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РОЗРОБЛЕННЯ SMART-ЦІЛЕЙ ДЛЯ ДИТИНИ З 

ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В ПРОЦЕСІ ІНКЛЮЗИВНОГО 

НАВЧАННЯ 

 

Впровадження інклюзивного навчання наражається на опір і 

неприйняття з багатьох об’єктивних і суб’єктивних чинників, серед яких:  

– брак системи раннього втручання як першої ланки освітнього 

процесу, при цьому, за світовим досвідом відомо, що завдяки своєчасно і 

грамотно наданій допомозі у дітей з порушеннями розвитку може бути 

суттєво вирівняний їхній психофізичний стан, і водночас набуто позитивний 

досвід спілкування з однолітками, а у однолітків – досвід взаємодії з ними;  

– відсутність традицій наступності, за яких навколо дитини 

організовано фаховий і, головне, узгоджений міждисциплінарний супровід, 

завдяки якому реалізується такий відповідальний до дитини та її родини 

підхід, коли перехід на нову ланку освітнього процесу є продуманим і 

підготовленим, із врахуванням стану та динаміки розвитку дитини й  

попередньому досвіду надання їй допомоги; 

– відсутність розуміння щодо умов, які необхідно створити для 

задоволення особливих освітніх потреб дитини; 

– невміння розробляти стратегію корекційно-розвивальної роботи й 

узгоджено її реалізовувати з урахуванням наявної та перспективної 

життєдіяльності дитини; 

– брак розуміння і здатності організовувати командну роботу з 

супроводу дитини з особливими потребами, за якої і фахівці між собою, з 

одного боку, і фахівці з батьками, з іншого, колегіально домовляються і 

покроково досягають необхідних позитивних зрушень в процесі навчання і 

розвитку цієї дитини, при тому не руйнуючи можливості для повноцінного 

розвитку інших дітей.  

Останні три пункти є технологічними і мають відповідати на питання, 

як саме впроваджувати інклюзивне навчання для дитини з особливими 

потребами. На жаль, саме ці питання та операційні підходи, які власне і 
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уможливлюють поступальний розвиток дитини і позитивні зміни в  

освітньому середовищі, недостатньо відомі українським педагогам. 

Один з найважливіших моментів, який робить інклюзію предметною, а 

працю педагогів і батьків цілеспрямованою й успішною є постановка довго- 

та короткотривалих цілей щодо розвитку дитини. За світовим досвідом, ці 

цілі варто формулювати за принципами цілепокладання SMART (абревіатура 

від Specific – конкретні; Measurable – вимірювані; Achievable – досяжні; 

Resalt-oriented – орієнтовані на результат, Time-related – визначені у часі), 

тому їх можна називати SMART-цілями.  

Слід зазначити, що SMART-цілі суттєво вирізняються від притаманних 

українським реаліям абстрактно поставленим завданням. Так, у вітчизняних 

програмах традиційно зустрічаємо: «Сприяти оволодінню дітьми життєво 

необхідними рухами з метою природної адаптації до умов навколишнього 

середовища», або «Сприяти розвитку активного мовлення: формувати 

елементарні навички мовленнєвого спілкування з дорослими та однолітками, 

стимулювати до розповідного мовлення» (Освітня програма для дітей 

„Дитина” від 2 до 7 років, 2015 р.). На противагу цим узагальнено 

сформульованим завданням SMART-цілі звучать максимально конкретно і 

стають для членів команди супроводу чітким орієнтиром їхніх спільних 

послідовних дій у плані долання найважливіших перешкод для розвитку 

дитини і підтримки її. 

Для того, щоб конкретизувати наведені вище приклади абстрактного 

формулювання завдань у форматі SMART-цілей, необхідно розібратися у 

тому, з чим саме складнощі у дитини і як послідовно можна виправляти 

наявну ситуацію. Так, наприклад, з’ясовано, що коли йдеться про «життєво 

необхідні рухи», виявляється, що дитина не вміє правильно користуватися 

милом, витирати обличчя і руки, вішати рушник на місце. Тоді може бути 

сформульовано ціль «Після того, як дитина приходить з вулиці у 

приміщення, вона має правильно вимити руки і обличчя, витерти їх 

рушником і покласти його не місце. І буде фона це робити в 9 випадках з 10, і 

ця ціль відпрацьовується протягом 2-х місяців». Далі визначають, хто буде 

працювати над цією навичкою і що буде застосовано для полегшення 

оволодіння нею. Наприклад, це обов’язково двічі на день буде робити мама, 

вихователь у ті дні, коли дитина приходить у садок і логопед, до кого дитина 

ходить на заняття. Для полегшення оволодіння цією навичкою серед всіма 

учасниками команди супроводу, які працюють над цією навичкою, буде 

розповсюджено спеціальні візуалізовані правила, а також мама буде 

регулярно показувати саморобну книжечку, зроблену за методом «Соціальні 
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історії», щоб ця гігієнічна процедура міцно закарбувалася у свідомості 

дитини. 

Якщо йдеться про «елементарні навички мовленнєвого спілкування з 

дорослими та однолітками», то тут треба сконцентрувати увагу на 

першочергових, елементарних, наприклад, уміння передавати (вербальним 

або невербальним чином) свою схвальну, або заперечливу реакцію на 

запитання дорослого. Тоді ціль буде формулюватися так: „Коли дорослий, 

або одноліток звертаються до дитини із запитанням, дитина певним чином 

(названо, як саме: словом, жестом голови чи руки, картинкою тощо) подає 

сигнал не пізніше 2-3 секунд. І робить вона це 8 разів з 10, і робота над цим 

завданням відбувається протягом трьох місяців. Над цим завданням варто 

обов’язково працювати усім дорослим, які займаються з дитиною, батькам, і 

(за домовленістю), з кимось з однолітків. Колегіально визначають етапи 

досягнення цієї цілі. 

Вибір SMART-цілей здійснюється в результаті командної роботи усіх 

учасників супроводу, які попередньо письмово відповідають на запитання 

щодо стану розвитку дитини, її сильних сторін та потреб, проблемної 

поведінки і передають свої записи координатору групи, який їх узагальнює, 

готуючись до першої групової зустрічі. На цій зустрічі відбувається 

визначення пріоритетності цілей розвитку дитини і формулювання перших 

двох-трьох цілей [1]. 

За міжнародним успішним досвідом впровадження інклюзивного 

навчання [2; 3], SMART-цілі визначаються за ієрархією першочергової 

значущості у такому порядку: безпека (якщо дитина, наприклад, б’є себе або 

інших); асоціальна поведінка (голосно кричить, коли їй щось не 

подобається); соціальний розвиток (дитина не може знаходитися поряд з 

іншими дітьми, або не відгукується на своє ім’я); комунікативні навички (не 

відповідає – вербальним/невербальним чином – на знак погодження чи 

заперечення); ігрові навички (не сформовано предметної, сюжетної та 

сюжетно-рольової гри); самостійність (повністю залежна від дорослого в 

плані соціально-побутових на навчальних навичок); саморегуляція (не здатна 

керувати власними проявами); навчальні навички (не сформовано уміння 

читати, писати, рахувати та ін.). 

Пріоритетність обирання цілей означає, що за наявності складнощів, 

які має дитина за декількома напрямами, першочерговими стають ті напрями, 

які найбільше пов’язані зі соціально схвальною поведінкою, адже 

найголовнішим завданням дітей з особливими потребами є соціальна 

адаптація і набуття життєвої компетентності. 
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Порядок прописування цілі охоплює: 

1) рівень актуального розвитку потреби (дефіциту) дитини, на 

реалізацію якої спрямована ціль; 

2) сформульована ціль з чітко зазначеними показниками її 

досяжності і терміном на її виконання; 

3) етапи досягнення цілі; 

4) алгоритм діяльності кожного учасника групи супроводу. 

Виконання цілей має здійснюватися декількома (інколи – всіма) 

учасниками команди супроводу, незалежно, яким видом діяльності вони 

займаються з дитиною. 

Для того, щоб поставлені цілі засвоювалися дитиною не тільки у 

спеціальних умовах, але й в процесі її життєдіяльності в цілому, продумують 

так звані шляхи генералізації умінь, а саме: 1) розповсюдження на всіх 

учасників команди супроводу (візуалізованих правил; певного стилю 

поведінки дорослого; певних фраз-реакцій на прояви дитини, які мають 

виховну функцію; певних дієвих технік; 2) поступове ускладнення обставин 

застосування умінь (від комфортних до розвивальних умов). Відпрацювання 

цих умінь у взаємодії з новими людьми, на іншому матеріалі, з підвищеним 

темпом, за ускладненими вимогами тощо. 

Таким чином, SMART-цілей для дітей з особливими освітніми 

потребами є частиною ефективної командної роботи фахівців і батьків, які 

здійснюють їхній міждисциплінарний супровід. Конкретність, 

вимірюваність, визначеність у часі та інші характеристики таких цілей 

сприяють чіткому з’ясуванню  успішності динаміки розвитку дитини і дають 

змогу поступово розвивати її адаптивні можливості, які є необхідними для 

інклюзивного навчання. 
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Кременчуцького національного університету 

 імені Михайла Остроградського 

 

Боряк О.В. 

 

кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри корекційної та інклюзивної освіти  

Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка 

 

Бухтіярова Р.В.,  

 

Студентки 3 курсу 

факультету дошкільної та колекційної освіти 

Комунального закладу «Харківська гуманітарно-

педагогічна академія» 

Харківської обласної ради 

 

В’юнник Д.В.,  

студентки факультету дошкільної 

 та корекційної освіти  

Комунального закладу  

«Харківська гуманітарно–педагогічна академія» 

Харківської обласної ради 

 

Варава А. А.  

 

студентки факультету дошкільної  

та корекційної освіти  

Комунального закладу 

 «Харківська гуманітарно–педагогічна академія» 

Харківської обласної ради 

 

Вашеняк Н.О. 

 

кандидат педагогічних наук,  

старший викладач кафедри сурдопедагогіки 

 факультету корекційної педагогіки та психології 

Національного педагогічного університету  
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імені М.П. Драгоманова 

 

Галушка В. О. 

Студентки 311 д групи 

 факультету дошкільної та  корекційної освіти 

Комунального закладу  

«Харківська гуманітарно–педагогічна академія» 

Харківської обласної ради 

 

Гармаш О. І. 

 

логопед вищої категорії 

Комунальний заклад  

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 182 

комбінованого типу 

Харківської міської ради»  

 

Гаяш О.В. 

 

кандидат педагогічних наук,  

методист кабінету дошкільної,  

початкової та інклюзивної освіти  

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної 

освіти 

 

Герасевич О.М. 

 

вчитель-логопед  

Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 158  

комбінованого типу  

Харківської міської ради 

 

Гладуш В. А. 

 

доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри педагогіки та корекційної освіти, 

Дніпровського національного університету 

 імені Олеся Гончара 

 

Гладуш В. А. 

доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри педагогіки та корекційної освіти  

Дніпровського національного університету  

імені Олеся Гончара 

 

Голосняк М. В. 

 

студенка 1 курсу спеціальності 

 «Спеціальна освіта»  

Комунального закладу 

 «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 
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Харківської обласної ради 

 

Гондарь В. Ю. 

студентки факультету дошкільної  

та корекційної освіти  

Комунального закладу 

 «Харківська гуманітарно–педагогічна академія» 

Харківської обласної ради 

 

Гончар Г.Д. 

 

викладач кафедри корекційної освіти  

та спеціальної психології  

Комунального закладу 

 «Харківська гуманітарно–педагогічна академія» 

Харківської обласної ради 

 

Гончарова Ю.І.,  

Студентки 3 курсу 

факультету дошкільної та колекційної освіти 

Комунального закладу «Харківська гуманітарно-

педагогічна академія» 

Харківської обласної ради 

 

Горлачов О.С. 

 

кандидат психологічних наук,  

доцент кафедри сурдопедагогіки ФКПП 

НПУ імені М.П.Драгоманова 

 

Горобець В.Є.,  

 

Студентки 4 курсу  

Спеціальності корекційна освіта 

(олігофренопедагогіка) 

Комунального закладу 

 «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»  

Харківської обласної ради 

 

Горяна К. С. 

 

студентка 5-го курсу,  

Дніпровського національного університету 

 імені Олеся Гончара 

 

Гренюк Л.С. 

 

кандидат психологічних наук, 

 доцент кафедри сурдопедагогіки 

 факультету корекційної педагогіки та психології  
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Національного педагогічного університету 

 імені М.П.Драгоманова  

 

Губар С. Ю. 

 

старший викладач кафедри сурдопедагогіки 

факультету корекційної педагогіки та психології 

Національного педагогічного університету 

 імені М.П. Драгоманова 

 

Данило Т. Л. 

 

 

Студенти  факультету дошкільної 

 та корекційної освіти  

Комунального закладу 

 «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»  

Харківської обласної ради 

 

Данчак В.А. 

 

асистент кафедри дефектології 

 та психологічної корекції 

ДЗ «Луганський національний університет 

 імені Тараса Шевченка» 

 

Дем’яненко К. В., 

 

 

студентки 4 курсу   

Комунального закладу  

«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 

Харківської обласної ради 

 

Долганюк О.В. 
вчитель КЗ «Харківська СЗОШІ №3» ХОР 

 

Дорошенко О.О. 

Студенти 2 курсу 

Комунального закладу 

 «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 

Харківської обласної ради 

 

Дубяга О.Ю. 

 

Студентка 6 курсу, 

 факультету дошкільної та корекційної освіти, 

Комунального закладу  

«Харківська гуманітарно-педагогічна академія»  

Харківської обласної ради  

  

Дяченко О.В. 5 курс, факультет психології (спеціальність 
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 «Корекційна освіта»), 

Дніпровський національний університет 

 ім. Олеся Гончара 

 

Єфімова Ю.В. 

 

студентки 611 со групи 

факультету дошкільної та корекційної освіти  

Комунального закладу  

«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 

Харківської обласної ради 

 

Жуланова В.О.,  

 

Студентки 111СО групи,  

факультету дошкільної та корекційної освіти, 

Комунального закладу  

«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 

Харківської обласної ради 

 

Замолотнєва В.В. 
ХДУ, асистент кафедри корекційної освіти 

 

Зарубіна А.І.  

 

студентки  4 курсу, 411к групи 

факультету дошкільної та корекційної освіти 

Комунального закладу  

«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 

Харківської обласної ради 

 

Здорик Р. М. 

 

Студенти  факультету дошкільної 

 та корекційної освіти  

Комунального закладу 

 «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»  

Харківської обласної ради 

 

Зубрилова О.М. 
вчитель КЗ «Харківська СЗОШІ №3» ХОР 

 

Ільїна Н.В. 

 

кандидат педагогічних наук, 

 доцент кафедри природничо-математичних 

дисциплін та логопедії  

Херсонського державного університету 

 

Ільченко О.В. кандидат педагогічних наук, доцент,  
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доцент кафедри корекційної освіти 

 та спеціальної психології  

Комунального закладу 

 «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 

Харківської обласної ради 

 

Кабельнікова Н.В. 

 

кандидат педагогічних наук,  

доцент кафедри природничо-математичних 

дисциплін та логопедії  

Херсонського державного університету 

 

Кабельнікова Н.В. 

 

кандидат педагогічних наук,  

доцент кафедри природничо-математичних 

дисциплін та логопедії  

Херсонського державного університету 

 

Калюжна Н.О. 

Методист з інклюзивного навчання  

Сумського обласного інституту  

післядипломної педагогічної освіти  

 

Караченцева Д. А. 

студентки  4 курсу, 411к групи 

факультету дошкільної та корекційної освіти 

Комунального закладу  

«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 

Харківської обласної ради 

 

Кичка А.С. 

Студентки 4 курсу  

Спеціальності корекційна освіта 

(олігофренопедагогіка) 

Комунального закладу 

 «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»  

Харківської обласної ради 

 

Кісь М.М. 

 

студентки факультету дошкільної   

та корекційної освіти  

Комунального закладу 

 «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»  

Харківської обласної ради 
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Кляп М. І. 

 

кандидат педагогічних наук,  

доцент, доцент кафедри фізичної реабілітації  

ДВНЗ «Ужгородський національний університет 

 

Кобильченко В.В. 

 

доктор психологічних наук,  

головний науковий співробітник 

 лабораторії тифлопедагогіки  

Інституту спеціальної педагогіки НАПН України 

 

Коваленко В. Є. 

 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри корекційної освіти та спеціальної 

психології  

Комунального закладу 

 «Харківська гуманітарно–педагогічна академія» 

Харківської обласної ради 

 

Козлова О.М. 

 

старший викладач кафедри сурдопедагогіки  

факультету корекційної педагогіки та психології  

Національного педагогічного університету 

 імені М.П. Драгоманова 

 

Колишкін О.В. 

 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри корекційної та інклюзивної освіти 

Сумського державного педагогічного університету 

 імені А.С. Макаренка 

 

Колишкіна А.П. 

 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри дошкільної і початкової освіти 

Сумського державного педагогічного університету 

імені А.С. Макаренка 

 

Колінько Ю.Ю.,  

 

студентки 4 курсу,  

факультету дошкільної та корекційної освіти 

Комунального закладу  

«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 

Харківської обласної ради 

 

Колісник Н. В. студентки 4 курсу   
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Комунального закладу  

«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 

Харківської обласної ради 

 

Колчіна С.С 

Студентки 311 д групи 

 факультету дошкільної та  корекційної освіти 

Комунального закладу  

«Харківська гуманітарно–педагогічна академія» 

Харківської обласної ради 

 

Косенко Ю. М. 

 

кандидат педагогічних наук,  

доцент кафедри корекційної та інклюзивної освіти  

Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка 

 

Косянчук А.Д. 

Студентка 4 курсу,  

Київського університету імені Бориса Грінченка 

 

Кошева Я. Я. 

Факультет корекційної педагогіки та психології, 

кафедра логопедії 

Національний педагогічний університет 

 імені М. П. Драгоманова 

 

Кошман А.О. 

 

Студентки 3 курсу 

Комунального закладу  

«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 

Харківської обласної ради  

 

Кравцова К.О. 

ІV курс, студентка  

КВНЗ «Хортицька національна навчально-

реабілітаційна академія» ЗОР 

 

Криворотько А. О. 

 

студентка 5 курсу, магістрантка 

Дніпровського національного університету  

імені Олеся Гончара  

 

Кривошей Я. Ю. 
студентки 4 курсу,  

факультету дошкільної та корекційної освіти 
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Комунального закладу  

«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 

Харківської обласної ради 

 

Круглик О.П. 

 

кандидат педагогічних наук,  

доцент кафедри сурдопедагогіки  

факультету колекційної педагогіки та психології  

Національного педагогічного університету 

 імені М.П. Драгоманова 

 

Кузнецова Т. Г. 

 

кандидат педагогічних наук,  

доцент кафедри корекційної педагогіки  

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет» 

 

Кукліна Г. І. 

 

заступник директора з навчальної роботи,  

вчитель слухо-зоро-тактильного сприймання 

мовлення та формування вимови   

КЗ «Харківський спеціальний навчально-виховний 

комплекс» ХОР 

 

Курєнкова А.В. 

 

аспірантка 1 року  

кафедри колекційної та інклюзивної освіти  

Сумського державного педагогічного університету 

ім. А.С. Макаренка 

 

Куценко Є. С. 

 

Студентка 6 курсу  

спеціальності Корекційна освіта 

(олігофренопедагогіка) 

Сумського державного педагогічного університету 

імена А.С. Макаренка 

 

Ласточкiна О. В. 

 

кандидат педагогічних наук, доцент 

Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка 

 

Лашкевич Г.А. 
студентки 4 курсу 

 факультету дошкільної та корекційної освіти 
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Комунального закладу 

 «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 

Харківської обласної ради 

 

Лебедіна І.Ю. 

 

Студентки 3 курсу 

Комунального закладу 

 «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 

Харківської обласної ради 

  

Левченко Є.О. 

Студентки 3 курсу 

Комунального закладу 

 «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 

Харківської обласної ради 

 

Литовченко О.О.  

Студентки 3 курсу  

факультету дошкільної та корекційної освіти 

Комунального закладу 

 «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 

Харківської обласної ради 

 

Лісевич  О.А.  

 

студентки  311-к групи 

факультету дошкільної  та корекційної освіти 

Комунального закладу  

«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 

Харківської обласної ради 

 

Лопатинська Н.А. 

 

кандидат педагогічних наук,  

доцент кафедри спеціальної освіти  

КВНЗ «Хортицька національна навчально-

реабілітаційна академія» ЗОР  

 

Луньова К. О. 

студенка 1 курсу  

спеціальності «Спеціальна освіта» 

Комунального закладу 

 «Харківська гуманітарно–педагогічна академія» 

Харківської обласної ради 

 

Малина Л.О. кандидат педагогічних наук,  
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 доцент кафедри сурдопедагогіки  

факультету корекційної педагогіки та психології  

Національного педагогічного університету 

 імені М.П.Драгоманова 

 

Малій Н.Ю. 

 

кандидат психологічних наук, 

доцент  кафедри  логопедії  та спеціальної психології 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний     

університет» ДДПУ 

 

Мантуленко М.А. 

Студентки 3 курсу 

факультету дошкільної та колекційної освіти 

Комунального закладу «Харківська гуманітарно-

педагогічна академія» 

Харківської обласної ради 

 

Мартинчук О.В. 

 

кандидат педагогічних наук, доцент,  

завідувач кафедри спеціальної психології, 

корекційної та інклюзивної освіти 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

 

Мацько Д.А. 

 

студентка 4 курсу факультету 

дошкільної та початкової освіти 

 Херсонського державного університету 

 

Мирян А.М. 
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