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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ДІТЕЙ ІЗ ОСОБЛИВИМИ
ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ: ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ
У статті здійснено порівняльний аналіз підходів до розуміння психолого-педагогічного супроводу дітей із особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання. Актуальність теми дослідження зумовлено переорієнтацією сучасної системи освіти із суб’єкт-об’єктного характеру взаємодії з учнями на суб’єкт-суб’єктний.
Аргументовано, що доречність дослідження психолого-педагогічного супроводу дітей із особливими освітніми
потребами зумовлена суперечністю між важливістю і значимістю реалізації системи психолого-педагогічного
супроводу розвитку дітей молодшого шкільного віку та її недостатньою теоретичною і практичною розробленістю. Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами розглядається як педагогічна
категорія. Стаття містить різні тлумачення понять «супровід» і «психолого-педагогічний супровід». Розкрито
види супроводу суб’єктів освітнього процесу. Визначено мету і специфіку психолого-педагогічного супроводу дітей
з особливими освітніми потребами. Доведено, що важливим аспектом реформування системи спеціальної освіти
стало впровадження інклюзивного навчання дітей з обмеженими можливостями здоров’я. Інклюзивне навчання
дітей молодшого шкільного віку є перспективним і недостатньо дослідженим напрямом. Виявлено, що одним із
важливих аспектів освітніх потреб дітей з обмеженими можливостями здоров’я виступає потреба у якісній індивідуалізації навчання, надання кожній окремій дитині адекватного особисто для неї темпу та способу навчання.
На підставі вивчених матеріалів сформульовано авторське визначення поняття «психолого-педагогічний супровід
дітей з особливими освітніми потребами». Обґрунтовано доцільність створення моделі психолого-педагогічного
супроводу, у якій на кожному освітньому рівні здобувачам буде надана необхідна допомога відповідного фахівця.
Ключові слова: психолого-педагогічний супровід, діти з особливими освітніми потребами, інклюзивне навчання.
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT OF CHILDREN
WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: CONCEPT AND CONTENT
The article presents a comparative analysis of approaches to understanding the psychological and pedagogical support
of children with special educational needs in the context of inclusive education. The relevance of the research topic is
due to the reorientation of the modern education system from the subject-object nature of interaction with students to the
subject-subject. It is argued that the relevance of the study of psychological and pedagogical support of children with special
educational needs due to the existing contradiction between the importance and significance of the system of psychological
and pedagogical support of primary school children and its lack of theoretical and practical development. Psychological and
pedagogical support of children with special educational needs is considered as a pedagogical category. The article contains
different interpretations of the concepts of «support» and “psychological and pedagogical support”. Types of support for
the subjects of the educational process are revealed. The purpose and specifics of psychological and pedagogical support
of children with special educational needs are determined. It has been proven that an important aspect of reforming the
special education system has been the introduction of inclusive education for children with disabilities. Inclusive education
of primary school children is a promising and insufficiently researched area. It was found that one of the important aspects
of the educational needs of children with disabilities is the need for quality individualization of education, providing each
individual child with an adequate pace and method of learning. On the basis of the studied materials the author’s definition
of the concept “psychological and pedagogical support of children with special educational needs” is formulated. The
expediency of creating a model of psychological and pedagogical support, in which at each educational level the applicant
will be provided with the necessary assistance of the relevant specialist.
Key words: psychological and pedagogical support, children with SEN, inclusive education.
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Алексєєва Н. Психолого-педагогічний супровід дітей із особливими освітніми потребами: поняття та зміст
Постановка проблеми. Останнім часом
з’являється дедалі більше досліджень присвячених проблемам супроводу професійної діяльності
у різних галузях науки, культури та суспільного
життя: супроводу професійної діяльності військових, медичних працівників, спортсменів, архітекторів та ін. Це вказує на те, що в освітніх процесах
зараз акцентується увага на професійній підготовці фахівців і розвитку їхньої професійної компетентності. Розглядається психологічний, педагогічний, соціальний, інтегрований і медичний
супровід. Дедалі популярнішим стає психологопедагогічний супровід як вид супроводу, що поєднує психологічні та педагогічні завдання. Незважаючи на значну кількість публікацій із проблем
психолого-педагогічного супроводу дітей молодшого шкільного віку, ця тема ще перебуває на
стадії інтенсивного розроблення, а от психологопедагогічний супровід дітей із особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої
освіти став предметом наукового обговорення
лише в останні роки.
Аналіз досліджень. Актуальність дослідження
психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами зумовлена суперечністю між важливістю і значимістю реалізації системи психолого-педагогічного супроводу розвитку
дітей молодшого шкільного віку в умовах інклюзивного навчання та її недостатньою теоретичною
і практичною розробленістю. Окремі аспекти означеної проблеми висвітлені у працях М. Битянової,
Т. Глазкової, Т. Єжової, В. Кобильченка та ін., проте
з’ясування специфіки поняття психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми
потребами як педагогічної категорії ми вважаємо
вкрай актуальним і маловивченим.
Мета статті полягає у компаративному аналізі
підходів до психолого-педагогічного супроводу
дітей з особливими освітніми потребами та формулюванні авторського тлумачення цього поняття.
Виклад основного матеріалу. На сучасному
етапі реформування української освіти особлива
увага приділяється проєктуванню освітнього
середовища в умовах інноваційних змін. Однією
з вимог сьогодення є практика інклюзивного
навчання, що стала провідною ідеєю державної
освітньої політики та має на меті забезпечення
освіти дітей з особливими освітніми потребами,
а не просто проголошення рівності прав і можливостей. Це вимагає пошуку такого підходу до
навчання, який буде більш гнучким і пристосованим до задоволення потреб дітей із різними
можливостями у навчанні, створить новий механізм взаємодії професійної та спеціальної освіти,
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знизить рівень ізольованості дітей із обмеженими
можливостями здоров’я, підвищить їхню соціальну адаптивність та активність. Модернізація
теоретичної та практичної підготовки вчителів, асистентів, психологів і керівників закладів
освіти має передбачати опанування ними технологій спеціальної та гуманістичної педагогіки.
Такі зміни у навчанні стануть корисними для
всіх учасників освітнього процесу, а не лише
для дітей з особливими освітніми потребами.
У них з’явиться можливість набути досвіду толерантної комунікації, розвивати емпатію, формувати почуття відповідальності та поваги до
прав інших. Учителі зможуть використовувати
практики індивідуального й особистісно-орієнтованого навчання. Важливою умовою результативної роботи закладу освіти є ефективне управління процесом залучення дітей і їхніх батьків до
загальноосвітнього середовища, а створення системи психолого-педагогічного супроводу дітей з
особливими освітніми потребами можна визнати
однією з основних умов і складових частин успішного інклюзивного навчання.
Позитивним аспектом інклюзії є зменшення
сегрегації у системі освіти. Вона вимагає керуватися переконаністю, що система освіти має враховувати потреби учнів різних груп. За таких умов
діти з обмеженими можливостями здоров’я мають
бути об’єктом уваги не лише педагогів і батьків,
а й медичних працівників, психологів, дефектологів, логопедів, реабілітологів і фізіологів. Тому
нагальним завданням закладів загальної середньої освіти є створення комплексної системи
психолого-педагогічного супроводу дітей з обмеженими можливостями здоров’я в умовах інклюзивного навчання.
У наукових доробках із психології та педагогіки можна знайти багато підходів до розуміння
сутності поняття «супровід», адже супровід є специфічним видом людської діяльності та має тривалу історію. Практика свідчить, що якою б самостійною не була людина, завжди існує ймовірність
виникнення ситуації, у якій їй знадобиться супровід певного фахівця. Супровід розглядається у
контексті гуманістичного підходу, а його застосування продиктоване необхідністю інтеграції
процесу забезпечення, підтримки, допомоги,
захисту, формування самостійності суб’єкта.
Разом із розвитком теоретико-методологічних
положень теорій супроводу зростала і кількість
уживань терміна «супровід», тому доречно припустити, що виникла об’єктивна потреба у систематизації цього поняття, детальному розкритті
його історичних і лінгвістичних передумов,
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сутнісних характеристик, принципів, компонентів, а також визначенні сфер застосування.
За визначенням М. Битянової (Битянова,
1997: 87), «супровід» – це система професійної
діяльності педагогічного колективу, метою якої
є створення соціально-психологічних умов для
успішного навчання та психологічного розвитку у
ситуаціях взаємодії. Дослідниця вважає, що супроводжувати дитину означає рухатися поряд із нею
та разом із нею, іноді трохи попереду, якщо є необхідність вказати потрібний шлях. Учасники освітнього процесу мають доглядати, дослухатися, фіксувати досягнення та труднощі, допомагати дитині
порадою. Вони не повинні нав’язуватися, контролювати, а допомагати лише тоді, коли дитина загубиться чи попросить про допомогу.
Н. Коновалова (Коновалова, 2000: 147) вважає,
що в освітньому середовищі супровід став необхідним видом педагогічної діяльності для створення умов повноцінного розвитку дітей, і його
варто розглядати як організовану взаємодію учасників освітнього процесу. Метою такої взаємодії є
вирішення будь-яких труднощів, котрі виникають
на певному етапі розвитку дитини.
М. Рожков і Т. Сапожникова (Рожков, Сапожникова, 2009: 98) тлумачать «супровід» як «особливі взаємини між наставником і вихованцем, у
яких наставник своєю присутністю надає допомогу вихованцю, не обмежуючи його самостійність та активність у процесі вирішення будь-якої
особистої проблеми».
Ще одне бачення процесу супроводу відображене у дослідженні Т. Глазкової (Глазкова, 2004).
Вона наголошує на адаптаційному аспекті процесу
супроводу, тобто предметом наукового інтересу
дослідниці є адаптація людини з обмеженими можливостями здоров’я в умовах сучасного суспільства.
Виходячи з цього, Т. Глазкова розуміє процес супроводу як допомогу дітям, котрі мають труднощі особистісного і дистресового характеру в навчанні та
проявляються переважно у негативних емоційних
реакціях, а це призводить до різних деформацій.
З огляду на зазначене вище можна стверджувати, що супровід відрізняється від корекції тим,
що він передбачає не виправлення недоліків, а
пошук ресурсів, опори на можливості приховані
в особистості, які допоможуть дитині створити
умови, необхідні для відновлення зв’язку зі світом. Засадничою ідеєю супроводу є гуманне ставлення до особистості, віра у її сили, кваліфікована
допомога та підтримка природного розвитку.
Зміст поняття «психолого-педагогічний супровід» пов’язаний із широким колом соціальнопсихологічних, соціально-педагогічних і психолого-
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педагогічних явищ. Його можна розглядати як
сферу діяльності педагогічного колективу, орієнтовану на взаємодію з дитиною у процесі надання
їй підтримки, спрямована на залучення дитини до
соціально-культурних і моральних цінностей; підтримку, допомогу у становленні суб’єктності особистості. Метою психолого-педагогічного супроводу є самореалізація та саморозвиток дитини.
В. Кобильченко (Кобильченко, 2019: 83) стверджує, що психолого-педагогічний супровід треба
розглядати як «інтегративну технологію, яка містить у собі два ключові компоненти: педагогічну
підтримку дитини на певному етапі її розвитку та
психологічну допомогу їй і її найближчому оточенню (дорослим суб’єктам супроводу) у подоланні особистісних і міжособистісних проблем
і труднощів, які виникають»; Г. Дегтяр (Дегтяр,
2015: 252) – як «діяльність психологічної служби
навчального закладу, спрямовану на створення
комплексної системи медико-психологічних, психолого-педагогічних і психотерапевтичних умов,
які би сприяли адаптації, реабілітації та самореалізації таких дітей у соціумі (школі, сім’ї,
групі однолітків та ін.)»; О. Михайленко (Михайленко, 2019: 158) – як «комплексну систему заходів з організації освітнього процесу та розвитку
дитини, передбачену індивідуальною програмою
розвитку, що включає в себе надання психологопедагогічних і корекційно-розвиткових послуг».
На корекційній складовій частині психологопедагогічного супроводу зупиняється й Р. Попелюшко (Попелюшко, 2014: 110). На думку автора,
психолого-педагогічного супровід має складатися
з корекційно-виховного та корекційно-розвивального складників. Корекційно-виховний процес
спрямований на гармонійну інтеграцію школярів,
пізнання власного «Я», формування вміння встановлювати правильні взаємини з іншими людьми, а
корекційно-розвивальний – на результати навчання
(знання, умінь, навички, компетентності). Можемо
лише часткового погодитися з такою позицією,
адже вона, на наш погляд, передбачає забагато
втручання фахівців у навчання дитини.
Хочемо підтримати висновки Т. Єжової (Єжова,
2012: 133), котра стверджує, що психолого-педагогічний супровід дитини має «внутрішню та
зовнішню спрямованість». Метою «внутрішньої
спрямованості» є створення в освітньому середовищі умов, що сприятимуть «оптимізації взаємин
дитини з довкіллям, дорослими, однолітками»,
тоді як «зовнішня спрямованість» – це надання
допомоги, яка дозволить дитині «самостійно
долати перешкоди на шляху спілкування, розвитку, самореалізації та здорового способу життя».
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Основні категорії нашого дослідження зафіксовані у Законі України «Про освіту» (Про освіту,
2017). Законом визначено, що психолого-педагогічний супровід – «комплексна система заходів з організації освітнього процесу та розвитку
дитини, передбачених індивідуальною програмою розвитку», а особа з особливими освітніми
потребами – «особа, котра потребує додаткової
постійної чи тимчасової підтримки в освітньому
процесі з метою забезпечення її права на освіту».
Інструкція для організацій, які працюють із
дітьми та молоддю, котрі мають особливі освітні
потреби або обмежені фізичні можливості (Special
educational needs, 2015), вказує на те, що «дитина
з особливими освітніми потребами» – це дитина,
яка має більші труднощі у навчанні, ніж інші діти
такого самого віку або дитина, що має інвалідність, яка не дозволяє їй користуватися можливостями, що зазвичай даються іншим дітям того
самого віку в закладах загальної середньої освіти.
У підсумку зауважимо, що гнучкість і пристосованість освітнього середовища не мають кінцевої форми, адже час диктує нові вимоги до знань,
умінь, навичок, компетентності, мотивації до
навчання та соціалізації. З огляду на це неможливо
запропонувати жорсткий план дій та алгоритм
супроводу дитини з особливими освітніми потребами. Навпаки, психолого-педагогічний супровід
має бути гнучким і враховувати індивідуальні
потреби дитини на кожному етапі, постулювати
пріоритет внутрішнього світу дитини, віддавати

перевагу прихованим формам впливу й уникати
безпосереднього втручання у життя дитини.
Висновки. Сучасний освітній простір у нашій
країні знаходиться лише на початковому етапі
повноцінної інклюзивної освіти. На цьому шляху
питання організації та реалізації інклюзивної
освіти вимагають подальшого вирішення не лише
в організаційно-правових аспектах, а й у частині
науково-методичного та кадрового забезпечення.
Як видно з описаного вище, концептуальні підходи
до розуміння психолого-педагогічного супроводу
суттєво різняться. Психолого-педагогічний супровід можна розглядати як систему педагогічних
дій, комплекс заходів різного характеру, цілеспрямований процес і педагогічну технологію, однак
більшість науковців схильні вважати, що супровід
є комплексною системою заходів.
Беручи до уваги таке твердження, а також
ураховуючи терміни, закріплені у нормативноправових актах, психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами
ми розуміємо як спеціально організовану комплексну систему заходів із надання психологопедагогічних послуг дитині, яка має труднощі
у навчанні та потребує додаткової підтримки.
Для успішного розвитку та безболісної реалізації інклюзивної освіти у сучасному освітньому
просторі необхідно створити модель психологопедагогічного супроводу, у якій на кожному
освітньому рівні здобувачам буде надана необхідна допомога відповідного фахівця.
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