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№ 

з/п 

Напрям і 

тема 

дослідження 

Завдання 

дослідження 

Керівник теми, 

виконавці 

Експери-

ментальна 

база 

Термін виконання Оформлення результатів 

дослідження 

Початок Кінець За результатами 

поточного року 

Кінцеве 

оформлення 

1. Науково-

практичні 

засади 

професійної 

діяльності 

спеціальних 

педагогів та 

практичних 

психологів в 

контексті 

сучасної 

освітньої 

парадигми 

Наукове обґрунтування 

та практичне 

апробування  проблеми 

дослідження 

Керівник: 

к.психол.н., доцент 

Старинська О. В. 

Виконавці: 

доц. Старинська О. 

В., 

проф. Єфименко М. 

М., 

доц. Ревуцька О. В., 

доц. Лопатіна Г. О., 

доц. Пархоменко 

М.В.,  

доц. Цибуляк Н. Ю., 

ст.викл. Сербова О. 

В, 

ст. викл. Сизко Г. І., 

ст.викл. 

Линдіна Є.Ю., 

ст. викл. 

Сущинська Т. С., 

ст. викл. 

Синиця А.О., 

ст. викл. 

БДПУ, 

факультет 

дошкільної, 

спеціальної та 

соціальної 

освіти, 

дошкільні та 

загальноосвіт

ні заклади 

2017 2022 Статті, участь у 

науково-практичних 

конференціях різного 

рівня, публікації 

відповідно 

комплексної теми 

Видання  

колективної 

монографії 



Анастасова Н. М., 

ас. Донченко О. С., 

ас. Мицик Г. М., 

ас. Валуйських  

(Мирошниченко) Ю. 

А., 

ас. Сєчина 

(Самойленко) І. О., 

ст. викл. Кеда Н. В. 

2. Психолого-

педагогічні 

засади 

розвитку 

соціального 

інтелекту 

осіб  з 

порушенням

и розумового 

розвитку 

Мета полягає у 

теоретико-

експериментальному 

вивченні та виявленні 

сукупності психолого-

педагогічних факторів 

формування 

соціального інтелекту 

осіб з порушеннями 

розумового розвитку і 

розробка програми їх 

психологічного 

супроводу. 

Завдання: 

1. Визначити 

теоретичні засади 

розвитку соціального 

інтелекту осіб з 

порушеннями 

розумового розвитку 

2. Експериментально 

виявити психологічні 

особливості 

соціального інтелекту; 

Старинська О.В. БДПУ, 

факультет 

дошкільної, 

спеціальної та 

соціальної 

освіти  

2017 2022 Статті, участь у 

науково-практичних 

конференціях різного 

рівня, публікації 

відповідно 

комплексної теми 

Розділ 

колективної 

монографії  



критерії, показники та 

рівні розвитку 

соціального інтелекту 

осіб з порушеннями 

розумового розвитку. 

3.  Розробити 

програму формування 

соціального інтелекту 

особистості з 

порушеннями 

розумового розвитку з 

урахуванням 

специфіки порушень 

та вікових 

особливостей. 

3.  Комплексне 

формування 

кистьових 

функцій у 

дошкільників  

для 

покращення 

їхнього 

психофізичн

ого розвитку 

та успішної 

подальшої 

соціалізації 

Мета  полягає у 

розробленні, 

теоретичному 

обґрунтуванні та 

експериментальній 

перевірці системи 

формування 

кистьових функцій у 

дошкільників. 

Завдання 

дослідження: 

 1. Проаналізувати 

загальний стан 

проблеми формування 

кистьових функцій у 

дітей. 

2. Сформувати цілісний 

арсенал кистьових 

Єфименко М.М. БДПУ, 

факультет 

дошкільної, 

спеціальної та 

соціальної 

освіти, 

заклади 

дошкільної 

освіти 

2017 2022 Статті, участь у 

науково-практичних 

конференціях, 

семінарах, 

педагогічних 

читаннях різного 

рівня, публікації 

відповідно 

комплексної теми 

Розділ 

колективної 

монографії 



функцій людини 

(дитини).  

3. Схарактеризувати 

кожну з кистьових 

функцій у 

філогенетичному та 

сучасному аспектах. 
4. Розробити систему 
педагогічної 
діагностики основних 
кистьових функцій у 
дітей.  
5. Провести 
констатувальне 
дослідження стану 
кистьових функцій у 
дітей дошкільного віку.  
6. Доопрацювати 
окремі кистьові тести, 
виходячи з виконаної 
практичної апробації.   
7. Розробити форми 

документації для 

педагогічного 

діагностування 

кистьових функцій. 

8. Провести 

формувальний 

педагогічний 

експеримент і довести 

перевагу розробленої 

системи формування 

кистьових функцій. 

4. Міждисциплі

нарний 

Мета полягає у 

теоретико-

Ревуцька О.В. БДПУ, 

факультет 

2017 2022 Статті, участь у 

науково-практичних 

Розділ 

колективної 



підхід в 

профілактиці, 

діагностиці 

та корекції 

мовленнєвих 

та 

міофункціон

альних  

порушень у 

дітей 

 

експериментальному 

вивченні,  

обґрунтуванні, 

розробці та 

впровадженні 

комплексної 

міждисциплінарної 

системи заходів, 

спрямованих на 

профілактику, 

діагностику та 

корекцію 

мовленнєвих та 

міофункціональних 

порушень у дітей 

Завдання:  

Провести системний 

теоретичний та 

емпіричний аналіз 

проблеми у клініко-

психолого-

педагогічному 

напрямах. 

Визначити стан 

мовленнєвого та 

соматичного розвитку 

дітей, що мають 

міофункціональні та 

мовленнєві 

порушення. 

Розробити, методично 

забезпечити та 

практично перевірити 

дошкільної, 

спеціальної та 

соціальної 

освіти  

конференціях різного 

рівня, публікації 

відповідно 

комплексної теми 

монографії  



комплексну 

міждисциплінарну 

систему заходів, 

спрямованих на 

профілактику, 

діагностику та 

корекцію 

мовленнєвих та 

міофункціональних 

порушень у дітей 

Розглянути 

можливість 

використання 

терапевтичних 

методів ортодонтії в 

роботі логопеда з 

дітьми із 

міофункціональними 

та мовленнєвими 

порушеннями та 

довести взаємозв’язок 

педагогічних і 

медичних аспектів. 

5. Професійна 

підготовка 

спеціальних 

педагогів у 

контексті 

засад 

компетентні

сно-

зорієнтовано

ї парадигми 

Мета полягає у 

вивченні 

особливостей, 

обґрунтуванні, 

розробці та апробації 

ефективності 

програми професійної 

підготовки 

спеціальних педагогів 

у контексті засад 

Лопатіна Г.О. БДПУ, 

факультет 

дошкільної, 

спеціальної та 

соціальної 

освіти  

2017 2022 Статті, участь у 

науково-практичних 

конференціях різного 

рівня, публікації 

відповідно 

комплексної теми 

Розділ 

колективної 

монографії  



компетентнісно-

зорієнтованої 

парадигми. 

Завдання:  

1. Теоретичне 

вивчення, 

обґрунтування питання 

професійної 

підготовки 

спеціальних педагогів 

у контексті засад 

компетентнісно-

зорієнтованої 

парадигми. 

2. Визначення 

критеріїв, показників, 

характеристика рівнів 

професійної 

підготовки 

спеціальних педагогів. 

3. Апробація програми 

професійної підготовки 

спеціальних педагогів 

на засадах 

компетентнісно-

зорієнтованої 

парадигми. 

6.  Науково-

методичні 

засади 

формування 

здатності до  

творчого 

Наукове обґрунтування 

та практичне 

апробування проблеми 

дослідження 

Пархоменко М.В. БДПУ, 

факультет 

дошкільної, 

спеціальної та 

соціальної 

освіти, 

2017 2022 Статті, участь у 

науково-практичних 

конференціях різного 

рівня, публікації 

відповідно 

комплексної теми 

Розділ 

колективної 

монографії 



самовиражен

ня у дітей  із 

порушенням

и розвитку у 

сучасному 

освітньому 

просторі 

заклади 

загальної 

середньої та 

дошкільної 

освіти 

7. Психологічні 

особливості 

розвитку 

професійної 

стресостійкос

ті майбутніх 

спеціальних 

педагогів 

Мета полягає у 

теоретико-

експериментальному 

вивченні 

психологічних 

особливостей прояву 

стресостійкості 

майбутніх спеціальних 

педагогів, 

обґрунтуванні, 

розробці та апробації 

ефективності 

програми розвитку 

цієї якості в процесі 

професійної 

підготовки. 

Завдання:  

1. Визначити 

теоретичні підходи до 

вивчення проблеми 

розвитку 

стресостійкості як 

професійно важливої 

якості майбутніх 

спеціальних педагогів. 

2. Експериментально 

Цибуляк Н.Ю.  БДПУ, 

факультет 

дошкільної, 

спеціальної та 

соціальної 

освіти  

2017 2022 Статті, участь у 

науково-практичних 

конференціях різного 

рівня, публікації 

відповідно 

комплексної теми 

Розділ 

колективної 

монографії  



виявити психологічні 

особливості прояву та 

критерії, показники і 

рівні розвитку 

професійної 

стресостійкості 

майбутніх 

спеціальних педагогів. 

3. Розробити та 

перевірити 

ефективність 

програми розвитку 

професійної 

стресостійкості 

майбутніх 

спеціальних педагогів. 

8. Соціально-

психологічні 

чинники 

дисфункціон

альності сім`ї 

дитини з 

особливими 

потребами 

Мета полягає у 

теоретико-

експериментальному 

вивченні 

психологічних 

чинників 

дисфункціональності 

сім`ї дитини з 

особливими потребами, 

обґрунтуванні, 

розробці та апробації 

ефективності 

програми 

профілактичної та 

корекційної роботи з 

сім`єю.  

Завдання:  

Сербова О.В.  БДПУ, 

факультет 

дошкільної, 

спеціальної та 

соціальної 

освіти  

2017 2022 Статті, участь у 

науково-практичних 

конференціях різного 

рівня, публікації 

відповідно 

комплексної теми 

Розділ 

колективної 

монографії  



1. Здійснити аналіз 

дефініцій з проблеми 

дослідження та 

теоретичний аналіз 

чинників 

дисфункціональності 

сім`ї дитини з 

особливими потребами. 

2. Виділити  етапи  

дослідження  чинників 

дисфункціональності 

сім`ї дитини з 

особливими потребами. 

3. Розробити методики 

констатувального 

експерименту. 

4. Розробити та 

апробувати  програми 

профілактичної та 

корекційної роботи з 

сім`єю.  

9. Емоційне 

вигорання 

спеціального 

педагога: 

сутність, 

діагностика, 

профілактика 

Мета полягає у 

теоретико-

експериментальному 

вивченні емоційного 

вигорання спеціальних 

педагогів, 

обґрунтуванні, 

розробці та перевірці 

ефективності 

програми подолання 

та профілактики 

емоційного вигорання 

Сизко Г.І. БДПУ, 

факультет 

дошкільної, 

спеціальної та 

соціальної 

освіти  

2017 2022 Статті, участь у 

науково-практичних 

конференціях різного 

рівня, публікації 

відповідно 

комплексної теми 

Розділ 

колективної 

монографії  



у спеціальних 

педагогів. 

Завдання:  

1. Здійснити аналіз 

феномену емоційного 

вигорання. Визначити 

особливості стресових 

ситуацій у 

професійній 

діяльності 

спеціальних педагогів. 

2. Підготувати 

програму діагностики 

емоційної сфери 

спеціальних педагогів, 

визначити критерії, 

показники та рівні 

прояву емоційного 

вигорання у 

спеціальних педагогів. 

3. Розробити та 

перевірити 

ефективність 

програми подолання 

та профілактики 

емоційного вигорання 

у спеціальних 

педагогів. 

10. Історичні 

особливості 

професійного 

розвитку  

спеціальних 

Мета полягає у 

вивченні та 

обґрунтуванні 

історичних 

особливостей 

Линдіна Є. Ю.   БДПУ, 

факультет 

дошкільної, 

спеціальної та 

соціальної 

2017 2022 Статті, участь у 

науково-практичних 

конференціях різного 

рівня, публікації 

відповідно 

Розділ 

колективної 

монографії  



педагогів та 

практичних 

психологів 

професійного розвитку  

спеціальних педагогів 

та практичних 

психологів. 

Завдання:  

1. Проаналізувати та 

обґрунтувати проблему 

дослідження.  

2. Визначити, 

упорядкувати та 

схарактеризувати 

основні напрями 

професійного 

розвитку спеціальних 

педагогів та 

практичних психологів. 

3. Визначити та 

схарактеризувати 

історичні особливості 

професійного розвитку 

спеціальних педагогів 

та практичних 

психологів. 

освіти  комплексної теми 

11. Психологічн

ий супровід 

формування 

кінестетично

го інтелекту 

майбутніх  

практичних 

психологів та  

спеціальних 

педагогів 

Мета полягає у 

теоретико-

емпіричному вивченні 

особливостей 

формування 

кінестетичного 

інтелекту майбутніх  

практичних психологів 

та  спеціальних 

педагогів; в розробці та 

Сущинська Т.С.  

 

 

 

 

 

БДПУ, 

факультет 

дошкільної, 

спеціальної та 

соціальної 

освіти  

2017 2022 Статті, участь у 

науково-практичних 

конференціях різного 

рівня, публікації 

відповідно 

комплексної теми 

Розділ 

колективної 

монографії  



апробації програми  

формування 

кінестетичного 

інтелекту засобами 

тілесно-орієнтованої 

психотерапії. 

Завдання:  

1.Здійснити 

теоретичний аналіз 

проблеми та 

визначити основні  

напрями формування 

кінестетичного 

інтелекту майбутніх 

практичних 

психологів та  

спеціальних педагогів. 

2.Емпірично вивчити 

особливості 

сформованості 

кінестетичного 

інтелекту майбутніх 

практичних 

психологів та  

спеціальних педагогів. 

3. Розробити та 

апробувати  програму 

формування 

кінестетичного 

інтелекту майбутніх  

практичних 

психологів та  

спеціальних педагогів 



засобами тілесно-

орієнтованої 

психотерапії. 

12. Теоретичні 

засади 

проблеми 

мовленнєвог

о розвитку 

дітей з 

церебральни

м паралічем 

Мета полягає у 

теоретичному 

вивченні 

особливостей 

мовленнєвого 

розвитку дітей з 

церебральним 

паралічем та сучасних 

підходів до проблем 

реабілітації цієї 

категорії дітей у 

нашій країні та 

закордоном. 

Завдання:  

1. Визначити 

теоретичні підходи до 

вивчення 

особливостей 

розвитку мовлення 

дітей з церебральним 

паралічем. 

2. Виявити 

особливості прояву та 

критерії, показники і 

рівні розвитку 

мовленнєвого 

розвитку дітей з 

церебральним 

паралічем у сучасній 

літературі. 

Синиця А.О. БДПУ, 

факультет 

дошкільної, 

спеціальної та 

соціальної 

освіти 

2017 2022 Статті, участь у 

науково-практичних 

конференціях різного 

рівня, публікації 

відповідно 

комплексної теми 

Розділ 

колективної 

монографії  



3. Дослідити підходи 

до проблем 

реабілітації цієї 

категорії дітей у 

нашій країні та 

закордоном. 

13. Підготовка 

майбутніх 

спеціальних 

педагогів в 

контексті 

формування 

соціально-

емоційного 

розвитку 

дітей з 

тяжкими 

порушенням

и мовлення 

Мета полягає у 

теоретичному  

вивченні 

особливостей 

підготовки майбутніх 

спеціальних педагогів 

до організації роботи, 

спрямованої на 

розвиток соціально-

емоційної сфери дітей з 

тяжкими порушеннями 

мовлення.  

Завдання:  

1. Вивчити 

сучасний стан 

підготовки 

спеціальних педагогів 

до організації роботи, 

спрямованої на 

розвиток соціально-

емоційної сфери дітей з 

тяжкими порушеннями 

мовлення. 

2. Визначити 

особливості організації 

роботи з розвитку 

соціально-емоційного 

Анастасова Н.М. БДПУ, 

факультет 

дошкільної, 

спеціальної та 

соціальної 

освіти  

 

2017 

 

2022 Статті, участь у 

науково-практичних 

конференціях різного 

рівня, публікації 

відповідно 

комплексної теми 

 

Розділ 

колективної 

монографії 

 



сфери дітей з тяжкими 

порушеннями. 

3.  Експериментально 

виявити ступінь 

готовності 

спеціальних педагогів 

до організації роботи, 

спрямованої на 

розвиток соціально-

емоційного сфери дітей 

з тяжкими 

порушеннями 

мовлення. 

4. Розробити спецкурс 

з підготовки 

спеціальних педагогів 

до організації роботи, 

з розвитку соціально-

емоційної сфери дітей з 

тяжкими порушеннями 

мовлення. 

14. Формування 

творчої 

особистості 

майбутнього 

педагога в 

умовах 

закладу 

вищої освіти 

Мета полягає у 

теоретичному та 

емпіричному 

дослідженні умов 

формування творчої 

особистості 

майбутнього педагога, 

розробці та апробації 

ефективності 

програми її розвитку в 

умовах закладу вищої 

освіти. 

Донченко О.С.  БДПУ, 

факультет 

дошкільної, 

спеціальної та 

соціальної 

освіти  

2017 2022 Статті, участь у 

науково-практичних 

конференціях, 

публікації відповідно 

комплексної теми 

Розділ 

колективної 

монографії  



Завдання:  

1. Визначити 

теоретичні підходи до 

вивчення проблеми 

формування творчої 

особистості 

майбутнього педагога 

в умовах закладу 

вищої освіти. 

2. Емпірично виявити 

психологічні 

особливості творчої 

особистості 

майбутнього педагога. 

3. Розробити та 

перевірити 

ефективність програми 

формування творчої 

особистості 

майбутнього педагога 

в умовах закладу 

вищої освіти 

15. Організацій

но-

педагогічні 

засади 

формування 

готовності 

майбутніх 

вчителів-

логопедів до 

професійної 

діяльності в 

Мета полягає у 

визначенні та 

науковому 

обґрунтуванні  

ефективності 

комплексу 

організаційно-

педагогічних умов 

формування 

готовності майбутніх 

вчителів-логопедів до 

Мицик Г.М. БДПУ, 

факультет 

дошкільної, 

спеціальної та 

соціальної 

освіти  

2017 2022 Статті, участь у 

науково-практичних 

конференціях різного 

рівня, публікації 

відповідно 

комплексної теми 

Розділ 

колективної 

монографії  



сільській 

місцевості 

професійної діяльності 

в сільській місцевості 

в закладах вищої 

освіти.  

Завдання:  

1. Дослідити сучасний 

стан підготовки 

вчителів-логопедів до 

професійної 

діяльності в сільській 

місцевості. 

2. Розробити та 

науково обґрунтувати 

комплекс 

організаційно-

педагогічних умов, що 

забезпечують успішне 

формування 

готовності майбутніх 

вчителів-логопедів до 

професійної діяльності 

в сільській місцевості; 

структурно-

функціональну модель 

формування 

готовності майбутніх 

вчителів-логопедів до 

професійної діяльності 

в сільській місцевості. 

16. Методика 

використанн

я 

дистанційни

Мета полягає у 

теоретико-

експериментальному 

вивченні методики 

Валуйських 

(Мирошниченко) 

Ю.А.  

БДПУ, 

факультет 

дошкільної, 

спеціальної та 

2017 2022 Статті, участь у 

науково-практичних 

конференціях різного 

рівня, публікації 

Розділ 

колективної 

монографії  



х форм 

навчання 

майбутніх 

спеціальних 

педагогів у 

сучасному 

інформаційн

ому просторі 

 

використання 

дистанційних форм 

навчання майбутніх 

спеціальних педагогів, 

обґрунтуванні та 

розробці моделі 

використання 

сучасних 

інформаційних 

технології 

дистанційного 

навчання для 

оволодіння фаховими 

компетентностями в 

процесі професійної 

підготовки. 

Завдання:  

1. Визначити 

теоретичні підходи до 

вивчення методики 

використання 

дистанційних форм 

навчання майбутніх 

спеціальних педагогів. 

2. Сформулювати 

методичні основи 

навчання майбутніх 

спеціальних педагогів 

в умовах 

інформаційного 

суспільства. 

соціальної 

освіти  

відповідно 

комплексної теми 



3. Експериментально 

визначити рівень 

формування фахових 

компетентностей 

майбутніх 

спеціальних педагогів 

за умови 

впровадження 

експериментальної 

методики 

дистанційного 

навчання. 

17. Теоретико-

методологічн

і основи 

підготовки 

майбутніх 

фахівців до 

роботи  в 

інклюзивном

у освітньому 

середовищі 

 

Мета полягає у 

вивченні теоретико-

методологічних основ 

професійної підготовки 

майбутніх фахівців до 

роботи  в 

інклюзивному 

освітньому середовищі. 

Завдання: 

1. Здійснити 

теоретичний аналіз та 

наукове обґрунтування 

проблеми дослідження. 

2. Визначити сучасний 

стан підготовки 

майбутніх фахівців до 

роботи  в 

інклюзивному 

освітньому середовищі 

3. Експериментально 

Сєчина 

(Самойленко) І.О. 

БДПУ, 

факультет 

дошкільної, 

спеціальної та 

соціальної 

освіти 

2017 2022 Статті, участь у 

науково-практичних 

конференціях різного 

рівня, публікації 

відповідно 

комплексної теми 

Розділ 

колективної 

монографії  



виявити ефективні 

педагогічні умови 

підготовки  майбутніх 

фахівців до роботи  в  

інклюзивному 

освітньому середовищі. 

18. Розвиток   

мовлення в 

учнів з 

інтелектуаль

ними 

порушенням

и в умовах 

інклюзивног

о навчання 

Метою дослідження є 

розробка методичних 

рекомендацій для 

вчителів-логопедів, 

учителів початкових 

класів, практичних 

психологів щодо 

розвитку  мовлення в 

учнів з 

інтелектуальними 

порушеннями 1-2 

класів в умовах 

інклюзивного 

навчання. 

Завдання: 

1. Здійснити науково-

теоретичні засади 

дослідження 

мовленнєвої 

діяльності дітей з 

інтелектуальними 

порушеннями. 

2. Розробити блок для 

комплексного лого-

психологічного 

обстеження дітей з 

інтелектуальними 

Кеда Н.В. БДПУ, 

факультет 

дошкільної, 

спеціальної 

та соціальної 

освіти, 

заклади 

загальної 

середньої 

освіти 

2018 2023 Статті, участь у 

науково-практичних 

конференціях 

різного рівня, 

публікації 

відповідно 

комплексної теми 

Розділ  

колективної 

монографії 

 



порушеннями 

(легкого ступеня та 

помірного ступеня). 

3. Скласти методичні 

рекомендації для  

вчителів-логопедів, 

учителів початкових 

класів, практичних 

психологів  щодо 

міждисциплі-нарного 

супроводу (розвиток 

мовлення) учнів 1-2 

класів з 

інтелектуальними 

порушеннями в 

умовах інклюзивного 

навчання.  

 

Завідувач кафедри 

к.пед.н., доцент                                                                                                                                                               О. В. Ревуцька 


