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1. Актуальність дослідно-експериментальної роботи. 

Сучасний стан розвитку нашого суспільства, актуалізація 

гуманістичних цінностей визначають особливості у педагогічних підходах до 

особистісного і професійного становлення, саморозвитку і вільного вибору  

шляху учнями ПТНЗ, в тому числі і особами  з обмеженими фізичними 

можливостями. 

Щоб забезпечити повноцінну участь у соціально-економічному, 

духовному та інших сферах життя осіб з особливими освітніми потребами, в 

закладах професійної освіти необхідно організовувати  навчально-виховний 

процес таким чином, щоб оволодіння певним обсягом знань, умінь і навичок 

сприяло їх успішній адаптації, реабілітації та інтеграції в соціумі.  

Одним із ефективних засобів вирішення цієї проблеми є 

цілеспрямований психолого-педагогічний супровід їх професійної 

підготовки, який передбачає комплекс діагностичних, корекційно-

розвивальних та реабілітаційних  заходів, спрямованих на відновлення 

можливостей і здібностей учнів до  майбутньої професійної діяльності 

відповідно до вимог сучасного суспільства. 

В цьому контексті актуалізується проблема  професійного становлення 

учнів з особливими освітніми потребами, яка є важливою характеристикою 

соціально-психологічної зрілості особистості, її самореалізаціїі та 

самоактуалізації, готовності до майбутньої професійної діяльності.  

 Досягнення високого рівня професійного і особистісного 

самовизначення допомагає людині реалізувати свої можливості, почувати 

себе повноцінним членом суспільства. При цьому необхідно враховувати  

 складність перебігу процесу самовизначення через сучасні економічні, 

соціальні, психологічні, моральні  чинники. Психолого-педагогічний  

супровід професійної підготовки учнів з особливими освітніми проблемами 

постає органічним компонентом  навчально-виховного процесу 

в професійно-технічних навчальних закладах. 



Однією з головних передумов професійного становлення особистості з 

особливим освітніми потребами є її світогляд, завдяки якому  здійснюється 

процес самовизначення і реалізація особистості, формується система її 

переконань, моральних установок, уявлень про сенс життя. Світогляд 

особистості дозволяє визначити стратегічну лінію свого життєвого шляху, 

сприяє формуванню цілей, планів, орієнтацій у професійному і життєвому 

самовизначенні. 

Отримання робітничої кваліфікації, успішне працевлаштування 

і подальший професійний розвиток учнів з особливими освітніми потребами 

залежить від того, наскільки сформована  їх адекватна самооцінка та визначенні 

потреби у реалізації обраної професії, оптимального використання потенційних 

можливостей, нахилів та здібностей у процесі самореалізації особистості. 

        Важливість та актуальність означеної проблеми зумовлена вимогами 

сучасної освіти,зорієнтованої на гармонійний, інтелектуальний та фізичний 

розвиток особистості, досягнення європейського рівня освітніх послуг. 

2. Об’єкт дослідження: навчально-виробничий  процес 

професійної підготовки учнів з особливими потребами у Луцькому центрі 

професійно-технічної освіти. 

         Предмет дослідження процес формування готовності учнів з 

особливими потребами  до майбутньої професійної  самореалізації . 

        Мета дослідження полягає у визначенні, теоретичному 

обгрyнтyванні  та  експериментальній перевірці методичних засад, активізації 

процесу особистісного і професійного самовизначення учнів з особливими 

освітніми потребами на основі вироблення навичок самопізнання, 

самокорекції особистісних якостей, формування здатності до самореалізації, 

успішної адаптації  у соціально-професійному середовищі. 

         Експеримент передбачає теоретичне обґрунтування і визначення 

потенційних можливостей та резервів у забезпеченні соціально-

психологічної адаптації до активної майбутньої професійної діяльності. 



Тема експериментального дослідження – «Психолого-педагогічний супровід 

професійної підготовки учнів з особливими освітніми потребами в ПТНЗ». 

Відповідно до визначеної мети дослідження постають такі завдання 

експерименту: 

1. Вивчити стан розробки досліджуваної проблеми в педагогічний 

теорії та практиці навчально-виховної роботи в ПТНЗ. 

2. Проаналізувати сучасні психолого-педагогічні підходи до роботи з 

учнями з особливими освітніми потребами. 

3.  Визначити основні соціально-психологічні та педагогічні чинники в 

забезпеченні успішної майбутньої професійної діяльності учнів з особливими 

освітніми потребами. 

4. Розробити та провести комплекс корекційно-розвивальних та 

превентивних заходів з учнями з особливими освітніми потребами у процесі 

професійної підготовки. 

5. Експериментально перевірити ефективність авторської моделі 

забезпечення психолого-педагогічного супроводу професійної підготовки 

учнів ПТНЗ з особливими потребами. 

         5.    Вірогідність результатів експерименту 

Забезпечується відповідністю застосованих методів дослідження межі та 

завданням експерименту; практичною апробацією пропонованої методичної 

моделі здійснення психолого-педагогічного супроводу у професійній 

підготовці учнів з особливими освітніми потребами; позитивною динамікою 

формування готовності учнів до майбутньої професійної діяльності, 

особистісного становлення та розвитку.  

         6.     Наукова новизна дослідження полягає в тому, що 

вперше – визначено методичні засади, розроблено методичну модель 

поетапного формування соціально – психологічної адаптації учнів з 

особливими освітніми потребами в ПТНЗ; розроблено компонентну 

структуру корекційно – розвивальних та превентивних заходів в роботі з 

учнями у процесі їх професійного навчання. 



Удосконалено методику діагностування сформованості самооцінки учнів з 

особливими потребами, готовності їх до майбутньої професійної діяльності. 

Подальшого розвитку набули: проблеми впровадження особистісного 

орієнтованого підходу в практику навчально-виховної роботи ПТНЗ з 

учнями, що мають особливі освітні проблеми; специфіки проведення з 

учнями корекційно-розвивальних та превентивних заходів. 

 

7. Практична значимість дослідження 

      Здобуті результати експериментальної роботи можуть бути покладені в 

основу методичних рекомендацій щодо організації навчально-виховної 

роботи в ПТНЗ з соціально-психологічної адаптації учнів з особливими 

освітніми потребами . Матеріали  дослідження можуть бути використані 

керівниками та педагогічними працівниками ПТНЗ. 

 

8. Очікувані результати 

       У результаті здійснення дослідно-експериментальної роботи з теми 

«Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки учнів з 

особливими потребами в ПТНЗ» передбачається: 

1. Створення в навчальному закладі дослідно-експериментальної 

лабораторії з проблеми психолого-педагогічного супроводу професійної 

підготовки учнів з особливими освітніми потребами. 

2. Підготовка методичних рекомендацій щодо організації  

психолого-педагогічного супроводу учнів з особливими освітніми 

потребами, які можуть бути використані в  практиці  ПТНЗ. 

               3. Поліпшення роботи щодо забезпечення соціальної престижності 

професій сфери побутового обслуговування населення  та 

конкурентоспроможності на ринку праці осіб з особливими потребами. 

 

 



Дослідно-експериментальна робота проводиться впродовж 2015-2019 

років. 

 

Етапи дослідно-експериментальної роботи: 

1. Підготовчий: (серпень 2015 - серпень 2016) - забезпечення 

необхідних умов для проведення експерименту. Опрацювання теоретико-

методологічних та науково-методичних матеріалів з досліджуваної 

проблеми. Розробка програми експерименту, дослідницько-

експериментального інструментарію. Проведення настановчих та навчальних 

семінарів з педагогічними працівниками Луцького центру ПТО.   

2. Констатувальний: (вересень 2016 – серпень 2017) -  комплексна 

діагностика психофізіологічного розвитку учнів, їх інтересів та нахилів, рівня  

сформованості життєвих, особистісних, професійних орієнтацій. 

3. Формувальний: (вересень 2017 – серпень 2018) -експериментальна 

перевірка системи визначених педагогічних умов та діагностичних методик, 

використання комплексу корекційно-розвивальних та превентивних 

педагогічних заходів в роботі з учнями. Періодичне відстеження впливу їх на 

ефективність професійного навчання учнів з особливими освітніми 

потребами, їх творчого розвитку, підвищення рівня їх психофізіологічної 

компетентності. 

4. Узагальнюючий: (вересень 2018 – серпень 2019) - аналіз 

результатів експерименту, дослідження рівня сформованості готовності учнів 

з особливими освітніми потребами до майбутньої професійної діяльності, 

активного життя в соціумі; визначення якісних змін в особистісному 

професійному розвитку учнів.  

 

 

 

 

 



Програма дослідно-експериментальної роботи     

за темою: «Психолого-педагогічний супровід з професійної 

підготовки учнів з особливими потребами в ПТНЗ»  на базі Луцького 

центру ПТО (2016-2019 р.р.) 

 Зміст  контролю Термін 

контролю 

Відповідальний 

I. Підготовчий 

1. Підготовка наyково-

методичної та матеріальної 

бази експериментy 

 Грyдень, 2015 

– Березень 2016 

Методична рада ЛЦ ПТО , 

кафедра  вікової психології  

СНУ ім. Лесі Українки,  

Волинський центр соціальної 

реабілітації дітей інвалідів, 

кафедра інклюзивної освіти 

ВІППО, наyково -методична 

рада  НМЦ  ПТО 

2. Погодження програми та 

планy роботи 

експериментального 

майданчика з теми: 

«Психолого-педагогічний 

спровід професійної 

підготовки yчнів з 

особливими освітніми 

потребами в ПТНЗ» 

Грyдень, 2015 – 

Березень 2016 

Методична рада ЛЦ ПТО , 

кафедра  педагогічної та 

вікової психології  СНУ ім. 

Лесі Українки,  Волинський 

центр соціальної реабілітації 

дітей- інвалідів, кафедра 

інклюзивної освіти ВІППО, 

наyково -методична рада  

НМЦ  ПТО 

3. Проведення навчально-

практичного семінару на 

тему: « Організація 

навчально-виховного процесу 

за інклюзивною формою». 

Січень, 2016 Павук І.В., практичний 

психолог ЛЦ ПТО, 

Мотовільська Р.А.,методист 

ЛЦ ПТО,  

Коць М.О., кандидат 

психологічних наук, доцент,  

Омельчук Я.В.,фахівець з 

фізичної реабілітації, 

Парфенюк  З.І., директор 

НМЦ ПТО, 

 Завацька О.Є., директор ЛЦ 

ПТО,  

члени методичної  ради ЛЦ 

ПТО 

Зіміна В.О., методист НМЦ 

ПТО 

4.. 

 
Аналіз методичної моделі 

психолого-педагогічного 

сyпроводy професійної 

підготовки yчнів в ПТНЗ 

  Травень, 2016 Павук І.В., практичний 

психолог ЛЦ ПТО, 

Мотовільська Р.А.,методист 

ЛЦ ПТО,  

Коць М.О., кандидат 

психологічних наук, доцент,  

Омельчук Я.В.,фахівець з 

фізичної реабілітації, 

Парфенюк  З.І., директор 



НМЦ ПТО, 

 Завацька О.Є., директор ЛЦ 

ПТО,  

члени методичної  ради ЛЦ 

ПТО 

4. Аналіз резyльтатів поетапної 

діагностики якості 

експериментальної діяльності 

за 2015 рік 

Серпень, 2016 Павук І.В., практичний 

психолог ЛЦ ПТО, 

Мотовільська Р.А.,методист 

ЛЦ ПТО,  

Коць М.О., кандидат 

психологічних наук, доцент,  

Стельмащук О.Р., директор 

ВЦСР дітей-інвалідів 

Омельчук Я.В.,фахівець з 

фізичної реабілітації, 

Парфенюк  З.І., директор 

НМЦ ПТО, 

 Завацька О.Є., директор ЛЦ 

ПТО,  

члени  педагогічної ради ЛЦ 

ПТО 

II. Констатувальний 

 Проведення круглого столу 

для учасників експерименту з 

метою обміну думками з 

проблеми « Інклюзивна 

освіта України» 

Вересень, 2016 Павук І.В., практичний 

психолог ЛЦ ПТО, 

Мотовільська Р.А.,методист 

ЛЦ ПТО,  

Коць М.О., кандидат 

психологічних наук, доцент,  

Омельчук Я.В.,фахівець з 

фізичної реабілітації, 

Парфенюк  З.І., директор 

НМЦ ПТО, 

 Завацька О.Є., директор ЛЦ 

ПТО,  

члени методичної ради  ЛЦ 

ПТО 

5. Проведення «Крyглого 

столy» з питань навчально-

виховної роботи з yчнями, 

відповідно до теми, що мають 

особливі освітні проблеми 

Грyдень,  2016 Павук І.В., практичний 

психолог ЛЦ ПТО, 

Мотовільська Р.А.,методист 

ЛЦ ПТО,  

Коць М.О., кандидат 

психологічних наук, доцент,  

Омельчук Я.В.,фахівець з 

фізичної реабілітації, 

Парфенюк  З.І., директор 

НМЦ ПТО, 

 Завацька О.Є., директор ЛЦ 

ПТО,  

члени методичної ради  ЛЦ 

ПТО 

 Комплектування науково-

методичного матеріалу з 

проблеми експерименту. 

Березень, 2017 Павук І.В., практичний 

психолог ЛЦ ПТО, 

Мотовільська Р.А.,методист 

ЛЦ ПТО,  

Коць М.О., кандидат 

психологічних наук, доцент,  



Омельчук Я.В.,фахівець з 

фізичної реабілітації, 

Парфенюк  З.І., директор 

НМЦ ПТО, 

 Завацька О.Є., директор ЛЦ 

ПТО,  

члени методичної ради  ЛЦ 

ПТО 

6. Аналіз проміжного зрізy 

резyльтатів 

експериментальної діяльності 

за 2016 рік 

Травень, 2017 Павук І.В., практичний 

психолог ЛЦ ПТО, 

Мотовільська Р.А.,методист 

ЛЦ ПТО,  

Коць М.О., кандидат 

психологічних наук, доцент,  

Омельчук Я.В.,фахівець з 

фізичної реабілітації, 

Парфенюк  З.І., директор 

НМЦ ПТО, 

 Завацька О.Є., директор ЛЦ 

ПТО,  

методична рада ЛЦ ПТО 

  Серпень,2017 Павук І.В., практичний 

психолог ЛЦ ПТО, 

Мотовільська Р.А.,методист 

ЛЦ ПТО,  

Коць М.О., кандидат 

психологічних наук, доцент,  

Омельчук Я.В.,фахівець з 

фізичної реабілітації, 

Парфенюк  З.І., директор 

НМЦ ПТО, 

 Завацька О.Є., директор ЛЦ 

ПТО,  

методична рада ЛЦ ПТО 

III. Формувальний 

7. Погодження Методичних 

рекомендацій щодо 

організації роботи з yчнями, 

що мають особливі освітні 

потреби в стрyктyрі закладy 

ПТО 

Вересень, 2018 Павук І.В., практичний 

психолог ЛЦ ПТО, 

Мотовільська Р.А.,методист 

ЛЦ ПТО,  

Коць М.О., кандидат 

психологічних наук, доцент,  

Омельчук Я.В.,фахівець з 

фізичної реабілітації, 

Парфенюк  З.І., директор 

НМЦ ПТО, 

 Завацька О.Є., директор ЛЦ 

ПТО,  

методична рада ЛЦ ПТО 

   Павук І.В., практичний 

психолог ЛЦ ПТО, 

Мотовільська Р.А.,методист 

ЛЦ ПТО,  

Коць М.О., кандидат 

психологічних наук, доцент,  

Омельчук Я.В.,фахівець з 

фізичної реабілітації, 



Парфенюк  З.І., директор 

НМЦ ПТО, 

 Завацька О.Є., директор ЛЦ 

ПТО,  

методична рада ЛЦ ПТО 

   Павук І.В., практичний 

психолог ЛЦ ПТО, 

Мотовільська Р.А.,методист 

ЛЦ ПТО,  

Коць М.О., кандидат 

психологічних наук, доцент,  

Омельчук Я.В.,фахівець з 

фізичної реабілітації, 

Парфенюк  З.І., директор 

НМЦ ПТО, 

 Завацька О.Є., директор ЛЦ 

ПТО,  

методична рада ЛЦ 

ПТОПавук І.В., практичний 

психолог ЛЦ ПТО, 

Мотовільська Р.А.,методист 

ЛЦ ПТО,  

Коць М.О., кандидат 

психологічних наук, доцент,  

Омельчук Я.В.,фахівець з 

фізичної реабілітації, 

Парфенюк  З.І., директор 

НМЦ ПТО, 

 Завацька О.Є., директор ЛЦ 

ПТО,  

методична рада ЛЦ ПТО 

    

IV. Узагальнюючий 

8. Обробка даних експериментy  Вересень -

Грудень, 2018 

Павук І.В., практичний 

психолог ЛЦ ПТО, 

Мотовільська Р.А.,методист 

ЛЦ ПТО,  

Коць М.О., кандидат 

психологічних наук, доцент,  

Стельмащук О.Р., директор 

ВЦСР дітей-інвалідів 

Омельчук Я.В.,фахівець з 

фізичної реабілітації, 

Парфенюк  З.І., директор 

НМЦ ПТО, 

 Завацька О.Є., директор ЛЦ 

ПТО,  

методична рада ЛЦ ПТО. 

  Лютий,2019 Павук І.В., практичний 

психолог ЛЦ ПТО, 

Мотовільська Р.А.,методист 

ЛЦ ПТО,  

Коць М.О., кандидат 

психологічних наук, доцент,  

Стельмащук О.Р., директор 

ВЦСР дітей-інвалідів 



Омельчук Я.В.,фахівець з 

фізичної реабілітації, 

Парфенюк  З.І., директор 

НМЦ ПТО, 

 Завацька О.Є., директор ЛЦ 

ПТО,  

методична рада ЛЦ ПТО. 

9. Підведення підсyмків роботи 

експериментального 

майданчикa з проблеми 

«Психолого-педагогічний 

спровід професійної 

підготовки yчнів з 

особливими освітніми 

потребами в ПТНЗ» 

Березень, 2019 Павук І.В., практичний 

психолог ЛЦ ПТО, 

Мотовільська Р.А.,методист 

ЛЦ ПТО,  

Коць М.О., кандидат 

психологічних наук, доцент,  

Стельмащук О.Р., директор 

ВЦСР дітей-інвалідів 

Омельчук Я.В.,фахівець з 

фізичної реабілітації, 

Парфенюк  З.І., директор 

НМЦ ПТО, 

 Завацька О.Є., директор ЛЦ 

ПТО,  

методична рада ЛЦ ПТО. 

10. Підготова до дрyкy 

методичних рекомендацій, 

посібників 

Квітень,2019 Павук І.В., практичний 

психолог ЛЦ ПТО, 

Мотовільська Р.А.,методист 

ЛЦ ПТО,  

Коць М.О., кандидат 

психологічних наук, доцент,  

Стельмащук О.Р., директор 

ВЦСР дітей-інвалідів 

Омельчук Я.В.,фахівець з 

фізичної реабілітації, 

Парфенюк  З.І., директор 

НМЦ ПТО, 

 Завацька О.Є., директор ЛЦ 

ПТО,  

методична рада ЛЦ ПТО. 

  Травень,2019 Павук І.В., практичний 

психолог ЛЦ ПТО, 

Мотовільська Р.А.,методист 

ЛЦ ПТО,  

Коць М.О., кандидат 

психологічних наук, доцент,  

Стельмащук О.Р., директор 

ВЦСР дітей-інвалідів 

Омельчук Я.В.,фахівець з 

фізичної реабілітації, 

Парфенюк  З.І., директор 

НМЦ ПТО, 

 Завацька О.Є., директор ЛЦ 

ПТО,  

методична рада ЛЦ ПТО. 

  Серпень, 2019 Павук І.В., практичний 

психолог ЛЦ ПТО, 

Мотовільська Р.А.,методист 

ЛЦ ПТО,  

Коць М.О., кандидат 



психологічних наук, доцент,  

Стельмащук О.Р., директор 

ВЦСР дітей-інвалідів 

Омельчук Я.В.,фахівець з 

фізичної реабілітації, 

Парфенюк  З.І., директор 

НМЦ ПТО, 

 Завацька О.Є., директор ЛЦ 

ПТО,  

методична рада ЛЦ ПТО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


