
ЗВІТ  

за ІІІ етап виконання наукової роботи (науково-технічної розробки) з теми 

«Теоретико-методологічні засади розвитку спеціальної та інклюзивної освіти» 

(2018 рік)  

  

1. Керівник НДР: доктор педагогічних наук, професор Демченко Ірина Іванівна 

2. Номер державної реєстрації НДР:  0116U000114 

3. Найменування закладу вищої освіти або наукової установи: Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини 

4. Терміни виконання етапу: 01.16 – 01.20 

5. Короткий зміст проекту (предмет, об’єкт, мета, основні завдання, до 20 рядків)  
Предмет дослідження – актуальні проблеми розвитку спеціальної та інклюзивної освіти. 

Об’єкт дослідження – система спеціальної та інклюзивної освіти. 

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні та розробленні теоретико-методологічних 

засад розвитку спеціальної та інклюзивної освіти. 

Відповідно до поставленої мети, визначено завдання дослідження: 

1. Провести системний теоретико-методологічний та історичний аналіз розвитку 

спеціальної та інклюзивної освіти. 

2. Здійснити компаравістичний аналіз системи спеціальної та інклюзивної освіти. 

3.  Дослідити сучасний стан розвитку спеціальної та інклюзивної освіти в Україні. 

4. Обґрунтувати актуальні проблеми розвитку спеціальної та інклюзивної освіти. 

5. Обґрунтувати, розробити і впровадити в освітній процес закладів вищої педагогічної 

освіти компетентнісно зорієнтовану систему підготовки фахівців спеціальної освіти згідно нових 

методологічних орієнтирів. 
6. Результати виконання попереднього (за наявності) етапу (до 10 рядків). 

За результатами історико-філософського аналізу визначено основні гуманістичні засади 

нової моделі суб’єкт-суб’єктних відносин в освіті і загальні принципи спеціальної та 

інклюзивної освіти. Підтверджено, що визнання Україною Конвенції ООН «Про права дитини» 

та Всесвітньої декларації про забезпечення виживання, захист і розвиток дітей посилило увагу 

до проблем дітей, котрі мають ті чи інші відхилення в розвитку, зумовило необхідність 

розробки цілеспрямованих дій держави для створення найсприятливіших умов для 

забезпечення їхньої самоактуалізації, активної участі в системі сучасних суспільних відносин. 

Кожна дитина «має вести повноцінне й достойне життя в умовах, які забезпечують її гідність, 

сприяють почуттю впевненості в собі та полегшують її активну участь у житті суспільства» (із 

Конвенції ООН про права дитини), а «батьки мають право вибирати навчальні заклади та форми 

навчання для неповнолітніх дітей» (ст. 29 закону України «Про загальну середню освіту»). 

У результаті проведеного компаравістичного аналізу досвіду підготовки фахівців до 

навчання дітей у країнах Північної Америки встановлено стійку тенденцію до злиття двох 

освітніх систем загальної та спеціальної в єдину уніфіковану систему, що потребує 

реформування усіх її рівнів у філософському, теоретичному, педагогічному й організаційному 

вимірах на засадах удосконалення стандартів та підвищення вимог до підготовки майбутніх 

психолого-педагогічних кадрів. 
7. Опис процесу наукового дослідження за звітним етапом (до 50 рядків) 

Встановлено, що сучасною світовою тенденцією є прагнення до деінституалізації та 

соціальної адаптації осіб з особливими освітніми потребами. У процесі демократизації 

українського суспільства неабиякого поширення набувають ідеї гуманізації освіти й пріоритетів 

особистості. На зміну державоцентристській освітній системі, в якій головна мета визначалася 

як формування особистості за певними еталонами і підпорядкування власних інтересів 

державним, а основною ознакою була жорстка регламентація навчального процесу, приходить 

так звана дітоцентристська система освіти, в якій домінує орієнтація на інтереси дитини, на 

задоволення її потреб. Продовжує формуватися і впроваджуватися нова культурна й освітня 

норма – створення умов для активної участі у житті суспільства усіх громадян, включаючи осіб 

з особливими освітніми потребами, що фіксує міжнародне законодавство на рівні ООН.  



Інтегрування дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітній простір 

України як один з напрямів гуманізації всієї системи освіти відповідає пріоритетам державної 

політики, що окреслені в Національній доктрині розвитку освіти в Україні у XXI столітті і 

полягають в: особистісній орієнтації освіти; створенні рівних можливостей для дітей та молоді 

у здобутті якісної освіти; забезпеченні варіативності здобуття базової або повної загальної 

середньої освіти відповідно до здібностей та індивідуальних можливостей. 

В Україні реалізація інклюзивного підходу до навчання дітей з особливими освітніми 

потребами розглядається в контексті перспектив і можливостей подальшого розвитку системи 

спеціальної освіти. Успішне запровадження інклюзивного навчання дітей з особливими 

освітніми потребами, потребує вирішення завдань на державному рівні, а саме: формування 

нової філософії державної політики щодо дітей з особливими освітніми потребами, 

удосконалення нормативно-правової бази у відповідності до міжнародних договорів у сфері 

прав людини, реалізації та поширення моделі інклюзивного навчання дітей у дошкільних та 

загальноосвітніх навчальних закладах. 

Реформування національної системи освіти, що нині відбувається в Україні, актуалізує і 

проблеми підготовки кадрів, здатних працювати згідно з новими методологічними орієнтирами, 

які окреслює Закон України «Про освіту», «Про вищу освіту», концепція Нової української 

школи, положення «Національної стратегії розвитку освіти в Україні». У цих законодавчих 

документах передбачено, що система підготовки психолого-педагогічних кадрів до роботи з 

дітьми з особливими освітніми потребами на нинішньому етапі розбудови національної 

системи освіти реформується з урахуванням прогресивних світових тенденцій і 

характеризується інноваційною стратегією: від інституціалізації до інклюзії. Інноваційна 

методологічна парадигма такого реформування заснована на принципах дитиноцентризму, що 

передбачає виявлення природних здібностей кожної дитини, створення умов для успішного 

розвитку їх, сприяння самореалізації у навчанні, адаптації та соціалізації в соціумі.  
8. Відмінні риси і перевага отриманих результатів (отриманої продукції) над вітчизняними або 

зарубіжними аналогами чи прототипами (на підставі порівняльних характеристик) (до 20 рядків): 

9. Результативність виконання звітного етапу науково-дослідної роботи  

Протягом звітного періоду членами кафедрального дослідження було опубліковано: 8 

навчально-методичних посібника, 7 статей, що увійшли до видань, які включено до 

наукометричної бази даних Web of Science та - Scopus; 3 статті у наукових виданнях, включених 

до переліку наукових фахових видань України, 47 тез; 1 монографія за результатами наукового 

дослідження, та 1 колективна монографія. Відбувся захист дисертаційного дослідження на 

здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. Було організовано і проведено 2 

Всеукраїнських конференцій та 4 регіональних семінари. 

№  
з/п  Показники  

Заплановано  
(відповідно 
до проекту),  

одиниць  

Виконано   
(за 

результатами  
НДР), 

одиниць  

Відсоток 

виконання,  

%  

1.  Публікації виконавців (авторів) за тематикою НДР:        
1.1.  Статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних:        

- Scopus     4   
- Web of Science     3   
- Index Copernicus        

1.2.  Публікації в матеріалах конференцій, що входять до 

наукометричних баз даних Scopus та/або Web of Science (або 

Index Copernicus для суспільних та гуманітарних наук)*  

      

1.3.  Статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових 

видань України:  
   3   

з них: в журналах з особливим статусом (рекомендовані 

секціями)**  
      

1.4.  Публікації у матеріалах конференцій, тезах доповідей та 

виданнях, що не включені до переліку наукових фахових  
видань України (крім тих, що увійшли до п. 1.2.)  

   47   

1.5.  Монографії та розділи монографій, опубліковані за рішенням 

Вченої ради закладу вищої освіти (наукової установи)  
   2   



1.6.  Монографії та розділи монографій, опубліковані (або 

підготовлені і подані до друку) в іноземних видавництвах  
      

1.7.  Підручники, навчальні посібники України     8   
1.8.  Словники, довідники        
2.  Підготовка наукових кадрів:        
2.1.  Захищено докторських дисертацій за тематикою НДР        
2.2.  Захищено кандидатських дисертацій за тематикою НДР     1   
3.  Охоронні документи на об’єкти права інтелектуальної 

власності, створені за тематикою НДР:  
      

3.1.  Отримано патентів України        
3.2.  Отримано свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір         
3.3.  Отримано патентів інших держав        
4.  Участь  з оплатою у виконанні НДР (штатних одиниць/осіб):        

4.1.  Студентів    120   
4.2.  Молодих учених та аспірантів     4   

  
* Тексти наукових статей, тез доповідей на наукових конференціях та описів отриманих патентів представляти на 

Web-сторінках організацій-виконавців наукової роботи (науково-технічної розробки)  
** Для секцій, які не визначили перелік журналів з особливим статусом, оцінюються журнали категорії «Б» згідно з 

наказом Міністерства освіти і науки України від 15.01.2018 № 32 «Про затвердження Порядку формування 

Переліку наукових фахових видань України», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06 лютого 2018 р. 

за № 148/31600.  

10. Перелік виконавців (ПІБ та посада).  

Малишевська Ірина Анатоліївна – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 

Демченко Ірина Іванівна – доктор педагогічних наук, професор 

Бабій Інна Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент 

П’ясецька Наталія Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент 

Голуб Надія Петрівна – кандидат біологічних наук, доцент 

Білан Валентина Андріївна – кандидат педагогічних наук, доцент 

Цимбал-Слатвінська Світлана Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент 

Бегас Людмила Дмитрівна – кандидат педагогічних наук, доцент 

Лемещук Марина Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент 

Хрипун Дар’я Миколаївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач 

Черніченко Людмила Анатоліївна – викладач 

Бевзюк Марина Анатоліївна – викладач 

Колісник Людмила Василівна – викладач 

Калиновська Ірина Сергіївна – викладач 

Чередник Анна Анатоліївна – викладач 

Дичок Таїсія Петрівна – викладач 

 

11. Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, словників, довідників, 

наукових статей, інших публікацій; подані заявки та отримані патенти; теми захищених 

дисертацій. 

 

Статті у наукових виданнях, які індексуються  

у наукометричних базах даних «Scopus» та «Web of Science» 

1. Maksymchuk, I., Maksymchuk, B., Frytsiuk, V., Matviichuk, T., Demchenko, I., Babii, I. … 

Savchuk, I. (2018). Developing pedagogical mastery of future physical education teachers in higher 

education institutions. Journal of Physical Education and Sport, 18 (2), 810–815. 

DOI:10.7752/jpes.2018.02119 

2. С. Цимбал-Слатвінська, І. Бабій, М. Лемещук, О. Чепка, Т. Дичок. The Views of 

Ukrainian and Foreign Pedagogues on Intellectual Education on the Pages of the Prominent Soviet 

Pedagogical Periodical / JOURNAL OF TEACHER EDUCATION FOR SUSTAINABILITY /    

Scopus (Прийнято до друку); 



3. Л. Бегас, І. Бабій, С. Цимбал-Слатвінська, М. Лемещук, Н. Голуб, В.Голуб, О. Чепка, 

Т. Дичок. Research findings on the influence of theatrical activities on stammering correction in senior 

preschoolers / JOURNAL OF FLUENCY DISORDERS / Scopus (Прийнято до друку). 

4. Developing Experience in Independent Greative Activities of Ukrainian Middle School 

Students During Technological Traning / Tetiana Berbets, Borys Maksymchuk, Vitalii Berbets, Inna 

Babii, Olga Chyrva……. // JOURNAL OF TEACHER EDUCATION FOR SUSTAINABILITY /    

Scopus (Прийнято до друку); 

5. Плющ В. М., Степанюк К. І., Білан В. А. Психолого-педагогічна діагностика здатності 

до професійного самовдосконалення майбутніх учителів. / В. М. Плющ, К. І. Степанюк, В. А. 

Білан // Наука і Освіта. Науково-практичний журнал Південноукраїнського національного 

педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. – 2017 – № 10. – С. 176-182. DOI: 

https://doi.org/10.24195/2414-4665-2017-10-24. Index Copernicus; Emerging Sources Citation Index 

(ESCI) by Web of Science. 

6. Kalynovska I. FUTURE TEACHERS'AXIOLOGICAL SPHERE DEVELOPMENT FOR 

CHILDREN'S CREATIVITY FORMATION / R Brzezinska, L Ishchenko, I Kalynovska - SCIENCE 

AND EDUCATION, 2017 – №12. – 99-104. 

7. Liudmyla Chernichenko, Anna Cherednyk / Oleksii Stasenko, Liudmyla Chernichenko, Anna 

Cherednyk. Motivating Students For Motor Activity in The Framework of Physical Education. // Наука 

і освіта. – 2018. – №4. – 172-178. (Web of Science) 

http://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/uk/articles/2018-4-doc/2018-4-st22 

 

Статті в закордонних виданнях 

1. Дичок Т. П., Бабій І. В. Особливості образотворчої діяльності дітей дошкільного віку із 

затримкою психічного розвитку[Текст] / І. В. Бабій, Т. П. Дичок // Open Access Peer-reviewed 

Journal Science Review 1(8), January 2018. – RS Global Sp. z O.O., Scientific Educational Center 

Warsaw, Poland, 2018. – 96-99с. 

2. Бабій І.В., Цимбал-Слатвінська С.В., Дичок Т.П., Естетотерапія як педагогічна 

технологія у вихованні підростаючого покоління[Текст] / І.В. Бабій, С. В. Цимбал-Слатвінська, 

Т. П. Дичок // WORLD SCIENCE № 2(30) Vol.4, February 2018. – RS Global Sp. z O.O., Scientific 

Educational Center Warsaw, Poland, 2018 – 73-76с. – ISSN 2413-1032 

3. Demchenko I., Bilan V., Piasetska N. Strategies for the Formation of the Readiness to 

Professional Self-сonstruction оf Future Psychologiosts Proceedings of the 8th International Academic 

Congress ‘Science, Education and Culture in Eurasia and Africa’ (France, Paris, 10-12 April 2018). 

Volume VIII. Paris University Press, - 2018. – 173-187 p. 

4. Калиновская И. Модель формирования готовности будущего психолога к работе в 

инклюзивных учебных заведениях. Балканско научно обозрение. 2018. № 1. (Болгарія) (подано 

статтю до друку). 

 

Статті у фахових виданнях України 

1. Demchenko Iryna, Chyrva Nanna, Motivational and value-based determinants of the future 

pedagogues’ Willingness condition to work in terms of inclusive education / Iryna Demchenko, Nanna 

Chyrva // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. гол.: Безлюдний О. І. (гол. 

ред.) та ін.]. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018 – Вип. 17. – С. 163–174. 
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