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Анотація. Автором окреслено важливі питання освіти дітей з 
особливими освітніми потребами, зокрема зосереджено увагу на 
технологіях соціального, психологічного та педагогічного супрово-
дів дітей з особливими потребами, в яких першочерговим є виявлен-
ня особливостей особистісного розвитку дитини та її соціального 
становлення в умовах школи. 

Обґрунтовано, що зміна стереотипів у розумінні проблем нав-
чання і виховання дітей з особливими потребами має базуватися 
на нових підходах, які концентруються не на порушеннях особис-
тості, а містять у підґрунті особистісну орієнтацію, освітні ком-
петентності, створення належних умов щодо рівних можливостей 
здобуття освіти для дітей та молоді, варіативність навчання від-
повідно до здібностей та індивідуальних можливостей таких осіб 
та ін.  

З урахуванням основних тенденцій щодо змін у системі освіти 
дітей з особливими освітніми потребами окреслено напрями діяль-
ності, які потребують підвищеної уваги, провідними з яких є: науко-
во-методичний супровід освіти осіб з особливими потребами та 
психолого-педагогічний супровід таких осіб у процесі навчання, соці-
алізації, життєдіяльності. 

Ключові слова: науково-психологічний супровід; освіта дітей з 
особливими потребами; раннє втручання; інклюзивне навчання. 

Залучення осіб з особливими потребами до загальноосвіт-
нього простору України є одним із пріоритетних напрямів дер-
жавної освітньої політики, яка гарантує їм право на освіту й за-
безпечення рівних можливостей у всіх сферах суспільного жит-
тя, що окреслено у низці документів: Державній національній 
програмі «Освіта» (Україна ХХІ ст.), Національній доктрині роз-
витку освіти, Законі України «Про освіту», постановах Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження Положення про інклюзи-
вно-ресурсний центр», «Деякі питання створення ресурсних 
центрів підтримки інклюзивної освіти та інклюзивно-ресурсних 
центрів», наказах Міністерства освіти і науки України «Про за-
твердження концепції розвитку інклюзивного навчання», «Пpo 
затвердження Примірного положення про команду психолого-
педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потре-
бами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти» та ін. 

Ефективним вирішенням питань освіти осіб з особливими 
потребами є програма державного сприяння розвитку інклюзи-
вного навчання, що було закріплено новим Законом України 
«Про освіту». Такий підхід до навчання «особливих» дітей зу-
мовлений різними чинниками, зокрема тим, що надання освіт-
ніх послуг таким дітям в закладах інтернатного типу певною 
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мірою призводить до зниження у них соціальної  
компетентності та дезадаптації в соціумі. 

У загальному баченні інклюзивна парадигма 
передбачає надання підтримки особам з особли-
вими потребами, яка може впроваджуватися у 
різних формах супроводу: технічному 
(забезпечення відповідного обладнання, завдяки 
чому людина з обмеженими можливостями здат-
на жити більш незалежним життям), психолого-
педагогічному (освітні послуги, психологічна до-
помога, підтримка, консультації в освітньому й 
соціальному середовищі), соціальному 
(соціальна адаптація осіб з особливими потреба-
ми у тому оточенні, в якому вони перебувають: 
родині, школі, трудовому колективі та ін.), науко-
во-психологічному (розроблення наукового, на-
вчально-методичного практично-спрямованого 
забезпечення освіти, життєдіяльності, соціалізації 
осіб з особливими потребами на основі законо-
давчих нормативно-правових актів) та інших. 

Посилено увагу до проблеми психологічного і 
соціального супроводів учасників навчально-
виховного процесу в умовах інклюзивного нав-
чання, що передбачає пристосування освітнього 
середовища до потреб дитини з урахуванням її 
особливостей і можливостей та забезпечення 
соціальних попитів. Зокрема це: соціально-
психологічна діагностика, моніторинг особистіс-
ного розвитку і соціальної ситуації розвитку осіб з 
особливими потребами, прогнозування змін осві-
тньої ситуації та визначення її основних тенден-
цій; проектування і соціально-психологічна коре-
кція особистісного розвитку дітей у навчально-
виховному процесі; соціально-психологічна і пе-
дагогічна реабілітація дітей із особливими потре-
бами юнацького віку; консультативно-методична 
допомога всім учасникам навчально-виховного 
процесу. 

Значної ваги у цьому контексті набуває науко-
во-психологічний супровід з позицій психологіч-
них, педагогічних, організаційно-методичних ви-
мог щодо забезпечення якісної освіти дітей з осо-
бливими освітніми потребами, що передбачає 
вивчення особистісного потенціалу дитини, а са-
ме: співвідношення рівня інтелектуального роз-
витку, когнітивної сфери і вікової норми, індивіду-
ально-типологічних особливостей, виявлення 
труднощів у навчанні, спілкуванні та соціальній 
адаптації, визначення резервів розвитку. 

Насамперед, пристосування освітнього сере-
довища до потреб дитини з особливими потре-
бами передбачає і потребує впровадження нових 

технологій супроводу, найпоширенішими серед 
яких є: технологія виявлення особливостей роз-
витку дитини, визначення її потреб для подаль-
шого розроблення корекційно-розвивальної 
стратегії; технологія психопрофілактики як ство-
рення відповідних умов в закладі освіти з опорою 
на середовищні ресурси; технологія системної 
корекційно-розвивальної роботи з дитиною з 
опорою на базові структури психічної організації; 
технологія командної взаємодії учасників групи 
супроводу, що визначає пріоритети, стратегію 
супроводу та розробляє індивідуальну програму 
розвитку дитини; технологія самооцінки профе-
сійного розвитку педагогів та інші. 

З огляду на важливість цієї проблеми в нав-
чанні дітей з особливими потребами хотілося б у 
стислій формі означити, що вже зроблено, й 
окреслити ті проблеми, які залишаються не повні-
стю вирішеними у цьому аспекті. 

Важливе значення для забезпечення ефектив-
ної інтеграції дітей з особливими освітніми потре-
бами у навчальне середовище має діагностика 
розвитку дітей, визначення їхніх потреб з метою 
подальшого розроблення шляхів корекційно-
розвивальної роботи. Виявлення особливостей 
розвитку дитини передбачає такі основні якісні 
показники, що характеризують її діяльність: наяв-
ність і стійкість інтересу до діяльності; розуміння 
інструкції; самостійність виконання; характер дія-
льності (цілеспрямованість і активність); темп і 
динаміка діяльності; працездатність; сприймання 
допомоги та ін. До показників, що характеризу-
ють особливості пізнавальної сфери і психомото-
рної функції дитини, відносять: особливості уваги, 
сприймання, пам’яті, мислення, мовлення; особ-
ливості психомоторної сфери (стан тонусу, зага-
льної моторики, дрібної моторики, зорово-
моторної координації, моторна швидкість, плас-
тичність, рухове наслідування, тактильний кон-
такт); аналіз поведінки дитини. 

У цьому сенсі Інститутом спеціальної педагогі-
ки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН 
України створено вітчизняні конкурентноспромо-
жні методики діагностики та розвитку таких ді-
тей: зокрема, нові методики діагностики дітей з 
аутизмом, на основі яких апробуються програми 
роботи щодо їхньої соціальної взаємодії; розроб-
лено і впроваджено методику АВСDID: скринінг 
поведінки, спрямований на оцінку специфіки по-
ведінкових проявів дітей та підлітків та ін. 

Слід згадати, що у світовій практиці комплекс-
на система допомоги родині, яка виховує дитину 
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з особливими потребами, передбачає раннє ви-
явлення, терапію та профілактику порушень роз-
витку у дитини. Підґрунтя цієї системи базується 
на функціональному підході (що в своїй основі 
містить Міжнародна класифікація функціонуван-
ня, обмеження життєдіяльності та здоров’я дітей 
і підлітків), динамічних системних теоріях,  
біопсихосоціальних моделях інвалідності 
(нейропластічності, холістичного сприйняття лю-
дини), що орієнтуються на пріоритети сім’ї і пот-
реби дитини. 

З огляду на це Інститутом розроблено концеп-
туальну модель використання Міжнародної кла-
сифікації функціонування, обмеження життєдіяль-
ності та здоров’я дітей і підлітків в освіті дітей з 
особливими потребами, програми з раннього 
втручання, спрямовані на надання допомоги ді-
тям від 3 до 6 років. Важливо відзначити, що усі 
програми є профілактично-зорієнтованими, спря-
мованими на попередження й ранню абіліта-
цію / реабілітацію розвитку дитини, покращення 
життєдіяльності родини, яка її виховує.  

Наступною невід’ємною складовою супроводу 
є психопрофілактика, завдання якої зорієнтовані 
на створення освітнього середовища для дітей з 
особливими освітніми потребами з опорою на 
предметно-просторові та організаційно-смислові 
ресурси. Предметно-просторові ресурси містять 
структурування простору та врахування важливих 
предметів для перетворення навчального сере-
довища для дітей з особливими потребами, орга-
нізаційно-смислові – структурування різних сфер 
життєдіяльності (навчання, побут, дозвілля); до-
зоване навантаження; візуальну підтримку; адап-
тацію навчальних підходів (використання навча-
льних завдань різного рівня складності; збіль-
шення часу на виконання завдань; зміна темпу 
занять; чергування видів діяльності); адаптацію 
навчальних посібників, наочних та інших матеріа-
лів, застосування додаткових способів подання 
матеріалу. 

В Україні створюються відповідні організацій-
но-смислові ресурси для таких осіб у процесі нав-
чання, зокрема Інститутом спеціальної педагогіки 
і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН Украї-
ни розроблено критерії оцінювання знань, умінь і 
здібностей учнів з порушеннями інтелекту, Типові 
освітні програми для початкової ланки для таких 
дітей та програмно-методичне забезпечення до-
шкільної освіти, адаптовано підручники шрифтом 
Брайля та ін. 

На окрему увагу заслуговує визначення теоре-
тико-методологічних і методичних засад жестової 
мови та окреслення шляхів подальшого її вивчен-
ня не лише як засобу комунікації нечуючих та їх 
навчання, але й як навчальної дисципліни. Саме 
завдяки розробкам співробітників Інституту укра-
їнську жестову мову вперше введено до навчаль-
ного плану і як окрему дисципліну, і як засіб нав-
чання. 

Невіддільною технологією в системі супрово-
ду є система корекційно-розвивальної роботи з 
«особливою» дитиною з опорою на базові струк-
тури її психічної організації. У цьому контексті го-
ловним, на наше переконання, є продумана стра-
тегія цієї роботи і послідовне її втілення на прак-
тиці. Йдеться про такі позиції, як: адаптація нав-
чальних, корекційно-розвивальних програм, під-
ручників до реальних можливостей дитини з орі-
єнтацією на перспективу розвитку; послідовна 
робота фахівців з родиною як системою і активне 
залучення батьків до роботи з дитиною; налаго-
дження взаємодії із зовнішніми організаціями і 
фахівцями задля дотримання принципу наступно-
сті освітнього процесу. 

Втім, на нашу думку, ефективний освітній про-
стір для дитини з особливими потребами не мо-
же будуватися за умови впровадження лише ко-
рекційно-розвивальної роботи, а має містити і 
розуміння глибокого психологічного й соціально-
психологічного контексту як самого освітнього 
процесу, так і всіх форм взаємодії у ньому. Відтак, 
у цьому контексті важливою є технологія команд-
ної взаємодії учасників групи супроводу, визна-
чення певного типу освітнього середовища та 
розроблення індивідуальної програми розвитку 
дитини. 

Хотілося б відзначити, що на запит Міністерст-
ва соціальної політики співробітниками Інституту 
спеціальної педагогіки і психології імені Миколи 
Ярмаченка НАПН України було створено команду 
психолого-педагогічного супроводу і на підґрунті 
комплексної психолого-педагогічної оцінки дітей 
шкільного віку спеціальної школи-інтернату роз-
роблені психологічні портрети дітей та зроблено 
висновки, пов’язані з інтерпретацією, пояснен-
ням, тлумаченням зібраної інформації, відтворен-
ням загальної картини рівня розвитку дитини та 
реального рівня становлення її навчальної діяль-
ності. Ці висновки містять узагальнену психолого-
педагогічну характеристику дитини та поради 
щодо її залучення до певного типу освітнього се-
редовища. 
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Комплексна психолого-педагогічна оцінка ді-
тей шкільного віку проводилася протягом трьох 
місяців з чотириденним перебуванням психоло-
гів- та педагогів-науковців в освітній установі.  
Обстеженням охоплено 256 дітей. 

Психолого-педагогічна оцінка містила: 
 комплекс діагностичних процедур з метою 

повного орієнтування щодо суб’єкта вивчення, 
рівня розвитку психічної сфери дитини, сформо-
ваності навчальної діяльності. Обстеження пе-
редбачало цілеспрямоване і планомірне вивчен-
ня особистості дитини, співпрацю з педагогами та 
психологами освітньої установи відповідно до 
запропонованої програми і включало три основ-
них етапи: збір інформації, обробку та системати-
зацію отриманих даних, конструювання  
висновків; 
 аналіз отриманих даних за окремими блока-

ми психічної сфери дитини (сприймання, уявлен-
ня, увага, пам’ять, мислення, пізнавальна актив-
ність, самоконтроль, самооцінка, спілкування, 
мова, емоційно-вольова сфера), визначення нав-
чальних умінь і навичок; 
 висновки про стан, тенденції розвитку  

суб’єкта вивчення; 
 вибір діагностичного інструментарію (у про-

цесі збору інформації, окрім визначених діагнос-
тичних методик, широко використовувалися такі 
дослідницькі методи, як спостереження, інтер-
в’ю, анкетування, колективна співбесіда, діагнос-
тичні ситуації, вивчення документації, експертна 
оцінка тощо); 
 заключне обстеження (формулювання пси-

холого-педагогічних висновків) та визначення 
напрямів освітньої траєкторії кожного учня; 
 надання висновків, пов’язаних з інтерпрета-

цією, поясненням, тлумаченням зібраної інфор-
мації, відтворенням загальної картини рівня роз-
витку дитини та реального рівня становлення її 
навчальної діяльності.  

На основі комплексної психолого-педагогічної 
оцінки стану розвитку дитини здійснено моніто-

ринг динаміки розвитку і навчання дітей та нада-
но рекомендації щодо залучення кожної дитини 
до певного типу освітнього середовища, визначе-
но нагальні цілі розвитку кожної дитини і покро-
кове їх досягнення (табл. 1). 

Частину цих напрацювань відображено у на-
вчально-методичному посібнику «Організаційно-
методичні засади діяльності інклюзивно-
ресурсних центрів», який містить методики ком-
плексного психолого-педагогічного супрово-
дження дітей з особливими освітніми потребами, 
методичні рекомендації щодо надання корекцій-
но-розвивальних послуг, рекомендації фахівцям 
та батькам, які виховують таких дітей й інше. 

Наступною важливою складовою супроводу 
осіб з особливими освітніми потребами є техно-
логія самооцінки професійного розвитку фахівців, 
різноаспектність функцій і завдань якої передба-
чає розширення провадження освітньої діяльнос-
ті у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою 
освітою, визначення нових концептуальних основ 
професійного зростання педагогів, постійного 
оновлення напрямів, змісту і форм навчання від-
повідно до освітніх потреб осіб з особливими 
потребами. 

У цьому контексті з 2012 р. і до цього часу  
Інститут спеціальної педагогіки і психології імені 
Миколи Ярмаченка НАПН України надає освітні 
послуги з підвищення кваліфікації науково-
педагогічних і педагогічних працівників закладів 
освіти та установ, що реалізують державну полі-
тику у галузі освіти осіб з особливими потребами. 
Окреслено низку проблем, на розв’язання яких 
спрямована діяльність установи: 
 організація навчального процесу відповідно 

до потреб економічного і соціального розвитку 
держави на основі впровадження результатів 
сучасних наукових досліджень, широкого викори-
стання вітчизняного та зарубіжного досвіду освіт-
ньої діяльності в сфері післядипломної освіти для 
осіб з вищою освітою;  

Можуть інтегруватися у зага-
льноосвітнє середовище 

Можуть інтегруватися у зага-
льноосвітнє середовище піс-
ля закінчення початкової 
ланки освіти у спеціальних 
закладах освіти 

Потребують навчання за спе-
ціальними навчальними про-
грамами у спеціальних закла-
дах освіти 

Потребують індивідуального 
навчання (діти зі складними 
порушеннями психофізичного 
розвитку) 

36 дітей 35 дітей 164 дитини 21 дитина 

Усього обстежено: 256 дітей 

Таблиця 1 
Узагальнені висновки щодо залучення дітей до певного типу освітнього середовища 
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 науково-методична підтримка в контексті 
деінституалізації, інклюзивного навчання, що пе-
редбачає організацію підвищення кваліфікації 
керівних, наукових, науково-педагогічних і педа-
гогічних працівників закладів освіти та установ, 
що реалізують державну політику у галузі освіти 
осіб з особливими потребами з урахуванням со-
ціально-економічного розвитку України; 
 розширення професійного профілю осіб з 

вищою освітою та підвищення кваліфікації фахів-
ців шляхом внесення інноваційних програм в ме-
жах спеціальностей «016 Спеціальна освіта» та 
«053 Психологія» з урахуванням потреб галузей 
науки в державі та регіонах, зокрема надання 
послуг здобувачам щодо проведення комплекс-
ної психолого-педагогічної оцінки розвитку дити-
ни; щодо психолого-педагогічних, корекційно-
розвивальних послуг дітям з особливими освітні-
ми потребами та забезпечення їх системного ква-
ліфікованого супроводу; 
 визначення особливостей розвитку, навчан-

ня та виховання дітей з особливими освітніми 
потребами та ін. 

Безперечно, означені та багато інших питань 
вже знаходяться у центрі уваги дослідників, 
управлінців і практиків. Втім, як на нашу думку, 
існують певні проблеми, які потребують нагаль-
ного розв’язання, зокрема: 
 розроблення методик і програм раннього 

виявлення і корекційного впливу на дітей з особ-
ливими потребами, що має ґрунтуватися на ком-
плексній психолого-педагогічній оцінці розвитку 
дитини. Важливою при цьому є підготовка фахів-
ців, які володіють міжнародно визнаними мето-
диками; 

 з метою ефективного запровадження механі-
змів раннього втручання, необхідним є створення 
відповідної нормативно-правової бази, де було б 
чітко прописано принципи раннього втручання; 
 розроблення різних сертифікаційних про-

грам, курсів для фахівців, створення шкіл для ба-
тьків, які виховують дітей з особливими освітніми 
потребами та інші. 

Підводячи підсумки, хотілося б додати, що 
розв’язання окреслених завдань має бути буду-
ватися на засадах дитиноцентризму й компетент-
нісного підходу, що є визначальними в інновацій-
них векторах розвитку освіти дітей з особливими 
потребами. 
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Abstract. The author outlines important issues of education of children with special educational needs, in particular, focus-
es on the technologies of social, psychological and pedagogical support of children with special needs, in which the identifica-
tion of features of the personal development of the child and its social formation in school conditions are of primary im-
portance. It is substantiated that changing stereotypes in understanding the problems of education and upbringing of children 
with special needs should be based on new approaches that focus not on personality disorders, but which underpin personal 
orientation, educational competences, creation of appropriate conditions for equal opportunities for children and young people 
education, variability of training according to the abilities and individual abilities of such persons, etc. Taking into account the 
main tendencies for changes in the education system of children with special educational needs, the areas of activity that need 
special attention are outlined, the leading ones being scientific and methodological support of education of persons with spe-
cial needs and psychological and pedagogical support of such persons in the process of learning, socialization, life.  
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