державного педагогічного університету. 

Серія: Педагогічні науки (3). 2021. С. 11-27 (по-

силання 10) 

4. Бабич Н.М. Попередження графомоторних 

порушень засобами структурованого впливу на 

синтетичну діяльність дітей старшого дошкіль-

ного віку із ЗНМ. Освіта осіб з особливими по-

требами: шляхи розбудови (17). 2020. С. 11-

26.(посилання 12) 

5. Бабич, Наталія Миколаївна (2018) 

Articulation dyspraxia in children with speech 

disorders: speech therapy and medical aspects 

Science and Educational a New Dimension. 

Pedagogy and Psychology,VI (74) (180). с. 7-11. 

(посилання 13) 

6. Бабич Н.М., Тичина К.О. Вплив колискових 

пісень на мовленнєвий розвиток дітей. Наукові 

записки Бердянського державного педагогіч-

ного університету. Серія : Педагогічні науки : 

зб. наук. пр (1). 2019. С. 11-19. (посилання 11) 

7. Бабич Н., Ковальчук О.  Ритм-рух-простір як 

параметри складоритму в системі розвитку мо-

влення у дітей із порушеннями зору. Сучасний 

світ і незрячі: Матеріали ІХ-ї Міжнародної на-

уково-практичної конференції (24-

26.09.2019р.) – Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2019. 

С.10-13. (посилання 14) 

8. Бабич Н.М., Луценко Ю. Особливості неве-

рбального слухового гнозису у дітей молод-

шого дошкільного віку із ЗНМ / Збірник тез на-

укових робіт учасників міжнародної науково-

практичної конференції "Ключові питання нау-

кових досліджень у сфері педагогіки та психо-

логії у ХХІ ст."(м. Львів, 25–26 січня 2019 

року). С. 71-74. (посилання 15) 

Посилання 

17 

Посилання 

18 

Посилання 

19 

Посилання 

20 

Посилання 

21 

Посилання 

22 

Посилання 

23 

https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/14329
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/14329
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/28361
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/28361
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/28367
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/28367
https://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-spetsialnoi-psykholohii-korektsiinoi-ta-inkliuzyvnoi-osvity/podii/3062-peremoha-u-vseukrainskomu-konkursi-studentskykh-naukovykh-robit-za-napriamom-aktualni-problemy-inkliuzyvnoi-osvity.html
https://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-spetsialnoi-psykholohii-korektsiinoi-ta-inkliuzyvnoi-osvity/podii/3062-peremoha-u-vseukrainskomu-konkursi-studentskykh-naukovykh-robit-za-napriamom-aktualni-problemy-inkliuzyvnoi-osvity.html
https://il.kubg.edu.ua/informatsiya/podiji/3061-vitaiemo-peremozhnytsiu-ii-turu-vseukrainskoho-konkursu-studentskykh-naukovykh-robit-zi-spetsialnosti-spetsialna-osvita-za-nozolohiiamy.html
https://il.kubg.edu.ua/informatsiya/podiji/3061-vitaiemo-peremozhnytsiu-ii-turu-vseukrainskoho-konkursu-studentskykh-naukovykh-robit-zi-spetsialnosti-spetsialna-osvita-za-nozolohiiamy.html
https://il.kubg.edu.ua/informatsiya/podiji/2652-vseukrainskyi-konkurs-studentskykh-naukovykh-robit-2.html
https://il.kubg.edu.ua/informatsiya/podiji/2652-vseukrainskyi-konkurs-studentskykh-naukovykh-robit-2.html
https://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-spetsialnoi-psykholohii-korektsiinoi-ta-inkliuzyvnoi-osvity/podii/1617-vseukrainskyi-konkurs-studentskykh-naukovykh-robit-zi-spetsialnosti-spetsialna-osvita-za-nozolohiiamy.html-robit-2.html
https://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-spetsialnoi-psykholohii-korektsiinoi-ta-inkliuzyvnoi-osvity/podii/1617-vseukrainskyi-konkurs-studentskykh-naukovykh-robit-zi-spetsialnosti-spetsialna-osvita-za-nozolohiiamy.html-robit-2.html
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(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-
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результати (у 

т.ч. проміжні) 

дослідження 

На теоретичному рівні На практичному рівні Наукові продукти 

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); (посилання 4) 

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) (посилання 6). 

3. Майстер-клас «Міогімнастика в 

логопедичній роботі» на Міжнаро-

дній студентській  конференції 

«Спеціальна педагогіка: професій-

ний дебют» спільно зі студентами 4 

курсу Бабчук С., Іванкевич І., Кова-

ленко С. (21 березня 2018 р., м. Мі-

нськ) (посилання 7) 

4. Підготовлено студентку 5 курсу 

Лашкевич Г. до презентації дослі-

дження «Гармонізація процесів мі-

жпівкульної взаємодії у дітей моло-

дшого шкільного віку з порушен-

нями писемного мовлення» на  

Міжнародній конференції «Спеціа-

льна педагогіка: професійний де-

бют» Міжнародного форуму сту-

дентської науки «Студентська на-

ука – інноваційний потенціал май-

9. Бабич Н., Ковальчук О.  Стан сформованості 

простору-ритму-руху в системі розвитку мов-

лення у дітей старшого дошкільного віку із 

ЗНМ. Львівська педагогічна спільнота. 2019 р. 

С. 69-71.(посилання 16) 

10. Бабич Н., Іванкевич І. Кінестетична 

диспраксія у дітей дошкільного віку з порушен-

нями зору та мовлення. Сучасний світ і незрячі: 

Матеріали VІІІ-ї Міжнародної науково-практи-

чної конференції (19-21.09.2018р.) – Луцьк: ПП 

Іванюк В.П., 2018. С.8-12. 

11. Донцова У. Активізація артикуляцій-

ної моторики у дітей старшого дошкільного 

віку з дислалією засобами міогімнастики// На-

укові здобутки студентів Інституту людини №2 

(8) . 2017 р. 

12. Міщенко М.С., Таран О.П. «Мотивація до 

подолання мовленнєвих порушень як провід-

ний чинник корекції мовлення у дітей старшого 

дошкільного віку із загальним недорозвитком 

мовлення», Вісник Кам'янець-Подільського на-

ціонального університету імені Івана Огієнка. 

Корекційна педагогіка і психологія / за ред. 

С.П. Миронової, Н.С. Гаврилової. – Вип. 9 / Ка-

м'янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 

2018. – 288с. (посилання 18) 

13. Мищенко М.С., Таран О.П. «Перспективы 

изучения речевой мотивации у детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи»: Научное электронное издание, Матери-

алы ІІ Международной студенческой научно-

практической конференции, Специальная педа-

гогика: профессиональный дебют, г.Минск. 

2018 г. (посилання 19) 

 

Наукові продукти у межах навчання, заснова-

ного на дослідженнях 



№ 
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 

бутнього» (м. Мінськ, Білорусь, Бі-

лоруський державний педагогічний 

університет імені Максима Танка, 

21 березня 2018 року). 

5. Майстер-клас для науковців та 

практиків на тему «Формування 

складоритмічної структури мов-

лення: інноваційні підходи» на ІІІ 

Всеукраїнській науково-практичній 

конференції “Інноваційні підходи в 

освіті дітей з ООП” (13 червня 

2019 р., м. Бердянськ). 

6. Майстер-клас для науковців та 

практиків на тему: «Формування 

складоритмічної структури мов-

лення засобами Percussion play» (25 

листопада 2019р., м. Кривий Ріг) 

(посилання 8) 

7. Майстер-клас «Інноваційний 

контент формування складоритму 

як ресурс мовленнєвого розвитку 

дітей з ООП» (Бабич Н.М., Тичина 

К.О) / ІІ Всеукраїнська науково-

практична онлайн-конференція 

«Соціальне становлення особис-

тості в умовах суспільних транс-

формацій: наукові підходи та су-

часні практики» (19 листопада 

2020 р., онлайн, Україна, м. Київ). 

8. Майстер-клас «Сучасні логопе-

дичні технології» на навчально-

практичному семінарі "Реалізація 

індивідуальних можливостей дітей 

з особливими освітніми потребами 

відповідно до принципів інклюзив-

ної освіти" (м. Київ, ДНЗ № 485, 21 

вересня 2017 р.) (посилання 5) 

Магістерські дослідження: 

1. Беляєва М. «Розвиток складоритмічної 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.) 

5. Іванкевич І. «Подолання артикуляційної 

диспраксії у дітей молодшого дошкільного 

віку із ЗНМ засобами кінестетичної міогімнас-

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

6. Шафаренко Г. «Особливості формування 

слухового гнозису у дітей середнього дошкіль-

ного віку із ЗНМ» (Науковий керівник: Тичина 

К.О) 

7. Рудено Ю. «Формування активного слов-

ника дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ 

засобами тактильного сприймання» (Науковий 

керівник: Таран О.П.) 

8. Нізовська Ю. «Розвиток полімодального 

сприймання у дітей дошкільного віку із зага-

льним недорозвитком мовлення» (Науковий 

керівник: Таран О.П.)  

Курсові  дослідження: 

1. Паталаха А. «Особливості формування скла-

доритмічної структури мовлення у дітей сере-



№ 
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 

9. Майстер-клас «Формування 

складоритмічної структури мов-

лення засобами Percussion play» згі-

дно плану підвищення кваліфікації 

фахівців логопедів Шевченківсь-

кого району м.Києва (20 листопада 

2019 р., м.Київ) (посилання 9). 

10. Майстер-клас "LOVE IT ритм" 

в межах Грінченківської декади з 

нагоди Дня Університету, 9 грудня 

2019 р. (Овчаренко М.). 

 

 

днього дошкільного віку з порушеннями опо-

рно- рухового апарату» (Науковий керівник: 

Бабич Н.М.) 

2. Синюк С. «Особливості формування складо-

ритмічної структури   

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.) 

8. Оношко С. «Особливості формування скла-

доритмічної складової мовлення у дітей стар-

шого дошкільного віку із ЗНМ засобами «Ла-

зерна ритміка» (Науковий керівник: Тичина 

К.О) 

9. Лемещук І. «Особливості формування часо-

вих уявлень у дітей старшого дошкільного 



№ 
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 

віку із ЗНМ» (Науковий керівник: Тичина 

К.О) 

10 Кошман Д. «Особливості формування кіне-

стетичного праксису у дітей старшого дошкі-

льного віку із ЗНМ» (Науковий керівник: Ти-

чина К.О) 

 

Конкурсні роботи, що виконувались в межах 

реалізації наукової теми кафедри:  

- конкурсна робота на тему «Оптиміза-

ція навички читання у дітей молодшого шкіль-

ного віку з особливими освітніми потребами 

засобами сучасної типографіки» - диплом І 

ступеня за І місце у Всеукраїнському конкур-

сів студентських наукових робіт з галузей 

знань і спеціальностей у 2020-2021 навчаль-

ному році «Актуальні питання інклюзивної 

освіти» (Любенко Л., 2021); (посилання 20) 

- конкурсна робота на тему «Попере-

дження дискалькулії у дітей першого класу з 

тяжкими порушеннями мовлення» диплом ІІІ 

ступеня у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з галузей знань і 

спеціальностей у 2020-2021 навчальному році 

зі спеціальності 016 «Спеціальна освіта» (за 

нозологіями) (Ковтун М., 2021 р.; (посилання 

21) 

- конкурсна робота на тему «Форму-

вання кінестетичного праксису в дітей молод-

шого дошкільного віку з порушеннями мов-

лення засобами кінестетичної міогімнастики» 

диплом ІІІ ступеня у ІІ етапі Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт з галу-

зей знань і спеціальностей у 2019-2020 нав-

чальному році зі спеціальності 016 «Спеціа-

льна освіта» (за нозологіями) (Іванкевич І., 

2020 р.); (посилання 22) 



№ 
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 

- оприлюднено результати дослідження  

студентки 5 курсу Донцової У. на тему «Акти-

візація артикуляційної моторики у дітей стар-

шого дошкільного віку з дислалією засобами 

міогімнастики» у ІІ турі Всеукраїнського кон-

курсу студентських наукових робіт зі спеціа-

льної освіти (27 березня 2018 р., м.Київ). (по-

силання 23) 

- оприлюднено результати дослідження  

студентки 3 курсу Луценко Ю. на тему «Фор-

мування невербального слухового гнозису у 

дітей молодшого дошкільного віку і загальним 

недорозвитком мовлення засобами евритмії» у 

ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт зі спеціальної освіти (26 бере-

зня 2019 р., м.Київ). 

- оприлюднено результати дослідження  

студентки 3 курсу Ковальчук О. на тему «Фор-

мування простору-ритму-руху в системі роз-

витку мовлення у дітей старшого дошкільного 

віку із ЗНМ» у ІІ турі Всеукраїнського конку-

рсу студентських наукових робіт зі спеціаль-

ної освіти (26 березня 2019 р., м. Київ). 

- конкурсна робота на тему: «Особливості фор-

мування слухового гнозису у дітей середнього 

дошкільного віку із ЗНМ» (Шафаренко А., 

2018); (посилання 23) 

- конкурсна робота на тему: «Особливості фор-

мування конструктивного праксису у дітей ста-

ршого дошкільного віку із ЗНМ засобами 

LEGO-конструювання» (Шикерява В., 2019). 

    

 

4.  Формування по-

лімодального 

сприймання як 

У дошкільному і в мо-

лодшому шкільному 

віці продовжується 

морфофункціональне 

Розроблено методику діагностики 

стану сформованості полімодаль-

ного сприймання на емпіричному 

рівні (з використанням методу ен-

цефалографії) 

Публікації за результатами досліджень: 

1. Lutsko K. Sensory development of a child 

with special needs: resources and perspectives. 

Луцько К.В, 

Таран О.П., 

Тичина 

К.О., Бабич 

Н.М. 

20.06.18 Посилання 1 

Посилання 2 

Посилання 3 

Посилання 4 

Посилання 5 

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
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
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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 

підґрунтя нав-

чання і розвитку 

дітей з ООП 

 

Термін вико-

нання:  

березень 2017 р. - 

грудень 2020 р. 

 

дозрівання мозку, ста-

новлення складних сис-

тем внутрішніх зв'язків 

як в окремих областях 

кори великих півкуль, 

так і між різними зо-

нами( М.Макаренко, 

Т.Борейко, В.Лизогуб 

та інші), що обумовлює 

необхідність пошуку 

резервів   навчання і ро-

звитку дітей з ООП.  

Здійснено дослідження  

функціональних станів 

мозку дитини з ООП 

при сенсорному сприй-

манні нею предметів та 

мовлення. Сенсорні 

процеси, розвиток яких 

можна стимулювати у 

дитини, забезпечують 

перехід від чуттєвого 

сприймання до раціона-

льного пізнання, від 

сприймання до мис-

лення, що сприяє фор-

муванню основи пода-

льшої  інтелектуальної 

діяльності дитини. У 

процесі дослідження з 

використанням енцефа-

лографії отримані пока-

зники реакцій мозку на 

сенсорні стимули, вста-

новлена інтенсивність 

задіяння інтелектуаль-

них зусиль дитини при 

опрацюванні сенсорних 

 

Апробація результатів дослі-

дження: 

1. Майстер-клас «Іннова-

ційна професійна практика розви-

тку абстрактного домовленнєвого 

мислення дітей із затримкою мов-

лення»  для майбутніх логопедів на 

Науковій цукерні Інституту лю-

дини, 15.05.2017 р. (Луцько К.В., 

магістр спеціальності “Корекційна 

освіта (логопедія)» Харченко Да-

рина.  

2. Майстер-клас «Форму-

вання полімодального сприймання 

у дітей з ООП: алгоритм і зміст» 

для майбутніх логопедів на Науко-

вій цукерні Інституту людини, 

17.05.2018р. (Луцько К.В., студе-

нти спеціальності “Корекційна 

освіта (логопедія)» Поджара А., 

Абраменко М., Ласточкіна Є., Мах-

лун В., Ступак Д. 

3. Майстер-клас «Активізація 

мовленнєвої діяльності дитини в 

сенсорно-пізнавальному просторі 

інклюзивного навчання» на ІІІ 

Міжнародному конгресі, 

10.11.2017 р., м. Київ (К.В. Луцько, 

Н.М. Бабич, О.П. Таран); (поси-

лання 5) 

4. Майстер-клас «Модель 

психолого-педагогічних заходів з 

подолання дислексії в учнів молод-

шого шкільного віку» на Всеукраїн-

ській науково-практичній конфере-

нції «Соціальне становлення особи-

Польща (представлено теоретичні засади мето-

дики розвитку полімодаль-ного сприймання у 

дітей з ООП. (посилання 10) 

2. Луцько К.В. Дослідження показників 

реакцій мозку на слуховий, зоровий, тактиль-

ний, руховий стимули при сприйманні мов-

лення та предметів засобами енцефалогра-фії» 

// Актуальні питання колекційної освіти. – Ви-

пуск 9. – Том 1. – Кам`янець-Подільський 

«Медобори-2006», 2016. – 145-156 с. (предста-

влено методику діагностики стану сформова-

ності полімодального сприймання) (посилання 

2). 

3. Луцько К.В. Удосконалення корекцій-

них технологій навчання дітей з особливими 

освітніми потребами на основі дослідження фу-

нкціональних станів мозку» // Вісник 

Кам’янець-Подільського національно-го уні-

верси-тету імені Івана Огієнка «Корекційна пе-

дагогіка і психологія»  / К.М. Турло, О.М. Ба-

беша, Є.І. Гунбін, М.А. Абраменко – Випуск 8. 

– Том 1. – Кам’янець-Подільський «Медобори-

2006»,  2017. (посилання 1) 

 

Наукові продукти у межах навчання, заснова-

ного на дослідженнях 

Магістерські дослідження 

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.) 

Посилання 6 

Посилання 7 

Посилання 8 

Посилання 9 

Посилання 

10 

http://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-spetsialnoi-psykholohii-korektsiinoi-ta-inkliuzyvnoi-osvity/podii/1530-maister-klas-15-12-17.html
https://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-spetsialnoi-psykholohii-korektsiinoi-ta-inkliuzyvnoi-osvity/podii/1024-lohopedychnyi-marafon-do-mizhnarodnoho-dnia-lohopeda.html
https://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-spetsialnoi-psykholohii-korektsiinoi-ta-inkliuzyvnoi-osvity/podii/2501-tekhnolohiia-skladorytm-u-m-kryvyi-rih.html
https://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
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/25280
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/25280


№ 
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 

стимулів. Порівняння 

показників стандартної 

енцефалограми, яка є 

традиційно діагностич-

ною, і сенсорно наван-

тажених енцефалограм 

(авторських, розробле-

них нами), виявлено, 

що стимуляція діяльно-

сті мозку педагогіч-

ними методами дозво-

ляє скласти уявлення 

про різний ступінь його 

активності, топонімики 

активних зон, що зале-

жить від ряду факторів, 

у тому числі і від харак-

теру стимулів. Вияв-

лена значно вища акти-

вність функціонального 

стану мозку при сприй-

манні дитиною полісен-

сорних стимулів порів-

няно з  моносенсор-

ними. 

Володіння об'єктив-

ними показниками реа-

кцій мозку дитини до-

зволяє точніше і приці-

льніше дібрати і засто-

сувати педагогічні за-

соби компесаторно-ко-

рекційного впливу на 

неї, розробити доступ-

ний зміст, передбачити 

динаміку цього процесу 

(від активізації нижніх 

стості в умовах суспільних транс-

формацій: наукові підходи та су-

часні практики»,15.12.2017 р., м. 

Київ; (Н.М. Бабич, К.В. Луцько, 

О.П. Таран) (посилання 6) 

5. Майстер-клас «Міогімнас-

тика в логопедичній роботі» на 

Міжнародній студентській  конфе-

ренції «Спеціальна педагогіка: про-

фесійний дебют» спільно зі студен-

тами 4 курсу Бабчук С., Іванкевич 

І., Коваленко С. (21 березня 2018 р., 

м. Мінськ) (посилання 7) 

6. Майстер-клас для науков-

ців та практиків на тему: «Форму-

вання складоритмічної структури 

мовлення засобами Percussion play» 

(25 листопада 2019р., м. Кривий 

Ріг) (посилання 8) 

7. Майстер-клас «Сучасні ло-

гопедичні технології» на на-

вчально-практичному семінарі "Ре-

алізація індивідуальних можливос-

тей дітей з особливими освітніми 

потребами відповідно до принципів 

інклюзивної освіти" (м. Київ, ДНЗ 

№ 485, 21 вересня 2017 р.) (поси-

лання 9) 

8. Підготовлено студенток 4 

курсу Бабешу О., та Савенок К. до 

презентації дослідження " Розви-
ток тактильного сприймання, як 
засіб активізації пізнавальної та 
мовленнєвої діяльності дітей із 
загальним недорозвитком мов-
лення " (м. Київ, 27 березня 2018 

року) (посилання 3). 

 

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.) 

6. Бабеша О. «Розвиток тактильного сприй-

мання, як засіб активізації пізнавальної та мов-

леннєвої діяльності дітей із загальним недороз-

витком мовлення» (Науковий керівник: Луцько 

К.В.)  

7. Поджара А. «Функціональні особливо-

сті активізації мовленнєво-рухового аналі-

затора у дітей дошкільного віку з загаль-

ним недорозвитком мовлення» (Науковий 

керівник: Луцько К.В.) 

8. Насташкіна Ю. «Формування психомо-

торних навичок у дітей старшого дошкіль-

ного віку із загальним недорозвитком мов-

лення засобами арт-педагогіки» (Науковий 

керівник: Луцько К.В.) 

9. Рудько М. «Формування  зв’язного мо-

влення  з використанням візуальних засо-

бів у дітей молодшого шкільного віку з по-

рушенням інтелектуального розвитку» (На-

уковий керівник: Луцько К.В.) 

Курсові роботи: 



№ 
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 

відділів мозку до ви-

щих), уникнути не ви-

правданих навантажень 

на її психічне та фізи-

чне здоров”я. Враху-

вання функціональних 

станів мозку дитини з 

ООП при сприйманні 

нею мовлення, предме-

тів може в окремих пи-

таннях змінити погляди 

фахівців на ефектив-

ність організації корек-

ційного процесу, техно-

логії його реалізації. 

 

У межах наукової теми кафедри 

здійснюється навчання, засноване 

на дослідженнях. 

 

1. Поджара А. «Шляхи активізації мовленнєво-

рухового аналізатора в освітньому просторі ди-

тячого навчального закладу» (Науковий керів-

ник: Луцько К.В.) 

2. Бабеша О. «Технології розвитку тактильного 

сприймання в процесі обстеження предметів, 

засвоєння  їх назв та деталей» (Науковий керів-

ник: Луцько К.В.) 

3. Мотрій О. тему «Методика застосування пі-

ктограм при оволодінні описовим мовленням 

дітьми із ЗНМ» (Науковий керівник: Луцько 

К.В.) 

 


