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У 2009 році Україна зробила перший крок на шляху до реалізації 

інклюзивної освіти, ратифікувавши Конвенцію ООН «Про права інвалідів». 

Згідно до цього документу Україна зобов’язана забезпечити безкоштовною 

якісною освітою дітей з порушенням психофізичного розвитку, тобто такою 

освітою, яка сприяла би їх подальшій успішній соціалізації та інтеграції у 

суспільство. Так у 2011 році наша держава прийняла Закон «Про затвердження 

порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних 

закладах», який надає можливість дитині з особливими освітніми потребами 

навчатися у інклюзивних класах закладів загальної освіти за місцем 

проживання [2, с.1]. Прийняття цього закону сприяло усвідомленню 

необхідності звернення до досвіду країн, які вже успішно впроваджують таку 

форму навчання. Так як діти з розладом спектру аутизму є непростою групою 

для включення у загальноосвітнє середовище через їх проблеми у соціальній 

взаємодії, спілкуванні, одноманітні інтереси, ритуальні дії, проблемну 

поведінку та нерідку коморбідну розумову відсталість, вони потребують 

особливої уваги науковців та освітян [3, с.50]. 

Метою нашого дослідження є виявлення особливостей організаційно-

педагогічних умов реалізації педагогічної підтримки молодших школярів з 

розладом спектру аутизму у закладах загальної освіти США та окреслити 

можливі шляхи впровадження отриманого західного досвіду в Україні. 

Для досягнення обраної мети нами були використані теоретичні методи 

(розбір базових понять дослідження, історичний аналіз, порівняльний, та 

прогнозування) та емпіричні (бесіда, анкетування, інтерв’ювання, досвід роботи 

вчителів).  Надалі надамо більш детальний аналіз цих методів та наведемо 

приклади з нашої наукової роботи. 

Перший теоретичний метод, який ми розглянемо, – аналіз базових понять 

дослідження. Цей метод є надзвичайно важливим, так як він вимагає від 

дослідника оволодіння мовою науки, для якої характерним є строгість, чіткість 

та послідовність використання термінологічних понять [1, с. 28]. Так як наше 

дисертаційне дослідження стосується навчання дітей з психічними 

порушеннями, у нашій  роботі розкриті не тільки педагогічні, а і медичні та 

патопсихологічні терміни. Надання чіткого визначення як першим, так і 

останнім є особливо важливим, так як від сенсу, який нами вкладено у той чи 

інший термін, залежать майбутні результати нашого дослідження та розуміння 

іншими науковцями логіки проведення наукової роботи.  

Другий метод – історичний аналіз. Він дозволяє дослідити ґенезу та 

розвиток спеціальної та інклюзивної освіти у Сполучених Штатах Америки за 

допомогою розбору архівних педагогічних матеріалів та нормативно-правових 
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актів. Ретроспективний аналіз дозволяє простежити причини зміни освітньої 

парадигми, виділити етапи розвитку освіти для дітей з ментальними 

порушеннями та визначити характерні особливості для кожного з цих етапів.  

Третій метод, порівняльний, дає можливість виділити загальне та 

часткове у досліджуваних явищах. Так у нашій роботі порівнюються вітчизняні 

та західні наукові напрацювання з проблеми інклюзії дітей з розладом спектру 

аутизму. Наше дослідження дозволить виділити та охарактеризувати 

особливості тієї чи іншої системи освіти.  

Останній теоретичний метод, який нами використано, є прогнозування. 

На основі ретроспективних даних даний метод дає можливість допустити 

припущення щодо майбутнього розвитку того чи іншого явища. У нашому 

дослідженні ми спираємось на досвід Сполучених Штатів Америки, так як це 

країна, яка одна з перших звернулася до ідей інклюзивної освіти. 

Проаналізувавши сильні та слабкі сторони навчання дітей з особливими 

освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах Америки, ми 

можемо припустити, з якими складностями може зіштовхнутися Україна та 

розробити план їх подолання. 

Надалі розглянемо емпіричні методи, які доцільні у історичному 

дослідженні. У нашій науковій роботі використані анкетування та 

інтерв’ювання команди супроводу дитини з ментальними порушеннями у 

США. До цієї команди входять: вчителі загальноосвітньої школи, корекційні 

педагоги, практичні психологи, поведінкові терапевти та батьки дитини. Мета 

цього опитування – уточнення практичних аспектів роботи з дитиною з 

розладом спектру аутизму у рамках інклюзивної школи.  

У нашій статті були проаналізовані теоретичні та емпіричні методи 

проведення педагогічного історичного дослідження. Описання методів 

написання наукової роботи дозволило нам окреслити шляхи дослідження освіти 

дітей з розладом спектру аутизму у США.  
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