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Лавренчук Андрій Олександрович, кандидат наук з державного 

управління. заслужений працівник освіти України, в. о. ректора 

Рівненського ОІППО 

 

Шановні учасники і гості! 

Щиро вітаю вас на Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Формування готовності педагогічних працівників до роботи з дітьми з 

особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання».  

Стало доброю традицією щорічно на професійних форумах проводити 

обмін кращим досвідом досягнень із впровадження інноваційних і наукових 

розробок у навчально-виховний процес, презентувати значні здобутки 

інноваційної діяльності педагогічних працівників, обговорювати актуальні 

проблеми й разом шукати ефективні вектори їх реалізації. 

Освіта має перетворитися на систему, здатну на саморегуляцію – 

відповідно до викликів суспільного розвитку, що постійно змінюються. 

Впровадження інклюзивної освіти передбачає створення інноваційних освітніх 

технологій у контексті форм індивідуального підходу та моделей надання 

спеціальних освітніх послуг для дітей з особливими освітніми потребами. 

В Україні формується нова філософія державної політики щодо дітей з 

особливими освітніми потребами, вдосконалюється нормативно-правова база  

відповідно до міжнародних договорів у сфері прав людини, реалізуються та 

поширюються моделі інклюзивного навчання дітей у дошкільних та 

загальноосвітніх навчальних закладах. 

Увага до проблем дітей з особливими освітніми потребами має суспільну 

значущість, яка зумовила необхідність розробки цілеспрямованих дій для 

створення сприятливих умов інтеграції в систему сучасних суспільних 

відносин. 

Втілення інклюзивних принципів у життя вимагає змін не лише у 

психолого-педагогічному супроводі, а також у науково-методичній підготовці 

фахівців у системі післядипломної педагогічної освіти. Робота з дітьми з 
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особливими освітніми потребами вимагає високого рівня вчительської 

компетентності та організаційних змін, спрямованих на підвищення 

ефективності навчального процесу. Вдосконалення навчальної діяльності 

шляхом розвитку передової освітньої практики має бути найпершою метою 

кожного вчителя і кожного навчального закладу. Допомогти вчителю покликані 

методичні служби різних рівнів. Важливо пам’ятати, що інклюзія обумовлена 

контекстом, і тому не існує єдиних рекомендацій щодо залучення педагогів до 

тих чи інших форм роботи. Найбільші успіхи у втіленні інклюзивного навчання 

мають учителі, які розуміють та демонструють ефективні методики навчання й 

викладання в атмосфері співпраці та підтримки з боку загальноосвітнього 

навчального закладу та місцевої громади; вирішують проблеми творчо на 

основі перевірених педагогічних прийомів, методів та форм.  

Впевнений, що конференція посилить інтеграцію науки і практики, 

забезпечить взаємне збагачення досвіду роботи концептуальними підходами 

щодо формування готовності педагогічних працівників до роботи з дітьми з 

особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання. 

Високий фаховий і представницький рівень учасників зібрання дасть 

можливість виробити рекомендації, які сприятимуть впровадженню нових і 

вдосконаленню діючих механізмів організації освіти дітей з особливими 

освітніми потребами, їх ранньої інтеграції  в соціальне середовище.  

Бажаю всім учасникам конференції міцного здоров'я, плідної та 

конструктивної роботи, успіхів у втіленні запланованого. 
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Колупаєва Алла Анатоліївна, доктор  педагогічних наук, 

професор, заступник директора Інституту спеціальної педагогіки 

НАПН України 

 

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА: ВІД ІНТЕГРУВАННЯ У ШКОЛІ – ДО 

ІНТЕГРУВАННЯ У СУСПІЛЬСТВО 

 

Освітнє реформування та модернізація в нашій країні віддзеркалюють 

досягнення держави, яка стала на шлях соціально-економічних перетворень та 

зумовлюють впровадження освітніх інновацій у відповідності до сучасної 

світоглядної моделі соціального устрою. В основу цієї моделі покладено 

концепцію цілісного підходу, яка відкриває шлях до реалізації прав і 

можливостей для кожної людини і, перш за все, передбачає рівний доступ до 

здобуття якісної освіти. Усунення соціальної стратифікації, нерівноправності 

можливостей здобуття освіти  стало пріоритетними в соціальній та освітній  

політиці передових країн світу. Як зазначають досліджувачі проблеми 

соціальних відносин, починаючи з 70-років ХХ століття на тлі економічного 

зростання розвитку суспільних демократичних стосунків у розвинених країнах 

світу чітко визначилися антидискримінаційні настрої за будь-якою ознакою: 

національною, етнічною, релігійною, станом психофізичного розвитку. На 

зміну старої парадигми суспільно-державного усвідомлення «повноцінна 

більшість» – «неповноцінна меншість» приходить нова – «єдина спільнота, яка 

включає і людей з певними проблемами». Передова світова спільнота змінює 

ідеологічні установки по відношенню до осіб з порушеннями психофізичного 

розвитку. Саме в цей час розвінчується так звана, медична модель, що 

формувала суспільну думку стосовно осіб з порушеннями психофізичного 

розвитку. За цією моделлю, перш за все, медичні показники визначали стан та 

подальший психофізичний  розвиток особи з порушеннями, зокрема, дитини. 

Передбачалось, що дитина, яка має вади,  перш за все потребує коригуючого 

впливу фахівців: медиків, реабілітологів, корекційних педагогів тощо і, 



6 

відповідно, має перебувати в спеціально організованих умовах, які, на загал, 

мають бути сегрегативними, оскільки, як вважалось, сегрегативні осередки є 

найбільш відповідним природнім середовищем  таких дітей, а суспільство, в 

свою чергу, забезпечивши медично-соціальне утримання, уникне небажаних 

асоціальних проявів, які можна було очікувати від них. Негативними 

наслідками перебування дитини в закладах сегрегативного типу є її відірваність  

від  широких соціальних контактів, сім’ї, обмеженість кола міжособистісної 

взаємодії, недостатній освітній рівень, знижена конкурентнозданість у 

майбутньому. 

Еволюція ставлення суспільства і держави до осіб з порушеннями 

психофізичного розвитку у багатьох країнах світу пройшла період від ізоляції 

до інклюзії. Інклюзія базується на концепції «нормалізації», в основі якої – ідея, 

що життя і побут людей з обмеженими можливостями  мають бути якомога 

більше наближені до умов і стилю життя усієї громади. Принципи 

«нормалізації» закріплені низкою сучасних міжнародних правових актів: 

Декларація ООН про права розумово відсталих (1971), Декларація про права 

інвалідів (1975), Конвенція  про права дитини (1989) та ін. Зокрема, Декларація 

ООН про права розумово відсталих є першим  нормативно-правовим 

документом щодо визнання осіб з порушеннями психофізичного розвитку 

суспільно повноцінною в соціальному сенсі меншиною, яка потребує 

соціального та правового захисту. 

В Декларації про права інвалідів стверджується, що інваліди мають ті ж 

основні права, що і їхні співгромадяни, а інвалідність є не медичною, а 

соціальною проблемою, проблемою прав людини. У Конвенції про права 

дитини окреслено, що наявність інвалідності у дитини є підставою для захисту 

від дискримінації, а «Неповносправна в розумовому чи фізичному відношенні 

дитина повинна мати повноцінне й достойне життя в нормальних умовах, які 

сприяють зростанню впевненості в собі та забезпечують її участь у житті 

суспільства. Дитина-інвалід має мати повноцінне і гідне життя в умовах, що 

забезпечують максимальну самостійність і соціальну інтеграцію» [9]. 



7 

На сучасному етапі суспільство «прийшло» до визнання та ствердження 

права осіб з порушеннями психофізичного розвитку на повноцінну участь у 

суспільному житті і намагається усвідомити необхідність створення умов для 

повноцінної реалізації цього права. Ці сучасні соціальні установки 

презентовано в Саламанкській Декларації: «Тенденції в галузі соціальної 

політики в останні два десятиріччя полягали в тому, аби сприяти інтеграції та 

боротися з відчуженням. Залучення та участь мають вирішальне значення для 

людської гідності, а також для дотримання прав людини» [10]. Інтегративні 

тенденції в соціальній політиці не оминули освіту, оскільки саме освітня 

система віддзеркалює всі соціально-політичні зміни, що відбуваються у 

суспільстві, зокрема, зміну парадигми освіти дітей з порушеннями 

психофізичного розвитку. Так, у 70-х роках минулого століття замість 

концепції «соціальної корисності», що визначала навчально-виховну роботу з 

дітьми-інвалідами, впроваджується концепція «людської гідності» дітей з 

порушеннями психофізичного розвитку, здатних до саморозвитку, 

самовдосконалення, самоактуалізації. Концепція «людської гідності» стала 

наріжним каменем інтеграційних процесів в освіті. 

Вочевидь, варто означити поняття, які  в сучасних дослідженнях мають 

синонімічну змістову наповненість, яка не завжди відповідає термінологічній. 

Так, в педагогічних дослідженнях інтеграція виступає в якості важливої 

методологічної категорії. Вона спрямована на забезпечення цілісності 

освітнього процесу, освітніх систем та системи освіти в цілому. 

В теорії систем інтеграція розглядається як стан взаємозв’язку окремих 

компонентів системи та як процес, що обумовлює такий стан [1]. 

Протилежністю процесу інтеграції є диференціація (розчленування цілого на 

частини, відмежування, відокремлення). Обидва процеси тісно поєднані. 

Інтеграція пов’язана із синтезом, зв’язком, узагальненням, створенням цілого; 

диференціація – з аналізом, відмежуванням, конкретизацією, виокремленням 

елементів. Урівноваження процесів інтеграції та диференціації характеризує 

гармонійний розвиток системи. 
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Проблема інтеграції в загальній освіті може розглядатися з позицій двох 

суттєвих характеристик освіти. Перша позиція дає підстави говорити про 

інтеграцію в науці як фундаментальну основу зміни змісту освіти, забезпечення 

її цілісності. Переважання інтеграції чи диференціації в розвитку науки має 

історико-гносеологічні та соціально-економічні витоки. Первинна філософська 

інтеграція знань про світ змінилася на первинну диференціацію: виокремилися 

науки про природу, суспільство, про душу та тіло. На основі накопичених знань 

стала можливою вторинна інтеграція, філософське осмислення світу, що, 

відповідно, зумовило вторинну диференціацію – створення нових наук з 

новими предметами пізнання. ХХ століттю притаманні глобальні масштаби 

диференціації та інтеграції наукових знань, в тому числі і в галузі освіти. 

Виникнення у педагогіці поняття «інтеграція» стало наслідком тривалого 

розвитку інтеграційних процесів в освіті і, зокрема, в освіті спеціальній. 

Інтеграція (лат.) означає об’єднання частин у ціле. Як підкреслюють 

білоруські вчені( А. Конопльова, Т. Лещинська), інтеграція – це не механічне 

поєднання частин, а поєднання кількох соціальних реальностей з метою 

створення якісно нової, в якій відбувається рівноправна взаємодія. За такого 

трактування інтеграція набуває ширшого змісту  й може розглядатися як  

окремий щабель у розвитку освітньої системи. На думку канадських вчених 

Т. Лоремана та Д. Деплер, інтеграція – це процес і результат створення тісно 

пов’язаного, єдиного, цілісного. 

Ми поділяємо наукові висновки українських  та зарубіжних вчених ( 

Д. Деплер, В. Засенка, Д. Лупарт, Т. Лоремана та ін.), які зазначають, що 

інтеграція виступає противагою сегрегації й позначає перехідний поступ до 

інклюзії, як інноваційної освітньої системи. Вочевидь, при усуненні перешкод 

при здобутті освіти правомірно розглядати інтеграцію й інклюзію як два етапи 

одного процесу, коли спочатку забезпечується присутність, а пізніше повне 

залучення до освітньої системи. Інтеграція та інклюзія термінологічно 

ідентичні «доступу» та «участі». Як зазначає у своїх дослідженнях Бут Т.І.: «В 

першу чергу ми повинні зробити систему достатньо гнучкою, аби вона могла 
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відповідати різним запитам людей. Однак, якщо ми розуміємо інклюзію, як 

трансформацію. Ми повинні корінним чином змінити наше ставлення до 

різноманіття людської спільноти, яка є в освітній системі. Це різноманіття 

варто розглядати не як джерело труднощів, а, навпаки, як певний атрибут 

реальності, який варто приймати і, більше того, цінувати. За такого підходу ми  

відкидаємо сталий погляд на норму, як дещо гомогенне та стабільне. Ми 

бачимо норму в розмаїтті. Існування різних категорій учнів, кожна з яких має 

свої освітні потреби, визначається як фундаментальний факт, на якому 

базується вся педагогіка» [2]. 

На сучасному етапі ідея інклюзії набуває адекватних обрисів і 

перетворюється на основоположну категорію дидактики. Вона поєднує в собі 

поняття комплексності, предметності та визнається вченими і практиками як 

принцип організації процесу спеціальної освіти в умовах загальноосвітньої 

школи. Наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. практика організації педагогічної 

діяльності на інклюзивній основі набула певної завершеності. На думку 

багатьох науковців найвищим щаблем інтеграційних процесів є інклюзивна 

освіта, яка нині визначається як найбільш значущий інноваційний рух в освіті 

20 століття.  

Основна ідея інклюзивної освіти: від інтегрування у школі – до 

інтегрування у суспільство. Спільне навчання має не лише гарантувати право 

дитини з порушеннями психофізичного розвитку не бути ізольованою від 

інших, а й забезпечити їй можливість відвідувати ту школу, яку б вона 

відвідувала, коли б була здоровою. Основний принцип інклюзивного навчання 

– якомога менше зовнішньої і якнайбільше внутрішньої диференціації. 

Інклюзивна освіта як сучасна інноваційна тенденція нині широко 

обговорюється в наукових колах, педагогічною та громадською спільнотами. 

Прихильники спільного навчання виокремлюють такі позитивні сторони 

інклюзивних процесів: 

- стимулюючий вплив більш здібних однолітків; 

- можливість у ширшому діапазоні ознайомлюватися із життям; 
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- розвиток навичок спілкування та нестандартного мислення (як у 

дітей з особливостями психофізичного розвитку, так і у їхніх здорових 

однолітків); 

- можливість виявлення гуманності, співчуття, милосердя, 

терпимості у реальних життєвих ситуаціях, що є ефективним засобом 

морального виховання. 

Відзначається також зниження небезпеки розвитку снобізму в успішних 

дітей в умовах виділення їхньої винятковості, зникнення страху у здорових 

дітей перед небезпекою можливої інвалідності. 

Втім, зазначаються й перешкоди та складнощі, які виникають у процесі 

інклюзивного навчання, зокрема: 

- неоднорідність контингенту у класі створює проблемні ситуації, 

зокрема учням, які добре навчаються, позбавляючи їх можливості просуватися 

у навчанні швидше, сповільнюючи зростання здібних учнів; 

- діти, які мають труднощі у навчанні, перебувають у невигідних та 

несправедливих умовах конкуренції, вони не отримують необхідної уваги; 

- перед вчителями постає складна моральна проблема: кому недодати 

уваги, турботи, часу?; 

- країні необхідні громадяни, котрі мають інтелектуальний потенціал.  

Це засвідчує, що  впровадження інклюзивної освіти складна, 

неоднозначна проблема, що потребує розгляду та розробки нормативно-

правових, психолого-педагогічних, програмно-змістових, соціально-

психологічних засад. 

Попри теоретичну розробку загальнопедагогічних та спеціальних засад 

навчання неповносправних, потребують певного оновлення, удосконалення, 

перегляду окремих позицій сучасні проблеми здобуття освіти дітьми з 

порушеннями психофізичного розвитку; зокрема,у наукових дослідженнях не 

висвітлювалися проблеми навчання дітей з порушеннями психофізичного 

розвитку в загальноосвітніх сільських закладах, не розроблялися питання 

психолого-педагогічного супроводу дітей цієї категорії у загальноосвітніх 
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закладах, питання їхньої соціалізації, адаптації, профорієнтації тощо. Дається 

взнаки інерційність традицій спеціальної педагогіки, прагнення формувати 

оптимальні педагогічні концепції, орієнтуючись на здоровий контингент, 

розглядаючи здоров’я лише з позицій його фізичної складової. В існуючих 

дослідженнях в межах спеціальної педагогіки в якості найважливішого 

параметра психічного здоров’я розглядається психофізіологічний рівень, 

пов’язаний безпосередньо зі спадковими, біологічними характеристиками, 

водночас, особистісно-смисловий та індивідуально-психологічний рівні, 

обумовлені соціальними умовами існування та якістю навчанні і виховання, 

фактично не аналізуються. Досі не розроблено алгоритм створення 

індивідуальних програм залучення дітей з порушеннями психофізичного 

розвитку до загальноосвітнього простору, відсутні нормативні документи, що 

визначають зміст і порядок розробки таких програм. З огляду на зазначені 

причини ресурси інтеграційних процесів реалізуються не повній мірі. Це, 

відповідно, не дає змоги своєчасно компенсувати відхилення в розвитку 

дитини, що спричинює негативні наслідки – у подальшому діти цієї категорії 

виявляються найменш адаптованими до самостійного життя внаслідок 

культурної некомпетентності, відсутності навичок самореалізації засобами, які 

компенсують основний дефект,та форм ефективної соціальної взаємодії та 

повноцінного спілкування. 

Відповідно постає проблема вивчення потенціалів та ресурсів залучення 

дітей з порушеннями психофізичного розвитку в систему загальної освіти. 

Необхідність подібних розробок зумовлена логікою розвитку соціально-

педагогічних знань, що стверджує необхідність трансформації педагогічних 

систем, які в комплексі забезпечують процеси соціалізації, інкультурації та 

самореалізації особистості; характером соціокультурної ситуації, що обтяжує 

соціально-культурні та особистісні проблеми дітей, в тому числі і з 

порушеннями психофізичного розвитку, та яка вимагає пошуку 

найефективніших шляхів та засобів їх вирішення; протиріччям між 

соціалізуючим, самореалізаційним та реабілітаційним потенціалом загальної 
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освіти і ступенем їх теоретичного осмислення та реалізації в корекційній та 

реабілітаційній практиці. 
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Анотації 

У статті представлено трансформаційну стратегію сучасної освітньої 

політики-інклюзивну освіту, як найбільш значущий інноваційний рух в освіті 

ХХ століття. Відзначається, що на сучасному етапі ідея інклюзії набуває 

адекватних обрисів і перетворюється на основоположну категорію дидактики; 

впровадження інклюзивної освіти складна, неоднозначна проблема, що 

потребує розгляду та розробки нормативно-правових, психолого-педагогічних, 

програмно-змістових, соціально-психологічних засад. 

Ключові слова: діти з порушеннями психофізичного розвитку, 

навчальний процес, інклюзія, інклюзивна освіта, спеціальна освіта. 

 

В статье представлено трансформационную стратегию современной 

образовательной политики – инклюзивное образование, как наиболее 

значительное инновационное движение в образовании ХХ столетия. Отмечено, 

что на современном этапе идея инклюзии превращается в основоположную 

категорию дидактики; внедрение инклюзивного образования сложная, 

неоднозначная проблема, которая требует рассмотрения и разработки 

нормативно-правовых, психолого-педагогических, программно-

содержательных и социально-педагогических основ.  

Ключевые слова: дети с нарушениями психофизического развития, 

учебный процесс, инклюзия, инклюзивное образование, специальное 

образование. 
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This paper presents the transformational strategy of contemporary educational 

policy – inclusive education as the most significant innovation in education 

movement of ХХ century. It is noted that nowadays the idea of inclusion is acquiring 

adequate shape and becoming a fundamental category of didactics. The introduction 

of inclusive education is a complex and ambiguous problem that requires 

consideration and development of legal, psychological, pedagogical, program and 

content, as well as social and psychological principles. 

Key words: children with special psychological and physical needs, educational 

process, inclusion, inclusive education, special education 

 

 

 

Мельник Надія Адамівна, к.п.н, доцент кафедри філософії, 

економіки та менеджменту освіти, проректор із науково-

методичної роботи Рівненського ОІППО 

 

СИСТЕМА РОБОТИ ОІППО З ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ 

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ 

ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ  В ОСВІТНІХ ОКРУГАХ 

 

Обласні інститути післядипломної педагогічної освіти є регіональними 

науково-методичним центрами педагогічної освіти дорослих, творчі колективи 

яких продукують інноваційні ідеї та організовують їх реалізацію, 

запроваджують нові педагогічні технології та методики, інтерактивні форми 

навчання у практику підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. Діяльність 

інститутів відповідно до стратегічного напряму розвитку національної освіти 

щодо інтегрування у світовий освітній простір спрямована на задоволення 

професійних та соціальних запитів педагогічних працівників у системі 

підвищення кваліфікації з урахуванням інноваційного розвитку галузі. Серед 

актуальних пріоритетних напрямів діяльності інститутів – науково-
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методичне забезпечення діяльності освітніх округів, формування готовності 

педагогічних працівників до впровадження інклюзивного навчання в умовах 

округу. 

Відповідно до Положення про освітній округ, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 777, освітній округ – це 

добровільне об’єднання у межах адміністративно-територіальних одиниць 

навчальних закладів системи дошкільної, загальної середньої, позашкільної, 

професійно-технічної та вищої освіти, що спрямовують свою діяльність на 

створення умов для здобуття громадянами загальної середньої освіти, 

впровадження допрофільної підготовки і профільного навчання, поглиблене 

вивчення окремих предметів, забезпечення всебічного розвитку особистості, а 

також закладів культури, фізичної культури і спорту, підприємств і 

громадських організацій. Дане Положення регулює процес створення та 

функціонування освітнього округу як нового інституційного інструмента 

реалізації освітньої політики на місцевому рівні.  

Саме в умовах округу є можливість системної організації освітньо-

консультативних ресурсних центрів інклюзивного навчання з метою надання 

відповідно до визначеної траєкторії реабілітації медико-психолого-

педагогічного супроводу суб’єктам освіти з особливими потребами та 

ресурсного забезпечення їх інклюзивного навчання у ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ та ПТНЗ. 

До виникнення освітніх округів як територіальних структурних утворень 

призвели інноваційні процеси, характерні сучасному етапу модернізації 

освітнього простору, з метою створення умов для забезпечення рівного доступу 

до якісної освіти, в тому числі й інклюзивної, оптимального задоволення 

культурно-освітніх потреб громадян, які проживають у межах відповідних 

адміністративних територій. В освітньому окрузі забезпечується не лише 

мережева взаємодія навчальних закладів із установами культури, фізичної 

культури і спорту, підприємствами, громадськими  організаціями, а насамперед 

оптимальне використання їх матеріально-технічних, фінансових та кадрових 

ресурсів, що забезпечить вирішення проблем якості інклюзивного навчання, 
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доступності до об’єктів різного призначення з метою забезпечення 

повноцінного життя людей з особливими потребами.. 

До необхідності розширення мережі освітніх округів спонукали наступні 

аргументи: неможливість забезпечення варіативності освітніх послуг і їх 

доступності в кожному навчальному закладі, індивідуального розвитку 

особистості, застаріла матеріально-технічна база навчальних закладів, 

скорочення чисельності учнів унаслідок несприятливої демографічної ситуації 

в багатьох регіонах, неефективне функціонування існуючої шкільної мережі, 

орієнтування організаційно-методичних засад навчального процесу у 

загальноосвітніх школах на дітей з типовим розвитком, і не враховування 

особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми 

потребами тощо. 

Освітні округи у сучасних умовах – чи не єдиний шлях до якісної освіти,в 

тому числі й інклюзивної, оскільки дозволяють створити послідовну, 

багатоступеневу систему надання якісних освітніх послуг, сприяють 

регіональному соціальному, економічному та культурно-освітньому розвитку, 

створюють умови для повнішого врахування інтересів батьків та учнів як 

кінцевих споживачів освіти, додаткові можливості щодо залучення ресурсів 

бізнесу й територіальної громади для розв’язання проблем та забезпечення 

розвитку освіти в межах конкретної адміністративно-територіальної одиниці. 

Здобуваючи освіту у навчальному закладі за місцем проживання, дитина 

за особистим розкладом може відвідувати заняття з вивчення окремих 

предметів в опорному навчальному закладі, брати участь в освітніх, 

спортивних, культурних програмах інших навчальних закладів та установ, що 

входять до складу освітнього округу. Формується цілісна освітня система, яка 

дозволяє розвивати індивідуальні здібності кожної дитини. 

Станом на 2013 рік на Рівненщині функціонує 108 освітніх округів. 

Окремі окружні опорні заклади мають філії, в яких навчаються діти за місцем 

проживання, окружні гуртожитки, соціально-психологічні пункти, сімейні 
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центри, виконують функцію окружних центрів дистанційного навчання, 

довузівської підготовки та ін. 

Оскільки однією з визначальних тенденцій розвитку сучасної освіти є її 

спрямованість на особистість людини, в округах об’єднано зусилля закладів 

освіти, культури, медицини, влади та громади,здійснюється  координація дій 

різних відомств, соціальних інституцій, служб з метою оптимізації процесу 

освітньої інтеграції дітей з особливими освітніми потребами, створення 

єдиного освітнього окружного середовища, забезпечення рівного доступу до 

якісної освіти кожній дитині. 

Серед основних напрямів організаційно-педагогічної діяльності округів – 

організація інклюзивного навчання. Наша країна приєдналася в цьому до 

європейських країн. Відтепер діти, які мають певні фізичні та психічні вади, 

отримують можливість навчатися з однолітками у звичайних загальноосвітніх 

навчальних закладах, що допомагає їм швидше соціалізуватися в суспільстві.  

Про те, що якісне інклюзивне навчання сьогодні неможливо здійснити в 

умовах кожного навчального закладу, особливо у сільській місцевості, 

зрозуміло всім. Як свідчить практика, його можна організувати в опорних 

закладах освітніх округів, адже вони першочергово забезпечуються шкільними 

автобусами (це безперешкодний доступ до навчальних закладів, починаючи з 

дошкільних)  та комп’ютерною технікою, мають потужний кадровий потенціал, 

як адміністративний, так і педагогічний, психолога, педагога-організатора, 

соціального психолога, асистентів учителів (забезпечення психолого-

педагогічного, медико-соціального супроводу). Саме в окрузі є можливість 

створення умов для збереження єдиного освітнього простору, приведення 

системи освітньої роботи у відповідність до потреб дитини, сім’ї, забезпечення 

відповідної підготовки педагогічних кадрів до роботи з дітьми з особливими 

потребами, є можливість забезпечити батькам усвідомлений вибір місця для 

здобуття дітьми з особливими потребами якісної освіти, здійснення 

комплексної реабілітації таких дітей, набуття ними побутових та соціальних 

навичок, розвиток здібностей, допомогти уникнути численних проблем, що 
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призводять до напруження і загострення міжособистісних стосунків, 

порушення родинних зв’язків, послаблення інституту сім’ї в цілому. 

Особливе місце у розвитку системи інклюзивної освіти відводиться 

сільській школі, яка виконує не лише педагогічну, а й соціальну функцію, адже 

переважна більшість навчальних закладів знаходиться у сільській місцевості. 

Перед керівниками, педагогічними колективами сільських шкіл стоїть складне 

завдання – створити такі умови, щоб кожен учень з особливими потребами 

реалізував себе, зміг досягти успіху, а перед працівниками інститутів 

післядипломної педагогічної освіти стоїть завдання створення системи 

формування готовності педагогічних працівників до впровадження 

інклюзивного навчання в умовах округу. 

Рівненський ОІППО має можливість системно підходити до організації 

інклюзивного навчання в умовах освітнього округу, формувати готовність 

педагогічних працівників до впровадження інклюзивного навчання – введено 

посаду методиста з інклюзивної освіти, створено кафедру корекційної освіти 

та науково-дослідну лабораторію «Інклюзивна освіта. З цією метою проводить 

низку заходів з орієнтацією педагогічних колективів навчальних закладів на 

творчу діяльність, на створення інноваційного освітнього простору сільського 

регіону та єдиної сучасної інформаційної бази з проблем інклюзивного 

навчання. 

Із метою теоретико-методологічного обґрунтування, розробки та 

експериментальної апробації регіональної моделі освітнього округу в інституті 

було створено науково-дослідницьку лабораторію. Як результат: розроблено та 

апробовано модель управління організаційно-педагогічною діяльністю 

освітнього округу; оновлено зміст і форми підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників у освітньому окрузі для впровадження інноваційних 

технологій, демократичних підходів в організації освітнього процесу дітей з 

особливими освітніми потребами, їх психолого-педагогічного, медико-

соціального супроводу; визначено оптимальні форми організації інклюзивного 
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навчання в сільських школах, спрямовані на формування єдності наскрізних 

ключових компетентностей. 

Фахівцями інституту освіти спільно з представниками громадськості 

здійснено систему моніторингових досліджень щодо виявлення та оцінки 

дійсного стану мережі освітніх округів області, зроблено експертну оцінку 

можливостей розвитку міжшкільної кооперації, її видів і напрямів для 

здійснення інклюзивного навчання. 

Наступним важливим кроком було вивчення рівня можливості надання 

навчальними закладами, які отримали статус опорних, додаткових освітніх 

послуг, організації на їх базі інклюзивного навчання з врахуванням динаміки 

демографічних показників, перспективності населених пунктів 

(інфраструктура, дороги, зв'язок, доступ до Інтернету), проектної потужності 

приміщень навчальних закладів, матеріально-технічного забезпечення, якісного 

складу педагогічного колективу.  

Особливу увагу було приділено вдосконаленню діяльності методичних 

структурних підрозділів педагогічних працівників в умовах освітнього округу, 

активізації партнерських стосунків та співпраці з вищими навчальними 

закладами, установами охорони здоров'я і культури, які є суб’єктами округу, 

для належного науково-методичного супроводу педагогів, які працюють в 

умовах інклюзії.  

Оскільки сьогодні держава і суспільство підвищили вимоги до 

педагогічних працівників, які працюють із дітьми з особливими освітніми 

потребами, щодо застосування ними інноваційних педагогічних технологій та 

методик, інтерактивних форм, нових методів і сучасних засобів реабілітації 

індивідуального та колективного призначення, але не створили для цього 

відповідних організаційно-педагогічних і психологічних умов, працівниками 

інституту було прийняте рішення працювати над створенням єдиного 

соціального інформаційно-освітнього простору, який забезпечив би 

можливість професійного росту кожному педагогу; відпрацювати і запровадити 

модель підвищення кваліфікації, побудовану на засадах модульно-
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диференційованого підходу, яка б задовольнила потреби педагогічних 

працівників різних спеціальностей і категорій, що працюють в умовах інклюзії.  

Працюючи над створенням такої моделі, працівники інституту та 

керівники структурних методичних підрозділів освітніх округів здійснювали 

низку діагностичних досліджень, які дозволили отримати загальну інформацію 

про освітян, науково-методичне забезпечення й організаційно-педагогічні 

умови їхньої професійної діяльності, соціально-економічні умови 

функціонування системи освіти округу, виокремити чинники професійного 

зростання для надання якісних освітніх послуг дітям з особливими потребами. 

Це допомогло у доборі форм і змістових напрямів навчання, що пропонувалися 

педагогам під час курсів підвищення кваліфікації та у міжатестаційний період.  

Для асистентів учителів загальноосвітніх навчальних закладів у класах з 

інклюзивним навчанням організовано курси підвищення кваліфікації. У 2013 

році курси пройшли 4 групи (92 чол.), у 2014 рік - 2 групи (56 чол.). 

Працівниками інституту проведено комплекс науково-методичних 

заходів. Розроблено методичні та інформаційні матеріали, які базуються на 

технологіях взаємодії вихователя та вчителя дітей з особливими освітніми 

потребами («Науково-методичний супровід упровадження інклюзивної освіти», 

«Методичні рекомендації педагогам щодо роботи з учнями, які мають 

особливості психофізичного розвитку», «Компетентнісний підхід у підвищенні 

кваліфікації педагогів до запровадження інклюзивної моделі навчання дітей із 

особливими освітніми потребами», «Тренінг як психологічний механізм 

перетворення знань педагогів до готовності навчання дітей із особливими 

освітніми потребами», «Нові підходи до надання освітньо-корекційних послуг 

дітям із особливими освітніми потребами», «Формування готовності 

педагогічних кадрів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в 

умовах інклюзивного навчання», «Умови формування навчально-пізнавальної 

компетентності дітей з особливими освітніми потребами», «Інклюзивна освіта: 

7 складових підтримки (за Тітом Лорманом)», «Дитина з особливими освітніми 

потребами у системі особистісно зорієнтованого виховання», «Соціально-
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психологічний супровід дітей з особливими потребами» , «Технології навчання 

дітей з особливими освітніми потребами» тощо). 

Запроваджено нові теми лекційних, семінарських та практичних занять, 

спецкурси для курсової підготовки педагогів, психологів та соціальних педагогів 

(«Інтегроване та інклюзивне навчання дітей із особливими освітніми 

потребами», «Гуманізація освіти дітей із особливими освітніми потребами: 

початкова ланка», «Вступ до інклюзивної освіти», «Психолого-педагогічні 

особливості навчання дітей із особливими потребами» та інші). 

Підвищення кваліфікації та супровід суб'єктів професійної діяльності в 

межах освітнього округу здійснюються на основі реалізації комплексу 

взаємопов'язаних організаційно-педагогічних, науково-методичних, дослідно-

експериментальних заходів. За такого підходу педагог завжди перебуває в 

центрі освітнього процесу і систематично підвищує свій професійний рівень.  

Для всіх категорій педагогічних працівників, які працюють із дітьми з 

особливими потребами, проведені «круглі столи» («Теоретико-

експериментальне моделювання інклюзивного навчання дітей з особливими 

освітніми потребами», «Інклюзія – модель соціального устрою» для  керівників  

базових закладів округу), семінари («Інклюзивна освіта: наукові засади, реалії 

сьогодення, проблеми та перспективи впровадження в освітньому окрузі», 

«Підготовка педагогічних кадрів до впровадження інклюзивної освіти в умовах 

освітнього округу», «Психолого-педагогічний та соціальний супровід дітей із 

особливими освітніми потребами в опорному закладі освітнього округу» для 

методистів районних (міських) методичних кабінетів, які координують роботу 

освітніх округів),  «Особливості організації навчального процесу в суб’єктах 

освітнього округу в умовах інклюзії» для членів науково-дослідницької 

лабораторії); майстер-клас із теми «Психолого-педагогічний супровід дитини з 

особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання» для 

керівників та педагогів базових закладів освітніх округів. 

В інституті склалася система постійного консультування педагогічних 

працівників опорних закладів освітніх округів із питань здійснення 
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інклюзивного навчання, розроблення та використання спеціального навчально-

дидактичного забезпечення, організації особистісно зорієнтованого 

навчального процесу у комплексі з корекційно-розвитковою роботою для 

задоволення соціально-освітніх потреб. Консультпункти з питань інклюзивного 

навчання, здійснення моніторингових досліджень, упровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій створені також на базі методичних 

кабінетів опорних закладів освітніх округів. Проводяться консультації в 

інтернет-режимі, здійснюється онлайн-спілкування тощо.  

Важливий акцент робиться на мережеву взаємодію методичних служб 

освітніх округів, районних (міських) методичних кабінетів (центрів) з обласним 

інститутом післядипломної педагогічної освіти, вищими навчальними 

закладами у зв’язку з орієнтацією не тільки на традиційні предметно-методичні 

послуги, а й нові види послуг у сфері інклюзивної освіти, серед яких – 

інформаційні, моніторингові й особливо дистанційний консалтинговий сервіс.  

Результати моніторингових досліджень щодо ефективної діяльності 

освітніх округів дають право стверджувати, що функціонування округів – це 

провідник нового підходу до якісного надання послуг в умовах розвитку 

інклюзивної освіти, вони мають стати основними елементами державно-

громадської організації освітнього процесу, що дасть можливість забезпечити 

наступність змісту освіти, залучати додаткові надходження, а також ефективно 

використовувати наявні державні кошти для забезпечення освітнього процесу, 

оцінювання якості освіти і розробляти стратегію розвитку освітнього округу з 

урахуванням інтересів і ресурсів громад, забезпечить права дітей з особливими 

освітніми потребами на рівний доступ до якісної освіти, незалежно від стану 

здоров’я, місця їх проживання. 

Удосконаленню професійної майстерності педагогів із питань 

інклюзивного навчання в умовах освітнього округу сприяє рівень розвитку 

інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема створення технічних 

можливостей для їх використання. Для цього у науково-методичній діяльності 

інституту реалізується декілька напрямів використання інтернет-технологій, 
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зокрема: обмін досвідом роботи через веберенції, вебінари, форуми, електронну 

пошту тощо; інформаційне забезпечення праці педагога, який працює в 

інклюзивному класі (електронні банки та бази даних); розповсюдження досвіду 

роботи фахівців (розміщення в електронному вигляді на сайті інституту та 

порталі «Освіта Рівненщини») тощо. Усі вони сприяють професійному 

саморозвитку, дозволяють здійснювати особистісно зорієнтовану інформаційну 

підтримку відповідно до напряму діяльності кожного педагога в умовах 

інклюзії.  

Специфіка означеного аспекту діяльності науково-методичної служби 

полягає в тому, що відносини учасників методичного окружного полілогу 

відбуваються за умов включення до нього не лише освітян – фахівців із 

проблем педагогіки, а й представників державно-громадських установ, що 

працюють на умовах партнерства. Означений факт потребує при розробці 

окружної моделі методичної роботи врахування різногалузевої фахової 

спрямованості учасників методичного процесу, різного ступеня наближення до 

проблем розвитку інклюзивної освіти та неоднакових можливостей щодо їх 

оптимального вирішення.  

Інформатизований інноваційний освітній простір спонукає методичні 

служби до збагачення та оновлення форм методичної роботи в освітніх округах, 

створення варіативного, поліфункціонального науково-методичного окружного 

середовища, що забезпечить збагачення професійного досвіду педагогів із 

питань інклюзивної освіти, формування нової філософії суспільства щодо 

позитивного ставлення до дітей та осіб з порушеннями психофізичного 

розвитку та інвалідністю. 

Формування інформаційного освітнього середовища округу потребує 

створення інформаційної системи підтримки освітнього процесу, спрямованої 

на реалізацію її основних функцій: забезпечення навчання, соціалізацію, 

внутрішньоокружний контроль за виконанням освітніх стандартів та ін. 

Застосування ІКТ, активне використання технологій дистанційного навчання в 
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умовах округу допоможе передусім у наданні спеціальної і додаткової освіти 

дітям і дорослим із вадами фізичного або психічного розвитку. 

Нового змісту сьогодні набуває соціально-психологічний супровід 

медпрацівників сільських шкіл, створення та ефективне функціонування 

мобільних соціально-психологічних пунктів освітніх округів, пріоритетними 

напрямками яких є: консультативно-методична допомога, просвітницько-

пропагандистська робота з підвищення психологічної культури в навчальних 

закладах та сім'ях; індивідуальна робота з дітьми і учнями (діагностика, 

корекція, реабілітація, профілактика).  

Реалізація завдань, які стоять перед освітніми округами в умовах 

інклюзивного навчання, невід’ємно пов’язана із необхідністю оновлення  

науково-методичного забезпечення психологічної служби, педагогів та 

вихователів. У зв’язку з цим інститутом сплановано і реалізовано систему 

необхідних заходів: 

- організовано роботу районних (міських) методичних об’єднань 

практичних психологів і соціальних педагогів із проблем психологічного і 

соціально-педагогічного забезпечення інклюзивної освіти із залученням до цієї 

роботи фахівців ПМПК, учителів-дефектологів, логопедів, науковців; 

- здійснюється методичний контроль (супервізія) за діяльністю 

фахівців психологічної служби, які працюють в освітніх округах та беруть 

участь в організації інклюзивного навчання; 

- налагоджено організаційне забезпечення підвищення кваліфікації 

педагогів у міжатестаційний період із питань інклюзивного навчання на базі 

опорних закладів освітніх округів за участю практичних психологів і 

соціальних педагогів (семінари-практикуми, майстер-класи, школи); 

- продумано організацію і проведення у навчальних закладах 

працівниками психологічної служби просвітницької роботи з підвищення 

психологічної культури вчителів, батьків і учнів із метою попередження 

стигматизації і дискримінації дітей, що мають особливі освітні потреби. 
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Практичний психолог і соціальний педагог в інклюзивному середовищі 

формують психологічну готовність учасників педагогічного процесу (учнів, 

батьків, учителів, представників адміністрації) до взаємодії з дитиною з 

особливими освітніми потребами. Така психологічна готовність формується 

шляхом проведення тренінгових занять, лекторіїв, семінарів, консиліумів тощо, 

зміст яких спрямований на подолання упередженого ставлення до дітей з 

особливими потребами, руйнування міфів і стереотипів, стигматизації та 

дискримінації. 

Окрема роль у освітньому окрузі відводиться соціальному педагогу 

опорного закладу. Адже він не лише здійснює вивчення особливостей 

соціального розвитку дитини з особливими потребами, але й організовує 

взаємодію інших фахівців, структур, підрозділів, координує роботу класних 

керівників, інформує педагогів та адміністрацію про шляхи ефективної 

інтеграції такої дитини в колектив однолітків. 

У цілому роботу із соціально-педагогічного супроводу інклюзивного 

навчання в умовах освітнього округу можна окреслити наступним чином: 

1. Захист і забезпечення прав і свобод дитини з особливими освітніми 

потребами в умовах навчального закладу та під час перебування дитини в сім’ї. 

2. Виявлення дітей, у яких виникають труднощі в спілкуванні та 

взаємодії з оточуючими або які проживають у сім’ях, які опинилися у складних 

життєвих обставинах. 

3.  Визначення соціальних питань, які потребують негайного 

вирішення причин та труднощів; при потребі, скерування до відповідних 

фахівців із метою надання відповідної допомоги. 

4. Визначення статуту дітей з особливими освітніми потребами в 

колективі. 

5. Надання рекомендацій класоводу, формування позитивного 

мікроклімату в дитячому колективі. 
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6. Поширення інформації про засади інклюзивного навчання серед 

педагогів, батьків, дітей з метою формування дружнього та неупередженого 

ставлення до дитини з особливими освітніми потребами. 

7. Участь у складанні розгорнутої психолого-педагогічної 

характеристики на дитину та її індивідуального плану розвитку; участь в роботі 

психолого-педагогічного консиліуму. 

8. Забезпечення дитини з особливими освітніми потребами та її 

батьків інформацією про інфраструктуру позашкільних навчальних закладів у 

окрузі, сприяння щодо участі дитини в гуртках, секціях з урахуванням її 

можливостей. 

9. Представлення інтересів дитини з особливими освітніми потребами 

у відповідних органах і службах.  

Таким чином, зміст психолого-педагогічного супроводження дітей з 

особливими освітніми потребами в умовах освітнього округу дозволяє 

підвищити адаптивні можливості дитини; розвинути комунікативні навички; 

розвинути емоційну сферу; знизити рівень тривоги, подолати страхи; 

мінімізувати агресивні поведінкові прояви; підвищити самооцінку дітей. 

Актуальним залишається питання розробки та застосування 

психодіагностичного інструментарію та корекційних програм у роботі з 

указаною категорією дітей, які, як правило, потребують адаптації (зміна 

характеру подачі матеріалу без зміни змісту або концептуальної складності 

завдання), рідше, модифікації відповідно до індивідуальних особливостей 

дитини. У зв’язку з цим у центрі практичної психології і соціальної роботи 

укладено банк діагностичних методик для роботи з дітьми з особливими 

потребами в умовах округу, підготовлено методичні рекомендації для 

практичних психологів, соціальних педагогів, учителів та вихователів щодо 

роботи в інклюзивному окружному середовищі. 

Важливу роль відіграє створення та ефективне функціонування 

мобільного соціально-психологічного пункту (МСПП) освітнього округу, 

пріоритетними напрямками якого є консультативно-методична допомога, 
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просвітницько-пропагандистська робота з підвищення психологічної культури 

в навчальних закладах та сім'ях; індивідуальна робота з дітьми та учнями 

(діагностика, корекція, реабілітація, профілактика, прогностика).  

У роботі спеціалістів мобільних соціально-психологічних пунктів 

важливе місце займає  вирішення соціальних проблем: соціально-

психологічний супровід сімей, просвітницька робота з батьками; створення 

умов для соціально-психологічного комфорту і безпеки дітей,  

У кожному освітньому окрузі укладають соціальні паспорти, банки даних  

дітей, які мають вади у психофізичному розвитку, а також дітей “групи ризику” 

та дітей соціально вразливих категорій. Результати проведеної роботи 

обговорюються на окружних психолого-педагогічних консиліумах. 

Головні завдання, які покликані реалізувати практичні психологи і 

соціальні педагоги мобільного соціально-психологічного пункту, висувають 

низку вимог до їх фахової компетенції. Заходи із даного напряму роботи 

включають у річний план практичного психолога окружного мобільного 

соціально-психологічного пункту освітнього округу, на базі якого він 

створений. 

Для організації та координації роботи з дітьми з особливими освітніми 

потребами в опорному закладі округу функціонує відділ інклюзивного та 

інтегрованого навчання. Ефективність його визначається наявністю в опорному 

закладі чи суб’єктах округу відповідного навчального та технічного 

забезпечення, методик їх застосування. В опорному закладі створюються також 

кабінети інтерактивних освітніх, медичних, корекційно-компенсаторних 

технологій, професійного самовизначення, фізичної реабілітації, лікувальної 

фізичної культури. 

В умовах сільського округу  облаштовуються навчальні майстерні, для 

здійснення якісної професійної підготовки дітей з різними порушеннями 

психофізичного розвитку, надається кваліфікована спеціалізована корекційна 

допомога, в тому числі й асистентом учителя, який володіє корекційно-

компенсаторними технологіями, здійснює превентивне і корекційне сприяння, 
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надає психологічні і корекційні послуги. Для надання якісних освітніх послуг 

налагоджується  тісна співпраця дефектолога-консультанта, асистента учителя, 

практичного психолога, медичного працівника, соціального педагога та ін.  

Звіт про здійснення інклюзивного навчання (аналіз і моніторинг 

результатів впровадження інклюзивного навчання, оцінка ефективності 

технологій, що використовуються для досягнення позитивного результату, 

проведення незалежної експертизи, дотримання наступності між рівнями 

освіти: рання допомога – дошкільна освіта – загальна середня освіта – 

професійно-технічна освіта) заслуховується на засіданнях ради округу, яка є 

колегіальним органом, що забезпечує координацію діяльності суб'єктів округу, 

загальних зборах суб’єктів округу. Питання готовності вчителя до роботи в 

інклюзивних класах – на засіданнях окружної науково-методичної ради або 

педагогічній раді, яка є дорадчим органом управління освітнім округом.  

Позитивні тенденції впровадження інклюзивної освіти в системі 

діяльності освітніх округів доречно продемонструвати на прикладі 

Сарненського району,  в якому функціонує 12 освітніх округів, суб’єктами яких 

є 43 ДНЗ, 54 ЗНЗ, 3 ПНЗ, 1 МНВК, 2 ПТНЗ, 1 ВНЗ. В освітніх округах 

Сарненщини створено три інклюзивні класи (три округи: Цепцевицький, 

Зносицький, Сарненський №2), у яких навчається троє учнів з особливими 

потребами. Важливо, що навчання таких дітей супроводжується спеціально 

підготовленими вихователями (0,5 ставки). У даних трьох округах супровід 

дітей з особливими освітніми потребами забезпечують також 3 логопеди,  10 

практичних психологів,  5 соціальних педагогів, 10 медичних працівників. 

Такий супровід є значним полегшенням у роботі вчителя-предметника та 

дитини, оскільки сприяє кращій адаптації  в класному колективі та 

полегшеному сприйняттю навчального матеріалу, координації індивідуальної 

програми розвитку дитини. 

Опорні заклади освітніх округів оснащені навчальними кабінетами із 

природничо-математичних та технологічних дисциплін, які застосовуються при 

проведенні районних та окружних методичних заходів. Упродовж минулого 
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навчального року творчою групою вчителів інформатики здійснювалося 

навчання вчителів та вихователів з основ інформаційно-комунікаційних 

технологій у опорних закладах округів, де наявні класи з інклюзивним 

навчанням. Організовано курси підвищення кваліфікації за дистанційною 

формою навчання із залученням науково-педагогічних працівників РОІППО на 

базі Сарненських освітніх округів №1, 3, якими охоплено 239 педагогів. 

Ефективною формою роботи зарекомендували себе сімейні центри. 

Сімейний центр – це інноваційна модель надання комплексних послуг родинам 

з дітьми,а саме: медичних, педагогічних, психологічних, соціальних. Це модель 

міжсекторальної співпраці медицини, освіти та соціальних служб. Так у межах 

Цепцевицького освітнього округу, суб’єктами якого є, крім Сімейного центру, 5 

загальноосвітніх шкіл, 4 дошкільні навчальні заклади, 3 заклади культури, 3 

заклади медицини, проживає 39 дітей з особливими потребами. Сімейний центр 

відкритий за підтримки ЮНІСЕФ, дитячого фонду ООН в Україні. У 

Сімейному центрі послуги надають лікарі Цепцевицької лікарської амбулаторії 

та педагоги опорної Цепцевицької ЗОШ І – ІІІ ступенів: психолог, соціальний 

педагог, асистент учителя, вчитель – логопед та вихователь. Послуги 

спрямовані на: 

− підготовку родини до народження здорової дитини, функціонування 

школи відповідального батьківства, індивідуального консультування сімей; 

− допомогу сім’ям у створенні безпечного сімейного середовища для 

забезпечення гармонійного фізичного, розумового, соціального розвитку 

дитини; 

− системну ранню допомогу та реабілітацію дітей з порушеннями 

розвитку, починаючи від народження; підготовку дітей до школи;  

− консультування батьків щодо профілактики дитячих захворювань і 

травматизму;  

− проведення профілактичної роботи з батьками та школярами з 

подолання шкідливих звичок та формування навичок здорового способу життя; 
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− формування життєвих компетентностей особистості з особливими 

потребами на засадах педагогіки життєтворчості. 

При цьому використовуються різні форми роботи: діагностика, 

анкетування, індивідуальні та групові консультації за участю різних фахівців, 

тренінги, психологічні форуми. 

Створено Школу відповідального батьківства, мобільний соціально-

психологічний пункт, метою якого є психологічне забезпечення та підвищення 

ефективності педагогічного процесу; захист психічного здоров’я і соціального 

благополуччя усіх учасників округу; організація соціально-педагогічного 

патронату суб’єктів округу. 

У даному окрузі створені необхідні умови для організації інклюзивного 

навчання, зокрема: 

 забезпечено безперешкодний доступ до будівель та приміщень 

освітнього округу, насамперед опорного закладу; 

 облаштовано кабінети вчителя-дефектолога, психологічного 

розвантаження, логопедичного для проведення корекційно-розвиткових занять; 

 забезпечено необхідними навчально-методичними і наочно-

дидактичними посібниками та індивідуальними технічними засобами навчання; 

 здійснено підготовку керівних та педагогічних кадрів; 

 налагоджено соціальну взаємодію всіх суб’єктів округу із метою 

якісного навчання, виховання та соціалізації дошкільників та учнів із різними 

рівнями здоров’я і розвитку. 

В умовах округу є можливість розширення сфери соціальних контактів 

дітей із особливими освітніми потребами, а саме: сприяти відвідуванню та 

посильній участі цих дітей у окружних святах, концертах, виставках, конкурсах 

дитячої творчості; залучення волонтерів до роботи з особливими дітьми. Як 

результат – діти долучаються до соціальних зв’язків, беруть активну участь в 

основних сферах життя і діяльності громади, готуються до повноцінного 

дорослого життя. 
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Відповідно до висновку ПМПК та згоди батьків розробляються 

індивідуальні навчальні програми, які переглядаються двічі на рік із метою 

коригування для врахування потенційних можливостей учнів . 

Особливістю навчально-виховного процесу дітей з особливими освітніми 

потребами є його корекційна спрямованість. Ефективність навчально-виховної 

роботи досягається шляхом надання таким учням корекційної допомоги. Для 

проведення корекційно-розвиткових занять в індивідуальному навчальному 

плані учня передбачається 4 години на тиждень, відповідно до особливостей 

психофізичного розвитку учня. Корекційно-розвиткові заняття проводяться 

вчителем-логопедом, а також практичним психологом. Основною метою 

логопедичної роботи є: виявлення дітей з порушеннями усного і писемного 

мовлення і організація процесу формування мовлення; розвиток і корекція 

психофізіологічної бази мовлення; формування і закріплення навичок 

правильного мовлення; підвищення логопедичної компетентності батьків дітей 

з порушеннями мовлення та залучення їх до спільної роботи, що передбачає 

сукупність причин та факторів, які зумовлюють ефективність проведеної 

роботи, де визначальним є стан міжособистісних відносин у сім′ї, відповідальне 

ставлення до дитини та традиції виховання у сім′ї. Логопед працює в тісному 

контакті з психологом, сімейним лікарем, вихователем, вчителем, 

забезпечуючи в такий спосіб всебічний вплив на дитину.  

При навчанні школярів з особливими потребами разом із вчителями-

дефектологами і батьками вчителі класу з інклюзивним навчанням розділяють 

відповідальність за долю цих дітей, спільно навчаючи і виховуючи їх з учнями 

з нормою психофізичного і інтелектуального розвитку. Педагоги допомагають 

дитині адаптуватися в колективі однолітків, прагнуть подружити її з дітьми, 

вибирають для її розміщення на уроці таке місце в класі, щоб у разі ускладнень 

учневі було легко надати індивідуальну допомогу, залучають до посильної 

участі в роботі класу. 

Важливим моментом у роботі інклюзивної школи є психологічна 

підготовка педагогів, що потребує створення системи науково-методичної 
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роботи. Дані питання розглядаються на засіданні окружної методичної ради, 

спільних педагогічних радах. Із метою підготовки вчителя в Цепцевицькому 

окрузі проводяться тренінги «Роль педагога в інклюзивному класі», «круглі 

столи» за участю медичних працівників, логопеда, психологів, соціальних 

педагогів, учителів з теми «Співпраця влади та громади з надання якісних 

освітніх послуг дітям з особливими потребами», психолого-педагогічні 

семінари, проводяться консультації психолога та логопеда.  

Важливим напрямом в даному окрузі є робота з батьками, які не тільки 

споглядачі навчального процесу, а безпосередні його учасники, партнери, 

помічники, порадники. Участь батьків у впровадженні та здійсненні 

інклюзивних навчальних програм є одним із ключових елементів досягнення 

успіху. Важливо допомогти їхньому бажанню дати максимальні можливості 

для реалізації потенціалу дитини, незважаючи на труднощі. Надається 

необхідна інформація, проводяться батьківські лекторії, форуми, консультації. 

Родини одержують підтримку з боку інших батьків, беруть активну участь у 

визначенні навчальних цілей і завдань закладу, стають частиною окружної 

спільноти. 

Пошук нових підходів до організації діяльності освітніх округів, 

здійснюваний на основі консолідації зусиль усіх зацікавлених сторін, 

актуалізує проблему створення системи соціально-педагогічного партнерства. 

Ключовим фактором соціально-педагогічного партнерства в умовах освітнього 

округу є інтеграційні процеси, які обумовлюють поєднання можливостей 

матеріально-технічних, фінансових та кадрових ресурсів для вирішення 

завдань, спрямованих на підготовку конкурентоздатної особистості. Навчальні 

заклади у взаємодії з установами культури, фізичної культури і спорту, 

підприємствами, громадськими організаціями, владою, бізнесом, ЗМІ можуть 

вирішити проблеми, які самостійно подолати неможливо. Партнерство сприяє 

налагодженню продуктивної співпраці і співтворчості всіх суб’єктів окружної 

освітньої системи. До його ресурсів можна віднести вдосконалення механізмів і 

процедур колективно-договірних відносин, обов’язкову участь усіх сторін 
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соціального діалогу в роботі над окружними нормативними документами, 

розвиток переговорного процесу як основного способу виявлення, врахування 

та узгодження інтересів усіх партнерів; покращення кадрового, інформаційного 

та фінансового забезпечення. Ефективність роботи освітнього округу в умовах 

соціально-педагогічного партнерства визначається мірою досягнення 

поставлених перед ним завдань, одним із яких є забезпечення розвитку 

інклюзивної освіти. 

Практика управління освітніми округами свідчить, що успішна реалізація 

заходів щодо налагодження партнерських зв'язків загальноосвітніх навчальних 

закладів із вищими навчальними закладами, професійно-технічними 

училищами, підприємствами та організаціями, сприяє забезпеченню належної 

професійно-практичної підготовки учнівської молоді з особливими потребами. 

Для цього варто укладати угоди з вищими навчальними закладами про надання 

освітніх послуг відповідно до запитів учнів з особливими потребами; залучати 

науковців до роботи у творчих та навчально-дослідних лабораторіях, 

експериментальних майданчиках на базі опорних навчальних закладів; 

здійснювати спеціальну підготовку консультантів обласних та районних 

(міських) психолого-медико-педагогічних консультацій із питань навчання та 

розвитку дітей і молоді з особливими освітніми потребами в умовах 

інклюзивного навчання. 

Отже, в умовах освітнього округу є можливість формування цілісної 

системи ступеневої інклюзивної  освіти. Саме продумана система освіти 

округу  як організаційної структури, що знаходиться на конкретній території та 

віднесена до соціально-економічної системи відповідної адміністративно-

територіальної одиниці району, дає можливість найповніше забезпечити 

неперервність освіти особистості з особливими потребами.  

Організація інклюзивного навчання в освітньому окрузі розширить коло 

освітніх послуг, дасть можливість використовувати існуючі в громаді ресурси, 

залучати батьків, співпрацювати з фахівцями для надання спеціальних послуг 

відповідно до різних освітніх потреб дітей, працювати у тісному зв’язку із 
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спеціальними школами, використовуючи методи роботи з дітьми тієї чи іншої 

нозології та залучаючи до консультування спеціалістів із багаторічним 

досвідом роботи з такою категорією дітей. Життєво необхідними у віддалених 

округах стають Сімейні центри, Школи для майбутніх батьків, Школи 

відповідального батьківства, мобільні соціально-психологічні пункти. 

Важливим напрямом у розвитку інклюзивної освіти в окрузі є зростання 

ролі територіальних громад, спільноти, яка проживає в межах визначеної 

адміністративно-територіальної одиниці, об’єднаної низкою соціальних 

інститутів (сім’я, школа, спортивні заклади, заклади культури та медицини) і 

спроможної до колективних дій. За участю громади відбувається активізація 

діяльності місцевих жителів, спостерігається відкритість діяльності закладу, 

з’являється можливість займатися різноманітними видами діяльності 

(розвивати місцеві традиції, ремесла, проводити спортивні та мистецькі заходи 

тощо), здійснюється пошук додаткових коштів на фінансування закладів, 

підвищується рівень освітніх послуг.  

Із метою зростання впливу батьків та громадськості на розвиток 

інклюзивної освіти в освітніх округах доцільно використовуються такі форми 

громадської участі в управлінні, як окружний громадський фонд, батьківські 

форуми, асоціації випускників з особливими освітніми потребами, батьків, які 

можуть бути долучені до обговорення стратегічних питань розвитку 

інклюзивної освіти в окрузі, розглядати проблеми щодо поліпшення навчально-

виховного процесу, вирішення організаційно-господарських питань, залучення 

батьківської громади до позакласної та позашкільної роботи, участі у 

навчально-реабілітаційному процесі з метою підвищення його ефективності. 

Проте наявні проблеми, що стримують упровадження інклюзивного 

навчання в освітньому окрузі, зокрема: 

- недосконалість законодавчо-нормативної бази з питань розвитку 

інклюзивної освіти в умовах освітнього округу;  
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- у Положенні про освітній округ не прописані умови впровадження 

інклюзивної освіти у навчальних суб’єктах, не розроблені механізми розвитку 

та фінансування системи інклюзивної освіти в умовах округу; 

- недостатність кадрового забезпечення; 

- часткова забезпеченість підручниками, посібниками, технічними та 

іншими засобами реабілітації; 

- відсутність системного підходу до визначення оптимального й 

диференційованого для дітей кожної нозології змісту і рівня освіти. 

Серед шляхів формування готовності педагогічних працівників до 

впровадження інклюзивного навчання  в освітніх округах:  

 розроблення та апробація моделі підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників із питань інклюзивного навчання в умовах освітнього 

округу,  

- використання відкритої системи навчання дорослих, у ході якої 

будуть реалізуватися індивідуальні програми професійного розвитку, 

проведення системи майстер-класів, семінарів, «круглих столів» для різної 

категорії фахівців;  

  створення на базі опорних закладів округу освітньо-

консультативних ресурсних центрів для поєднання потенціалу працівників 

обласної та районних методичних служб, ПМПК, інтернатних закладів із 

практичним досвідом педагогів-предметників, що дасть змогу інтегрувати 

науку і практику у процесі здійснення інклюзивного навчання,  виробляти 

практичні рекомендації;  

 створення в освітньому окрузі спеціальних бібліотечних і 

ресурсних фондів для педагогів, баз і банків даних із питань інклюзивного 

навчання; 

 залучення педагогічних працівників до участі в інноваційних 

проектах;  
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 залучення нових освітніх структур (консалтингових, 

моніторингових, маркетингових, психологічних тощо), що надають додаткові 

освітні послуги вчителям із питань роботи з дітьми з особливими потребами.  

- розроблення моделей інклюзивної освіти, перевірка їх, презентація 

під час виставок, конкурсів, створення обласних інформаційно-аналітичних 

банків досвіду реалізації перспективних моделей інклюзивної освіти. 
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ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО РОБОТИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗІЇ: 

ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ АСПЕКТ 

 

На сучасному етапі розбудови демократичного напрямку розвитку 

гуманного суспільства, визнанням нашою державою у 1991 році Конвенції 

ООН «Про права дитини», посилилася увага до якості й доступності освіти для 

дітей з особливими освітніми потребами. Кожна людина, незалежно від стану 

здоров’я, наявності фізичного чи інтелектуального порушення, має право на 

одержання освіти, якість якої не різниться від якості освіти здорових людей. 

Настала потреба у створенні належних умов для навчання дітей з особливими 

освітніми потребами у загальноосвітньому навчальному закладі. Такі заклади 

стають центрами реабілітації, адаптації дітей до оточення.  

Педагог є найважливішою ланкою в організації інклюзивного навчання. 

Вдосконалення навчальної діяльності шляхом розвитку передової освітньої 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/777-2010-%D0%BF
http://document.ua/pro-rekomendaciyi-parlamentskih-sluhan-na-temu-osvita-v-sils-doc100923.html
http://document.ua/pro-rekomendaciyi-parlamentskih-sluhan-na-temu-osvita-v-sils-doc100923.html
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практики має бути основною метою кожного викладача і кожного навчального 

закладу. Адже, традиційної вузівської загальнопедагогічної підготовки 

спеціалістів для ефективної роботи з дітьми, що мають різні порушення в 

розвитку, звичайно, недостатньо. На сучасному етапі потрібні спеціально 

підготовлені фахівці. А у більшості педагогів відсутня психолого-педагогічна 

підготовка, відсутня мотивація до роботи з даною категорією дітей, наявний 

страх, розпач, бажання уникнення такої роботи тощо.  

Тому дуже важливо підготувати педагогів до роботи, забезпечити 

інструментарієм та моделями альтернативного навчання, допомогти їм 

оволодіти глибокими знаннями свого предмета, технологіями, методами роботи 

з дітьми з особливими освітніми потребами. 

Такий підхід ми використали через науково-дослідницьку та 

експериментальну діяльність. 

Так, у жовтні 2009 року з метою актуалізації проблеми інклюзивного 

навчання, науково-методичного та організаційного забезпечення для підготовки 

і підвищення кваліфікації педагогічних працівників із питань інклюзивного та 

інтегрованого навчання в інституті створено науково-дослідницьку 

лабораторію інклюзивної освіти, наукове керівництво досліджень якої 

здійснюється науково-педагогічними працівниками кафедри корекційної 

освіти. 

Була визначена база експериментального дослідження:  

1 – районний методкабінет 

2 – районні ПМПК 

6 – загальноосвітніх закладів 

1 – ДНЗ 

5 – спеціальні загальноосвітні навчальні заклади: 

1 – ДНЗ 

1 – Центр ранньої педагогічної реабілітації і соціальної адаптації дітей з 

особливими потребами 

1 – навчально-реабілітаційний центр 
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2 – загальноосвітня школа-інтернат 

До складу колективу НДЛ інклюзивної лабораторії входять різні категорії 

спеціалістів, з них:  

 директор спеціального закладу 

 заступник директора спеціального закладу 

 завідувачі ПМПК 

 методист районного методичного кабінету 

 вихователь-методист ДНЗ 

 тифлопедагог 

 вчителі початкових класів 

 соціальний педагог 

 практичні психологи 

Теми досліджень базових експериментальних закладів мають 

різноманітний ухил: 

Районний методкабінет працює над проблемою готовності педагогів 

району до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами на рівні району. 

Районні ПМПК - формування готовності педагогічних кадрів до роботи з 

дітьми з психофізичними вадами в умовах індивідуальної форми навчання при 

ЗНЗ та інклюзивне навчання в умовах ЗНЗ району. 

ДНЗ – інтерактивні технології в роботі з педагогічними кадрами до 

формування готовності до роботи в умовах інклюзії. 

Спеціальні загальноосвітні навчальні заклади - консультативна допомога 

вчителю загальноосвітнього навчального закладу, який працює в умовах 

інклюзивного навчання; забезпечення особистісно орієнтованої взаємодії 

педагога з дітьми дошкільного віку, що мають порушення зору; соціально-

психологічний супровід у корекційно-відновлювальній роботі з дітьми з 

особливими потребами; комплексний підхід до розв’язання проблеми навчання 

слабозорих дітей в умовах загальноосвітньої школи-інтернату; організація 

комплексної реабілітації та соціальної адаптації дітей з  різними особливостями 

психофізичного розвитку. 
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Загальноосвітні навчальні заклади - інтегроване навчання дітей з 

особливими потребами у загальноосвітньому навчальному закладі; корекційно-

відновлювальне навчання дітей з дитячим церебральним паралічем та  

поліомієлітом; психолого-педагогічний супровід дітей з особливими потребами 

в умовах інклюзивного навчання у загальноосвітньому навчальну закладі; 

комплексний підхід до розв’язання проблеми навчання дітей з особливими 

освітніми потребами в умовах загальноосвітньої школи. 

Початок експериментального дослідження за вимогою часу і потребою 

розібратись в інклюзивному навчанні стосувався не так концептуального 

обґрунтування проблеми дослідження, як пропедевтичної, роз’яснювальної 

роботи в напрямку аналізу проблеми інклюзивного навчання та підготовки 

педагога до його розуміння проблеми навчання дітей з особливими освітніми 

потребами, оволодіння спеціальними технологіями, методами роботи з такими 

дітьми.  

У цьому напрямку було проведено: 

 ряд круглих столів, які охопили проблеми соціальної адаптації та 

інтеграції в суспільство дітей з особливостями психофізичного розвитку, шляхи 

формування готовності педагогів загальноосвітніх навчальних закладів до 

роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, завдання практичних 

психологів та соціальних педагогів у роботі з дітьми з особливостями 

психофізичного розвитку; теоретико-експериментальне моделювання 

інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами. 

 теоретико-методологічних та теоретико-практичних семінарів, на 

яких обговорювалися сучасні проблеми теорії і практики навчання дітей  з 

особливими потребами, науково-методичні засади впровадження інтегрованого 

та інклюзивного навчання; проблеми підготовка педагогічних кадрів до 

впровадження інклюзивної освіти. 

 обласні педагогічні читання, на яких розглядалися питання 

гуманістично-психологічного підходу у роботі з дітьми з особливими освітніми 

потребами (за працями Л.С. Виготського. 
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 ряд виїзних засідань науково-дослідницької лабораторії на базі 

експериментальних навчальних закладів, де ми мали змогу на практиці 

побачити роботу з дітьми з особливими потребами та розглянути виступи-

презентації з проблем системи роботи з дітьми з особливими освітніми 

потребами, командний підхід в роботі з такими дітьми, технології роботи з 

дітьми з особливими освітніми потребами, психолого-психологічний супровід 

цих дітей у загальноосвітньому навчальному закладі та ін. 

Також було підібрано діагностичні методики та проведено анкетування 

щодо визначення готовності педагогічних працівників навчальних закладів до 

впровадження інклюзивної освіти, вивчення труднощів, з якими стикаються 

педагоги у роботі з дітьми з особливими потребами в умовах інклюзивного 

навчання, виявлення можливих способів подолання тих чи інших складнощів, 

до якого ми підійшли на діагностико-концептуальному етапі інституційного 

експерименту, маючи широке обґрунтування проблеми інклюзивного навчання 

в теорії і практиці. 

У ході моніторингу важливу увагу було приділено вивченню точок зору і 

з'ясуванню ставлення до певних складових інклюзивного навчання безпосе-

редніх учасників цього процесу (педагогів, батьків). 

Узагальнивши результати опитування педагогів експериментальних 

навчальних закладів, ми побачили, що у переважної  кількості респондентів 

присутній інтерес до інклюзії у педагогічній діяльності, проте педагоги мають 

недостатні знання з цього питання, вони відчувають труднощі в матеріальному 

забезпеченні, в забезпеченні методиками роботи з дітьми з особливими 

освітніми потребами, в недостатній обізнаності із психологічними 

особливостями розвитку дітей, котрі мають вади розвитку та специфікою 

їхнього навчання. Вважають, що слабкий зв’язок науки і практики, слабке 

фінансування, складність одночасно взаємодіяти з різними дітьми і, таким 

чином, здійснювати індивідуальний підхід, відсутність матеріальної 

зацікавленості  в значній мірі гальмують впровадження інклюзивної освіти.  
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Серед пропозицій щодо подолання труднощів реалізації інклюзивної 

освіти, щоб вона була успішною, респонденти називають такі: створення 

матеріально-технічної бази, методичне забезпечення, проведення необхідного 

навчання педагогів для підвищення їхньої готовності до роботи в інклюзивних 

класах, поглиблення знань з педагогіки та психології, забезпечення 

необхідними засобами для навчання дітей з особливими потребами, 

просвітницька робота серед батьків, педколективу та ін. 

Детальніше про результати діагностики описано у віснику НДЛ 

інклюзивної освіти «Підготовка педагогів до роботи в умовах інклюзивного 

навчання» (упорядники: Юхимець І.В., Савчук Л.О.). 

Вся попередня робота лабораторії дає підстави вважати, що в межах 

експерименту можливо вести пошук змістово-технологічного забезпечення 

інклюзивного навчання підготовленими педагогами та його упровадження за 

умови створення необхідних умов для інклюзивної освіти в навчальних 

закладах, про які ми можемо говорити тільки з прийняттям нормативних 

документів міністерством, відповідними органами влади та місцевого 

самоврядування. 

Отож, певні труднощі у даному питання спільними зусиллями подолано і 

тому на даний час ми маємо змогу науково-дослідницькій лабораторії надати 

статус регіонального експерименту для подальших розробок, що здійснюються 

у області. 

Важливість проблеми запровадження інклюзивної освіти в навчальних 

закладах області та підготовки педагогів до роботи в нових інтегративних 

умовах зумовили продовження дослідження із проблеми формування 

готовності педагогічних кадрів до роботи з дітьми з особливими потребами в 

умовах інклюзивного навчання. 

Оскільки проблема належної підготовки педагогічних кадрів, які повинні 

забезпечити ефективний навчально-виховний процес дітей з особливими 

потребами в середовищі однолітків з типовим розвитком потребує подальшої 

особливої актуальності. Сучасні викладачі повинні бути готовими до змін та 
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нових суспільних відносин, відповідати вимогам часу та бути здатними до 

саморозвитку, що є можливим лише за умови їх постійного професійного та 

інноваційного розвитку.  

Метою дослідження стала розробка, теоретичне обґрунтування 

експериментальної методики та педагогічних умов формування готовності 

педагогів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах 

інклюзивного навчання. 

Об’єктом – процес формування готовності педагога до роботи з дітьми з 

особливими потребами в умовах інклюзивного навчання. 

Предметом – моделювання системи роботи педагога з дітьми з 

особливими потребами в умовах інклюзивного навчання.  

Процес формування готовності педагогічних кадрів до роботи з дітьми з 

особливими потребами буде ефективним, якщо:  

а) забезпечувати корекційну та психологічну спрямованість навчання 

педагогів, що базується на глибокій обізнаності з особливостями роботи з 

дітьми з особливими освітніми потребами; 

б) здійснювати мотивацію педагогів до роботи з «особливими» дітьми; 

в) налагодити цілісну систему роботи педколективу на шкільному, 

районному, обласному рівнях із використанням розроблених моделей роботи 

педагогів із дітьми з особливими освітніми потребами. 

Відповідно до предмета, мети, гіпотези дослідження визначено наступні 

завдання, що будуть розроблятися і впроваджуватися в умовах регіонального 

експерименту: 

1. Надалі працювати над науковим обґрунтуванням сутності поняття 

„готовність педагогів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами”. 

2. Охарактеризувати визначені критерії, показники та рівні 

сформованості готовності педагогів до роботи з дітьми з особливими 

потребами в у мовах інклюзивного навчання. 
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3. Виявлення та перевірка педагогічних умов формування готовності 

педагогічних кадрів до роботи з дітьми з особливими потребами в умовах 

інклюзивного навчання за експериментальною методикою. 

4. Моделювання системи роботи з дітьми з особливими освітніми 

потребами в умовах інклюзивного навчання та створення їх дидактичного 

забезпечення. 

Результати роботи науково-дослідницької лабораторії:  

 посібники:  

∙ «Особливі» діти в навчанні»  

∙ «Технології навчання дітей з особливими освітніми потребами»   

∙ «Структури та моделі роботи з дітьми з особливими освітніми 

потребами»  

 вісники: 

∙ «Глосарій з інклюзивної освіти»  

∙ «Вісник нормативно-правових документів інклюзивної освіти»  

∙ «Формування готовності педагогічних кадрів до роботи з дітьми з 

особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання»  

∙ «Підготовка педагогів до роботи в умовах інклюзивного навчання»  

∙ «Критеріальний підхід до формування готовності педагогів до 

робот из дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної 

освіти». 
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Чухрай Лілія Володимирівна, Юхимець Ірина Вікторівна, 

завідувачі лабораторії інклюзивної освіти Рівненського ОІППО 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНОГО 

ЦЕНТРУ ДЛЯ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ З ДІТЬМИ З 

ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ 

ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ 

 

У сучасній науці при розгляді проблем упровадження інклюзивної освіти 

малодослідженим залишається готовність педагогів до цього процесу. 

Вивчення формування готовності педагогічних працівників до роботи з дітьми 

з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання дозволить 

пришвидшити та удосконалити процес інтеграції таких дітей.   

Під час діяльності лабораторії інклюзивної освіти, темою дослідження 

якої є «Формування готовності педагогічних кадрів до роботи з дітьми з 

особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання», 

розробляються інновації на допомогу педагогам інклюзивного простору. Новим 

підходом в організації інклюзивної освіти стало створення Навчально-

практичного центру для педагогічних кадрів, які працюють з дітьми з 

особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання та 

рекомендації щодо упровадження такої інноваційної розробки лабораторії в 

систему науково-методичного супроводу інклюзивного навчання в умовах 

освітнього округу. 

Метою розробки рекомендацій для створення саме Навчально-

практичного центру є бажання створити такі умови для педагогів, де вони 

зможуть отримати всебічну допомогу для роботи з дітьми тієї категорії, з якими 

працюють. До такої розробки спонукає те, що інтегроване навчання дітей з 

порушеннями психофізичного розвитку набуває все більшої популярності і 

суспільство зобов’язане дати можливість кожній дитині, незалежно від її 
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потреб та інших обставин, повністю реалізувати свій потенціал, приносити 

користь суспільству і стати повноцінним його членом. 

У процесі дослідження ми переконалися, що для успішного входження в 

суспільство молодих людей з особливостями психофізичного розвитку 

винятково важливого значення набуває їх навчання в інтегрованих умовах. 

Якомога раннє залучення таких дітей до діяльності в колективі здорових 

однолітків сприяє розвитку у них самостійності, впевненості, сміливості, інших 

особистісних якостей. 

На даному етапі розвитку інклюзивної освіти все більше дітей з 

особливими освітніми потребами залучаються до діяльності в умовах інклюзії і 

все більше педагогів стикаються з проблемами навчання, виховання та розвитку 

таких дітей. 

Ефективність роботи інклюзивного навчального закладу залежить від 

створення особливого навчального середовища, командного підходу, 

психологічного та корекційного супроводу, раціонально підібраних стратегій 

навчання. Найважливіша роль належить  учителю, який організовує та 

забезпечує оптимальні умови навчання, сприятливу атмосферу в учнівському 

колективі, спосіб презентації теми, який би залучав до діяльності, був 

захоплюючим та не обтяжуючим чи виснажливим для «особливої» дитини, 

стимулював засвоєння інформації, сприяв застосуванню знань, умінню 

пов’язувати їх з життям, оцінюванню учнівських досягнень в різний спосіб. 

Саме тому на передній план виходить підготовленість  навчального закладу, 

власне самого вчителя, до роботи з розмаїтим учнівським колективом. 

Проводячи моніторинг педагогічних кадрів, ми виявили, що більшість 

педагогів майже не знають як працювати з дітьми з особливостями 

психофізичного розвитку, відчувають труднощі в забезпеченні методиками, 

технологіями роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, в недостатній 

обізнаності із психологічними особливостями розвитку таких дітей, 

специфікою їхнього навчання, в матеріальному забезпеченні. У багатьох 

відсутня психолого-педагогічна підготовка, відсутня мотивація до роботи з 
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даною категорією дітей, наявний страх, розпач, бажання уникнення такої 

роботи тощо. 

Розв’язати проблеми цілеспрямованого підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників, які навчають дітей з особливостями психофізичного 

розвитку, вибору форм, методів та прийомів формування готовності педагогів 

до роботи в умовах інклюзії допоможе Навчально-практичний центр для 

педагогічних кадрів, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами 

в умовах інклюзивного навчання. На основі результатів досліджень в 

освітньому процесі регіону можливе створення таких навчально-практичних 

центрів за певними нозологіями, так як передбачаються вони відкриватися на 

базах спеціальних загальноосвітніх закладів, в кожному з яких навчаються діти 

з різними психофізіологічними особливостями. І педагогічні працівники 

матимуть змогу вибрати той Навчально-практичний центр, який дасть знання 

саме з тієї нозології, до якої належать їхні учні.  

У такому Центрі педагоги зможуть отримати як теоретичні навички, так і 

побачити на практиці як навчати дітей з особливими освітніми потребами, 

ознайомитися з різними технічними засобами, які використовуються в роботі з 

дітьми певної нозології, перейняти багаторічний досвід колег, поділитися 

своїми напрацюваннями.  

Навчально-практичний центр створюватиметься, як освітнє, навчально-

методичне об’єднання педагогічних працівників, які працюють з дітьми з 

особливими освітніми потребами. Він може діяти на базах дошкільних 

навчальних закладах компенсуючого типу, спеціальних загальноосвітніх 

школах-інтернатах, навчально-реабілітаційних центрах за певними 

нозологіями, відповідно до особливостей психофізичного розвитку дітей, які 

навчаються в закладі, при якому організований Навчально-практичний центр. 

Навчально-практичний центр може співпрацювати з вищими 

навчальними закладами; інститутами післядипломної педагогічної освіти; 

центрами психології; обласними, районними, міськими психолого-медико-
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педагогічними консультаціями та разом з ними здійснювати навчально-

методичне забезпечення упровадження інклюзивного навчання. 

Навчально-практичний центр у своїй діяльності керуватиметься 

Конвенцією про права інвалідів (2006 року); Конституцією України; Законами 

України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», 

«Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про захист 

персональних даних»; актами Президента України, Кабінету Міністрів України; 

наказом Міністерства освіти і науки України від 23.07.13 № 1034 "Про 

затвердження заходів щодо впровадження інклюзивного навчання в 

дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2015 року"; 

листом Міністерства освіти і науки України від 08.08.13 № 1/9-539 «Про 

організаційно-методичні засади забезпечення права на освіту дітям з 

особливими освітніми потребами» та цим положенням. 

Головним завданням діяльності Навчально-практичного центру  має бути 

всебічна допомога педагогам у формуванні готовності до роботи з дітьми з 

особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти. 

Основними напрямками роботи Навчально-практичного центру будуть 

інформаційно-консультативна, навчально-практична, методична та 

просвітницька діяльність. 

Під інформаційно-консультативною діяльністю мається на увазі 

консультування різних категорій педагогічних працівників з використання в 

практиці новітніх досягнень в галузі освіти дітей з особливими освітніми 

потребами; надання інформації педагогам про особливості виховання, навчання 

та розвитку дітей з особливими освітніми потребами; консультування за 

запитом з питань інклюзивного навчання. 

Навчально-практична діяльність має на меті ознайомлення педагогічних 

працівників з умовами, методами, засобами та формами роботи з дітьми з 

особливими освітніми потребами; навчання новим підходам, методикам, 

технологіям роботи з такими дітьми; організація обміну досвідом між 

фахівцями різних освітніх і навчальних закладів, які працюють з дітьми з 
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особливостями психофізіологічного розвитку; ознайомлення асистентів 

вчителів зі специфікою роботи та особливостями психофізичного розвитку 

дітей з особливими освітніми потребами за певними нозологіями; застосування 

на практиці отриманих педагогами знань. 

Методична діяльність полягає у наданні допомоги педагогам в організації 

навчальної, корекційної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами та 

ознайомлення їх з відповідними програмами для таких дітей; формуванні 

інформаційної, навчально-методичної бази, періодичних видань, електронних 

ресурсів з проблем інклюзивної освіти, підготовки педагогів до роботи з дітьми 

з особливими освітніми потребами. 

Просвітницька діяльність передбачає вивчення та презентація світового 

та європейського досвіду організації інклюзивної освіти, формування 

готовності педагогів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в 

умовах інклюзивного навчання; ознайомлення педагогів з нормативно-

правовою документацією, що стосується навчання дітей з особливими 

освітніми потребами; популяризація Навчально-практичного центру, його 

завдань, цілей та напрямків серед громадськості. 

Навчально-практичний центр може очолювати керівник навчального 

закладу чи педагогічний працівник цього закладу, який має відповідну освіту.  

Керівник навчального закладу погоджуватиме кількісний та фаховий склад 

Навчально-практичного центру, враховуючи кадровий склад закладу, потреби 

регіону та загальну кількість педагогів, які звертаються в даний заклад. Також 

він може залучати наукових співробітників, науково-педагогічних працівників, 

методистів, фахівців інших освітніх та наукових установ, які працюють з 

дітьми з особливими потребами. 

Навчально-практичний центр організовуватиме роботу з працівниками 

навчальних закладів, що реалізують практику інклюзивної освіти дітей певних 

нозологій на основі запитів та укладених угод. 

Навчально-практичний центр здійснюватиме свою діяльність згідно з 

річним планом роботи, який, наприклад, розроблятиметься спільно з Обласним 



50 

інститутом післядипломної педагогічної освіти відповідно до запитів педагогів. 

Засідання учасників Навчально-практичного центру можуть проводитися не 

менше двох раз на рік, де педагоги, які приїжджатимуть з різних навчальних 

закладів, отримуватимуть допомогу в розв’язанні питань, які виникають в них в 

роботі з дітьми з особливими освітніми потребами, ділитимуться своїми 

методами, формами роботи з такими дітьми, навчатимуться користуватися 

різними приладами, які допомагають в роботі з дітьми з особливостями 

психофізіологічного розвитку, зможуть самі взяти участь у навчанні учнів 

тощо. Спільно з методистами та науковцями розроблятимуться методики, 

методи, технології, системи, моделі, прийоми роботи як з дітьми з особливими 

освітніми потребами, так і з педагогічними кадрами для підготовки їх до 

навчання таких дітей в інклюзивному просторі.  

Основними формами діяльності Навчально-практичного центру можуть 

бути лекторії, навчально-методичні, навчально-практичні семінари, відкриті 

уроки, круглі столи, курси, майстер-класи, тренінги для педагогів, які 

працюють з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного 

навчання; індивідуальні та групові консультації за запитом; заочне 

консультування за письмовим зверненням, телефонним дзвінком, через 

організацію роботи сайту Навчально-практичного центру тощо. 

Щорічно Навчально-практичний центр може популяризувати свою 

діяльність та звітувати про свою роботу на засіданнях педагогічних рад, 

лабораторії інклюзивної освіти, Вченої чи Науково-методичної ради Обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти. 

Діяльність Навчально-практичного центру може бути припинена за 

ініціативою керівника освітнього закладу та його організаторів у зв'язку з 

відсутністю соціального замовлення населення. 

В структурі науково-методичного супроводу інклюзивного навчання в 

освітньому окрузі Навчально-практичний центр працюватиме на громадських 

засадах, але для забезпечення своєї діяльності він зможе використовувати 

фінансові джерела, які не заборонені чинним законодавством. Також 
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навчальний заклад, на базі якого буде створений Навчально-практичний центр, 

може порушувати клопотання до органу управління освіти, якому 

підпорядковується, про стимулювання учасників Навчально-практичного 

центру за навчальну, практичну, дослідницьку діяльність. 

 

 

 

Гаяш Оксана Володимирівна, канд. пед. наук, методист кабінету 

дошкільної, початкової та інклюзивної освіти 

Закарпатського ІППО 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНО-

ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ ДО РОБОТИ З ДІТЬМИ З 

ПСИХОФІЗИЧНИМИ ПОРУШЕННЯМИ 

 

Україна перебуває на початку кардинальних змін освітньої політики щодо 

дітей з особливостями психофізичного розвитку. На зміну сегрегації приходить 

процес інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітній 

простір, активізується пошук способів і засобів удосконалення професійно-

педагогічної підготовки педагогів до роботи з дітьми, які мають особливості 

психофізичного розвитку. 

Сучасна модель інклюзивної освіти – це надання допомоги всім дітям, які 

мають особливості психофізичного розвитку.  

Проблема інтегрованого або інклюзивного навчання та виховання дітей з 

особливими потребами в загальноосвітніх закладах стала предметом вивчення 

вітчизняних та зарубіжних психологів та педагогів, серед яких В.Бондар, 

Л.Дробот, В.Засенко, Т.Ілляшенко, А.Колупаєва, В.Синьов, Т.Скрипник, 

Н.Стадненко, О.Таранченко, В.Тарасун та ін. 

Учитель є найважливішою ланкою в організації інтегрованого та 

інклюзивного навчання. Не секрет, що кожного року до загальноосвітніх шкіл 
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приходять діти з особливими освітніми потребами. Учитель не готовий 

працювати з такою дитиною, не здатний усвідомити того, що й у неї є сильні 

сторони, спираючись на які, можна скласти індивідуальну програму 

максимального розвитку й у співпраці зі спеціалістами забезпечити 

формування її життєвої активності. 

Отже, найперше, необхідно зорієнтувати вчителя на розв’язання цієї 

проблеми і надати йому необхідну допомогу. Доцільно переосмислити 

підготовку вчителів, які працюють з дітьми з порушеннями психофізичного 

розвитку, аби спрямувати їх на здобуття спеціальних знань і розвиток 

необхідних навичок – оцінювати особливі освітні потреби дітей, адаптувати 

навчальні програми, індивідуалізувати навчальний процес, працювати в 

команді з іншими фахівцями та батьками дитини. Тому важливим у 

професійній підготовці педагогів є розуміння суті інклюзивного навчання 

кожним учителем, де на першому плані знаходяться особистісно-орієнтовані 

методи навчання. Все це обумовлює актуальність проблеми ефективної 

організації професійної педагогічної підготовки вчителів до роботи з дітьми із 

особливостями психофізичного розвитку в умовах інклюзивного навчання.  

Відомо, що наявність будь-якої вади психофізичного розвитку створює 

несприятливі умови для психічного розвитку дитини, негативно позначається 

на ньому: викликає стійкі специфічні труднощі й особливості пізнавальної 

діяльності, деформує становлення її особистості, істотно ускладнює оволодіння 

знаннями і, зрештою, інтеграцію у суспільне життя.  

Винятково значимими факторами для успішного вирішення освітніх 

завдань таких дітей є якомога раннє включення їх у систему реабілітаційних 

заходів та надання професійної психолого-педагогічної допомоги. 

Першочергові завдання щодо них полягають у тому, щоб вчасно створити 

кожній дитині адекватні умови для розвитку, які б ураховували їхні специфічні 

особливості, забезпечували максимально можливу реалізацію їхнього 

потенціалу розвитку і здатностей до суспільно-трудової реабілітації. Ключова 

роль у цьому процесі належить особистості педагога, його фаховій 
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компетентності, обсягу і глибині знань, здатності гнучко вибирати та 

застосовувати методи, засоби, технології і прийоми для досягнення 

позитивного корекційного ефекту.  

Практика засвідчує, що інклюзивне та інтегроване навчання дітей із 

особливостями психофізичного розвитку починає впроваджуватися досить 

активно, проте важливими серед невирішених проблем та планів на майбутнє є: 

- проблема якості інклюзивної освіти; 

- кадрове забезпечення навчальних закладів фахівцями спеціальної освіти; 

- пошук додаткових ресурсів професійного зростання науково-

педагогічного складу; 

- організація дистанційної освіти як перспективної форми організації 

навчання педагогів, які працюють у інклюзивних класах (групах). 

Основними видами підвищення фахової підготовки вчителів, які 

працюють з дітьми з порушеннями психофізичного розвитку є:  

а) курсова перепідготовка в системі післядипломної педагогічної освіти 

через систему спецкурсів (тренінгів);  

б) професійне самовдосконалення, форми міжкурсової підготовки. 

А) Курсова перепідготовка. При курсовій перепідготовці обов’язковим 

компонентом фахового вдосконалення цієї категорії слухачів має бути  

спеціальний курс, який  би задовольняв їхню потребу не лише у поповненні та 

поглибленні спеціальних знань з корекційної педагогіки та психології, але й 

відповідав запитам практики, спрямованої на активну підготовку педагогічних 

кадрів до роботи з дітьми в умовах інклюзивного навчання у загальноосвітній 

школі. У результаті опанування змісту такого спецкурсу слухачі повинні 

ознайомитися з новими досягненнями науки і практики в галузі спеціальної 

(корекційної) педагогіки та психології; оволодіти знаннями про особливості 

психічного розвитку дітей з різними видами порушень, а саме: сенсорними, 

моторними, психічними (інтелекту, поведінки).  

Б) Професійне самовдосконалення, форми міжкурсової підготовки. 
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Професійне самовдосконалення можна розглядати як форми самостійної 

активності фахівця, спрямованої на підвищення готовності до здійснення 

професійної діяльності в умовах соціально-економічних змін.  

Організація роботи у міжкурсовий період має забезпечити розв’язання 

таких завдань: 

- вивчення педагогами державних і нормативних документів про загальну 

і спеціальну освіту в Україні, інструктивно-методичних документів; 

- надання педагогам інформації про результати наукових досліджень і 

перспективний педагогічний досвід у галузі навчання і виховання дітей з 

особливостями психофізичного розвитку; 

- ознайомлення з новими педагогічними технологіями загальної та 

спеціальної освіти; 

- аналіз корекційного навчально-виховного процесу для постійного 

вдосконалення та оновлення змісту навчально-методичного забезпечення. 

У процесі підготовки та підвищення кваліфікації педагогів системи 

спеціальної педагогіки слід враховувати наступні компоненти: 

- методологічний, який має на меті сформувати розуміння 

методологічних проблем спеціальної педагогіки; 

- науково-теоретичний, який забезпечує знання теоретичних основ 

дефектології та суміжних із нею дисциплін;  

- спеціальний, який формує знання і вміння педагога з профільної 

діяльності; 

- практичний, направлений на формування вмінь професійно 

використовувати корекційно-педагогічні методи та прийоми; 

- методичний, що забезпечує необхідний рівень оволодіння методиками, 

технологіями та дидактичним інструментарієм. 

Такий підхід дає можливість проводити різні форми навчальних занять: 

практикуми, семінари, лекції, майстер-класи тощо. 

Формами підвищення компетентності (кваліфікації) вчителів, які 

працюють в умовах інклюзивного навчання можуть бути наступні: 
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1) індивідуальні – консультації. Районні та міські відділи освіти повинні 

залучати фахівців - дефектологів до організації та встановлення 

консультативних днів для надання адресної та систематичної методичної 

допомоги вчителям закладів освіти, де впроваджується інклюзивне навчання. 

Зміст консультацій для педагогів – з’ясування труднощів розвитку та 

здійснення навчальної діяльності дитини, природи їх виникнення, особливостей 

психолого-педагогічної реабілітації, соціалізації й інтеграції у суспільне життя; 

ознайомлення з корекційними програмами, методичними посібниками, 

належними засобами для здійснення навчального процесу з урахуванням  

своєрідних особливостей освітніх потреб; 

2) групові – творчі групи, майстер-класи; 

3) масові – науково-практичні семінари, семінари-практикуми, "круглі 

столи", конференції, педагогічні читання.  

На підставі вищезазначеного можна зробити висновок, що професійна 

компетентність вчителя, який працює з дітьми з особливими освітніми 

потребами формується не сама по собі, не у віртуальних розмірковуваннях, а в 

процесі системної спеціальної теоретичної підготовки та педагогічної практики, 

акумулюючи всі нагромаджені знання та досвід в Україні та в зарубіжних 

країнах.  

Сьогодення вимагає рухатися у напрямку втілення міжнародної практики 

щодо збільшення кількості інклюзивних шкіл, готових до надання освітніх 

послуг дітям з особливими освітніми потребами. Тому сучасний педагог, 

працюючи в інклюзивних класах (групах), може поглиблювати свої знання про 

закономірності розвитку дітей, оцінювати методичний підхід, виробляти власні 

позиції щодо ефективності тих навчальних технологій, якими він володіє, 

осягати розуміння сильного, спільного та специфічного у функціональних та 

потенційних можливостях учнів. 

Робота у групах, класах інклюзії формує у педагога нове розуміння 

проблем дітей, що мають особливі освітні потреби. Крім того, вчитель з нових 

позицій оцінює можливості, працездатність дітей без відхилень, перед ним 
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постають нові шляхи виховання особистості, нівелювання проблемних сторін 

дитини. 
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ЗАЛУЧЕННЯ ОДНОКЛАСНИКІВ УЧНЯ З ОБМЕЖЕНИМИ 

ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ ДО СТВОРЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО 

СЕРЕДОВИЩА 

 

Інклюзивне освітнє середовище складається, перш за все, з відносин між 

учасниками освітнього середовища, учнями, педагогами та фасилітаторами 

освітнього процесу. Основна мета інклюзії – реінтеграція учня з обмеженими 

освітніми потребами (далі - ООП) через включення в загальний простір і зміна 

внутрішнього клімату класу, все більш визнається як незаперечна користь для 

суспільства [2, с.6]. Але основною складністю для учнів з особливими 

потребами при інтеграції в загальноосвітні класи є те, що вони позбавляються 

тієї особливої підтримки, яка є у спеціальних установах. Тому дуже важливим 

http://www.narodnaosvita.kiev.ua/
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завданням є надання дорослими необхідної грамотної підтримки учня з ООП в 

інклюзивному класі.  

Проблема спільного навчання учнів з типовим розвитком та з 

особливостями психофізичного розвитку надзвичайно багатостороння й 

розглядається вітчизняними та зарубіжними педагогами, дефектологами, 

психологами (А.А.Колупаєва, С.В.Литовченко, Т.В.Сак, Л.М.Шипіцина, 

Н.Д.Шматко та ін.). Розв’язанню проблем впровадження інклюзивної практики 

в школі, зокрема створенню умов в дитячому шкільному колективі для 

введення учня з ООП в інклюзивний клас,  присвячені роботи низки зарубіжних 

науковців: Д. Мітчелла, Т. Лормана, Дж. Деппелера, Д. Харві, С.Вагнера, М.М. 

Семаго та Н.Я. Семаго Їх дослідження доводять, що для учня з ООП дитячий 

колектив, в якому вона знаходиться, є найпотужнішим ресурсом для розвитку. 

Від того, як до учня будуть ставитися однокласники, буде залежати його 

душевний стан і мотивація до навчання.  

Своєю метою ми ставимо висвітлення психолого-педагогічних аспектів 

успішного залучення учня з ООП в клас одноліток як важливої частини 

інклюзивної практики. 

На нашу думку, психологічний аспект процесу введення учня з ООП 

відображає ступінь психологічного комфорту цього учня, а педагогічний аспект 

– якість процесу введення в колектив, пов'язаний як з самопочуттям учня, так і 

з успішністю її навчання. Таким чином, вчителю та асистенту треба створити 

певні умови, які забезпечать комфортний процес введення учня з ООП до 

інклюзивного класу, тобто їм використовувати таке цілеспрямоване поєднання 

психолого-педагогічних прийомів, які сприятимуть утворенню доброзичливої 

атмосфери у класі та толерантному відношенню учнів до учня з ООП.  

Дослідження американських науковців доводять [3, с.5-6], що взаємне 

навчання в якості методу навчання приносить різноманітні переваги в 

залежності від використовуваного підходу. Для забезпечення того, щоб 

допомога з боку однокласників була можлива, асистент вчителя спочатку 
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показує їм, як її можна здійснити і з часом асистент вчителя все менше 

втручається в процес допомоги. 

Канадський вчений С. Вагнер [6, с. 37] вважає, що дітей треба хвалити та 

заохочувати, коли вони взаємодіють з аутичним однокласником, тому що це 

може бути для них дуже складно. В деяких класах можна використовувати 

систему нагород для товаришів з ігор, наприклад, давати їм наклейки, або 

надавати доступ до улюблених занять. Наприкінці року можна влаштувати 

нагородження однокласників, що грали з учнем з ООП, сертифікатами. Також 

для них необхідно проводити регулярні групові обговорення, щоб учні могли 

поділитися своїми ідеями і задати важливі для них питання, отримуючи таким 

чином підтримку своїх однокласників і вчителя.  

Цікавим є вдалий досвід по згуртуванню вчителем групи учнів в 

інклюзивному класі та налагодженню контактів звичайних учнів з двома 

учнями з діагнозом «Аутизм», що наводиться американським науковцем П. 

Молтені [ 5, с. 11]. Незвичайність цього досвіду в присутності в класі більш ніж 

одного учня з аутизмом. Класна команда підтримки складалась з трьох 

основних вчителів, асистента вчителя, соціального працівника та шкільного 

психолога. Протягом року вони вислуховували досвід однокласників щодо 

того, як вони себе почувають, коли поруч є аутист. Кожний учень мав достатню 

кількість в часі для висловлювання про те, як він себе почував, і що робить 

групу такою  чудовою у зв'язку з наявністю особливих дітей. Потім на основі 

інтерв'ю був написаний сценарій і весь клас зробив постанову з ручними 

ляльками про їх позитивний досвід перебування в «особливому» класі. 

Зарубіжний дослідник Митчелл Д. надає низку конкретних рекомендацій 

щодо введення учня з ООП в колектив однолітків, роблячи акцент на тому, що 

асистенту вчителя необхідно враховувати його особливості [1, с. 29]. 

Вчителя інклюзивних класів та їх асистенти додають багато зусиль щодо 

налагодження міжособистісних відносин школярів з дітьми з ООП, бо саме це є 

основою якісної адаптації проблемної учня. Але зокрема психолого-

педагогічного впливу та роботи з дитячим колективом вчителю потрібно 
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діагностувати рівень цієї роботи. З цією метою використання лише 

спостережень за інтеракціями однокласників буде недостатнім. Отримати 

об’єктивні дані щодо згуртування дитячого колективу, стану комунікацій серед 

дітей, психологічного клімату та відношення до учня з ООП педагогові 

допоможуть проективні методики, зокрема апробована російськими 

психологами Семаго М. М., Семаго Н. Я. діагностична методика КТВ 

(Колірний тест відносин) модифікована А. Еткіндом [4, с.2].  

На нашу думку, багато в чому успішність перебування учнів з ООП в 

інклюзивних класах можлива за умов налагодження їх міжособистісних 

відносин з учнями, вчителями, батьками, друзями, їх здатністю розширювати і 

підтримувати нові соціальні контакти. Вирішення цієї проблеми можливо за 

умов навчання педагогів певним психолого-педагогічним стратегіям та 

технологіям щодо успішного впровадження учня з ООП в клас однолітків.  

Ресурсом у роботі з педагогами можуть бути тренінги з рольовими іграми, 

використання відеоматеріалів,  методичні розробки для вирішення певних 

завдань. Всі ці ресурси повинні стати тим інструментарієм, що дозволить 

педагогу впевнено вирішувати завдання включення учня з ООП у клас 

одноліток з урахуванням існуючого контексту. 
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МОЖЛИВОСТІ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ ДІТЕЙ ІЗ ЗАТРИМКОЮ 

ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ 

 

Анотація 

У статті дається  аналіз інклюзивної моделі освіти в контексті роботи з 

дітьми, які мають затримку психічного розвитку. Акцентується увага на 

можливостях дітей  даної категорії   навчатися за даним принципом. 

Annotation 

In the article the analysis of інклюзивної model of education is given in a 

context works with children, which have a delay of psychical development. Attention 

is accented on possibilities of children  of this category to study on this principle. 

Постановка проблеми. Інтеграція дітей з відхиленнями в розвитку до 

масових освітніх установ передбачає спеціалізовану коректувальну допомогу і 

http://www.gov.pe.ca/photos/original/ed_autisminc.pdf
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психологічну підтримку, завданнями яких є контроль за розвитком дитини, 

успішністю його навчання, надання своєчасої особистісної допомоги в рішенні 

проблем адаптації в середовищі здорових однолітків [1;4;6]. 

Тенденції розвитку дитини із затримкою психічного розвитку такі ж, що і 

у нормально розвинених дітей. Деякі порушення – відставання в опануванні 

предметних дій, відставання і відхилення в розвитку мови і пізнавальних 

процесів – значною мірою носять вторинний характер, отже при своєчасній і 

правильній організації навчання та виховання, більш ранньому початку 

коректувально-педагогічної дії багато відхилень у розвитку дітей з затримкою 

психічного розвтку можуть бути відкориговані і навіть попереджені [2]. 

Мета статті полягає у спробі простежити  можливості та особливості 

корекційно-виховного впливу інклюзивної моделі навчання на розвиток дітей з 

затримкою психічного розвитку.   

Аналіз попередніх досліджень і публікацій. Навчання і виховання 

аномальних дітей, включення їх в суспільне життя і виробничу діяльність – 

складна соціальна і педагогічна проблема. 

Аномальні діти – складна і різнохарактерна група. Різні аномалії розвитку 

по-різному відбиваються на формуванні соціальних зв'язків дітей, на їх 

пізнавальних можливостях, трудовій діяльності. Залежно від характеру 

порушення одні дефекти можуть повністю долатися в процесі розвитку дитини, 

інші лише коригуватися, а деякі лише компенсуватися [2, с. 48-50]. 

Затримка психічного розвитку – це поняття, яке говорить не про стійкий і, 

по суті, незворотний психічний недорозвиток, а про уповільнення його темпу, 

яке частіше виявляється під час вступу до школи і виражається в недостатності 

загального запасу знань, обмеженості уявлень, незрілості мислення, малій 

інтелектуальній цілеспрямованості, переважанні ігрових інтересів, швидкою 

пересиченістю в інтелектуальній діяльності[5;7;9]. 

Затримка психічного розвитку (ЗПР) – це психолого-педагогічне 

визначення для найбільш поширеного серед всіх відхилень, що зустрічаються у  

дітей, в психофізичному розвитку. За даними різних авторів, в дитячій 
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популяції виявляється від 6 до 11% дітей із ЗПР різного генезу. Затримка 

психічного розвитку відноситься до «прикордонної» форми дизонтогенеза і 

виражається в сповільненому темпі дозрівання різних психічних функцій. В 

цілому для даного стану є характерними гетерохронність (різночасність) 

прояви  відхилень і істотні відмінності як в ступені їх вираженості, так і в 

прогнозі наслідків[5;7;9]. 

Феномен затримки психічного розвитку  досліджували багато вчених: 

Л.М.Блінова, І.Д.Бех, В.І.Бондар, Т.П.Вісковатова, Т.О.Власова, Т.О.Єнікеєва, 

Т.Д.Ілляшенко, В.І.Лубовський, К.С.Лебединський, І.Ф.Марковська, 

М.С.Певзнер, Г.Є.Сухарєва, Т.В.Сак,   С.О.Тарасюк,  І.В.Ульєнкова  та ін. 

Ця проблема активно вивчалася   в загальному психолого-педагогічному 

напрямку (Т.Ю.Андрющенко, А.М.Богуш, Т.В.Карабанова, Н.Ю.Максимова, 

Н.О.Менчинська, Є.Л.Мілютіна, Л.П.Носкова, В.Н.Піскун, В.М.Ямницький та 

ін.), розроблялися методи компенсуючого навчання (Г.Ф.Кумаріна, 

Є.М.Мастюкова та ін.), визначалися засоби реабілітації розумової 

працездатності дітей (К.Д.Корольова, М.Раттер та ін.).  

Деякі питання корекції вад психічного розвитку дітей роглядалися в 

контексті проблеми психологічної готовності дітей до школи та труднощів 

шкільного навчання (І.М.Агафонова, М.І.Безруких, С.М.Громбах, 

І.В.Дубровіна, С.І.Єфімова, Н.Коцур, Б.Г.Круглов, В.Г.Степанов, А.В.Фурман 

та ін.).  

Ряд досліджень присвячені етіології ЗПР, перебігові, пошуку засобів 

корекції (Л.С.Вавіна, Т.П. Вісковатова, Т.О. Власова, Т.В.Єгорова, Т.Д.Ілля 

шенко, К.С. Лебединська, Т.В. Сак); на проблемі вивчення пізнавальної 

діяльності дітей зосередили свою увагу Г.І.Жаренкова, В.П. Кудрявцева, 

Н.М.Стадненко, І.В.Ульєнкова, В.В.Тарасун та ін.. 

Дослідженнями вчених В.І. Лубовського, С.Г. Шевченко, Р.Д.Трігер та ін. 

доведено можливість і необхідність ранньої діагностики дітей із ЗПР та 

створення для них спеціальних сприятливих умов навчання, виховання та 

адаптації до школи [ 8 ]. 
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Отже, незважаючи на труднощі формування уявлень і засвоєння знань і 

навичок, затримку в розвитку різних видів діяльності, діти із затримкою 

психічного розвитку все ж мають можливості для розвитку. У них в основному 

підлягаюче зберіганню конкретне мислення, вони здатні орієнтуватися в 

практичних ситуаціях, орієнтовані на дорослого, у більшості з них емоційно-

вольова сфера більш збережена, ніж пізнавальна, вони охоче включаються в 

трудову діяльність  

Основний недолік у вихованні і навчанні аномальних дітей 

Л.С. Виготський пояснював невмінням педагога бачити в дефекті його 

соціальної суті. Він писав: "Всякий тілесний недолік - будь то сліпота, глухота 

або природжене недоумство – не лише змінює відношення людини до світу, 

але, передусім, позначається на стосунках з людьми. Органічний дефект або 

вада реалізується як соціальна ненормальна поведінка, .. відбувається 

соціальний вивих, переродження громадських зв'язків, змішення усіх систем 

поведінки" [3]. 

Формування розумової діяльності сприяє просуванню такої дитини в 

загальному розвитку і тим самим створює основу для її соціальної адаптації. 

Важливим напрямом є вдосконалення емоційно-вольової сфери дитини, яка 

грає велику роль в засвоєнні знань, умінь і навичок, у встановленні контактів з 

оточенням і в  адаптації дітей в освітній установі та поза нею. Мислення і 

емоційно-вольова сфера є сторонами єдиної людської свідомості, а увесь хід 

розвитку дитини, за твердженням Л.С. Виготського, заснований на змінах, що 

відбуваються в співвідношенні інтелекту і афекту. Розглядаючи питання про 

взаємодію організму і середовища, Л. С. Виготський сформулював поняття 

"Соціальна ситуація розвитку" і підкреслив думку про те, що дія на дитину 

оточуючого середовища визначається не лише її характером, але і 

індивідуальними особливостями суб'єкта, тими переживаннями, які у нього 

виникають [3]. 

С. І. Сабельникова визначає переваги інклюзивної освіти: це - створення 

сприятливих умов для їх швидкої соціалізації і індивідуалізації, де ці процеси 
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розуміються в ширшому сенсі. Основою такої індивідуалізації є можливість 

вести кожну конкретну дитину у напрямі освітнього стандарту своїм шляхом, 

не знижуючи в цілому рівня освіти. Такий принцип змінює не зміст, а методи і 

шляхи навчання [10]. 

Виклад основного матеріалу.  У зв'язку з особливостями розвитку діти 

із затримкою психічного розвитку більшою мірою, ніж   нормально розвинені 

діти, потребують цілеспрямованої дії дорослого. Відставання в 

комунікативному розвитку у дітей цієї категорії на етапах раннього онтогенезу 

через деструктивні органічні і соціальні впливи, основним з яких є дефіцит 

спілкування з дорослим (бідна соціальна ситуація розвитку), різні деформації в 

їх стосунках порушують процес особового розвитку дітей (в сукупності його 

соціальних компонентів), міжособових стосунків (взаємин) і їх соціально-

психологічну адаптацію [11;12]. 

Перед інклюзивною освітою стоїть завдання задовольняти належним 

чином широкий спектр освітніх потреб у рамках формальної і неформальної 

освіти дітей з затримкою психічного розвитку. Інклюзивна модель  освіти є 

підходом, що дозволяє знаходити методи трансформації освітніх систем для 

задоволення освітніх потреб особливих дітей. Вона спрямована на те, щоб 

дозволити учителям і учням не відчувати незручностей в умовах навчально-

виховної взаємодії, застосовуючи для цього особистіно орієнтовані компоненти 

[11;12]. 

Звичайна освіта спрямована на звичайних дітей, включає звичайних 

педагогів, звичайні методи і прийоми і звичайні школи. Спеціальна освіта 

включає роботу з особливими дітьми, під них підлаштовуються і школа, і 

педагоги. Інтегрована освіта за допомогою реабілітації і адаптації підлаштовує 

спеціальну дитину до звичайної освіти. І, нарешті, інклюзивна освіта, 

сприймаючи дитину такою, якою вона є, підлаштовує під неї систему освіти.  

Інклюзія означає розкриття кожного учня за допомогою освітньої програми, яка 

досить складна, але відповідає його здібностям та можливостям. 
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На думку С. І. Сабельнікової, дітям з особливостями розвитку сьогодні 

зовсім не обов'язково навчатися в спеціальних установах, навпаки, здобути 

якіснішу освіту і краще адаптуватися до життя вони зможуть в звичайній 

школі. Здоровим же дітям це дозволить розвинути толерантність і 

відповідальність. Як показує досвід, інклюзивний підхід спрямований на 

повнішу взаємодію усіх учасників освітнього процесу (дітей, батьків, педагогів 

і персоналу). Спільна співпраця створює особливе середовище і культуру, в 

якій абсолютно усі будуть рівноцінні і причетні. Практика спільної роботи і 

участі базується і підтримується цінностями учнів і персоналу школи, 

відповідно до яких враховуються особливості кожної дитини або дорослого. Ці 

цінності позначаються не лише на тому, як персонал школи відноситься до 

осоливих дітей, але і на взаємодії дорослих, щирій радості талантам і 

особливостям кожної людини [10]. 

Інтеграція в культуру однолітків є найбільш успішною в дошкільному 

віці, в порівнянні з шкільним, і головну роль грають значущі дорослі. Однією з 

основних умов інтеграції в культуру однолітків є корекція стосунків учасників 

процесу (дітей, їх педагогів і батьків) один до одного. Взаєморозуміння, 

взаємоповажає і взаємодія – три складових успіху соціальної інтеграції. 

Ефективна соціальна інтеграція надалі сприяє успішній інклюзії цих дітей при 

навчанні в загальноосвітній школі. 

Для успіху інтеграції і наступної інклюзії виникає необхідність 

врахування важливого принципу – "якості життя". Підвищення якості життя 

дітей з відхиленнями в розвитку може бути досягнуто за рахунок принципу 

соціалізації, який здійснюється упродовж усього життя людини і проходить в 

трьох сферах: 

-у діяльності – у людини розвиваються задатки і здібності, відбувається їх 

реалізація; 

- у спілкуванні, яке виникає в усіх сферах життєдіяльності, розвиваються 

комунікативні здібності, здібності взаємодії з оточенням; 
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-у самосвідомості, свідомості і розумінні самого себе, тобто в розвитку 

правильної самооцінки, що означає адекватну думку і судження людини про 

самого себе, про свої якості, достоїнства і недоліки, здібності, потенційні 

можливості, а також своє місце і роль серед інших людей. 

Для здійснення інтегрованого виховання і інклюзивного навчання дітей з 

затримкою психічного розвитку необхідно будувати взаємодії на основі 

співпраці і взаєморозуміння. Основою їх життєвої позиції повинна стати 

толерантність. Проблема виховання толерантності залежить від ефективності 

інтеграції дитини з обмеженими можливостями в культуру однолітків, під якою 

розуміється певна система цінностей при засвоєнні досвіду і передбачаються 

соціальні правила спілкування в різних сферах життя дитини: в сім'ї, школі, на 

вулиці та ін., що дозволяє формувати активну життєву позицію в 

співтоваристві. 

На інтеграцію в культуру однолітків впливає вік, стать і тип порушення 

дитини. Встановлено, що чим старші діти з обмеженими можливостями, тим 

складніше інтеграція. У гендерному відношенні також відзначаються 

відмінності: дівчатка позитивніше відносяться до інтеграції, ніж хлопчики. Тип 

порушень чинить різний вплив на інтеграцію в дошкільному і шкільному віці. 

Так, при інтеграції в середовище дошкільників важче інтегрують діти, які 

мають більш рухові порушення в порівнянні з інтелектуальними, а в шкільну 

групу однолітків, навпаки, діти з руховими порушеннями інтегруються легше, 

ніж з інтелектуальними. 

Для повноцінної інтеграції дітей з затримкою психічного розвитку  мають 

враховуватися певні умови, без яких навчання буде проходити складно: 1) 

забезпечення дотримання прав учнів на здійснення повноцінної освіти; 2) 

ергономічно доступне середовище (пандуси, ліфти, спеціально обладнані 

туалети, профілакторій, ЛФК, медичний кабінет, спеціально обладнаний 

спортивний зал та ін.); 3) організаційно-методична підтримка навчального 

процесу (індивідуальні учбові програми; інноваційні інформаційні технології в 

учбовому процесі; виховна робота, яка використовується в навчальному 
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процесі; поточний і підсумковий контроль знань учнів); 4) моніторинг 

інклюзивної освіти (відстежування індивідуальних освітніх досягнень учнів); 

5) наявність обов'язкового коректувального блоку, що функціонує паралельно 

із загальноосвітнім.  

Інтеграція через ранню корекцію - перший і найголовніший принцип. 

Йдеться про комплексні програми ранньої (з перших місяців життя) медико-

психолого-педагогічної корекції порушених функцій, що дозволяє вивести 

дитину з проблемами на такий рівень психофізичного розвитку, який дає їй 

можливість максимально рано влитися в загальноосвітнє середовище. 

Інтеграція дітей з відхиленнями в розвитку до масових освітніх установ 

передбачає спеціалізовану коректувальну допомогу і психологічну підтримку, 

завданнями яких є контроль за розвитком дитини, успішністю її навчання, 

надання допомоги в рішенні проблем адаптації в середовищі здорових 

однолітків. 

При організації  корекційно-розвивальної роботи   в школі важливо 

враховувати наступні принципи: 

- Динамічність сприйняття учбового матеріалу. Припускає використання 

завдань за ступенем наростаючої складності. Слід підбирати завдання, при 

виконанні яких використовуються дії різних аналізаторів: слухового, зорового, 

кінестетичного.  

- Принцип продуктивної обробки інформації. В учбовий процес 

необхідно включати завдання, що припускають самостійну обробку інформації 

учнями з використанням дозованої поетапної допомоги педагога. Заздалегідь 

учитель навчає працювати з інформацією за зразком, алгоритмом, питанням. 

Учень здійснює перенесення показаного способу обробки інформації на своє 

індивідуальне завдання. 

- Принцип розвитку і корекції вищих психічних функцій, заснований на 

включенні в урок спеціальних вправ по корекції і розвитку уваги, пам'яті, 

навичок читання і усного мовлення. 
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- Принцип мотивації донавчання передбачає, що кожне учбове завдання 

має бути чітким, тобто учень повинен точно знати, що потрібно зробити для 

отримання результату. Учень у разі складності завдання повинен мати    

можливість скористатися опорою на зразок, на алгоритм (забув - повторю - 

згадаю – зроблю).  

Інклюзивні підходи можуть підтримати дітей з обмеженими 

можливостями в навчанні і досягненні успіху, що дасть шанси і можливість для 

ефективної соціалізації.Інклюзивний підхід дозволяє вирішити проблеми 

освіти, виховання і соціалізації дітей з затримкою психічного розвитку. 

Обмежені можливості здоров'я не означають обмежені здібності. Навпаки, 

часто дитина, що має психічні недоліки, знаходячись в середовищі, 

адаптованому до його можливостей і потреб, досягає високого рівня 

соціалізації і самореалізації. Инклюзивное освіта припускає індивідуалізацію 

навчання і комплексний психолого-педагогическое супровід дитини. 

Висновки. Розвиток інклюзивної освіти – процес 

складний,багатогранний, який  зачіпає наукові, методологічні і адміністративні 

ресурси. Сучасне суспільство неможливе без надання прав і свобод кожній 

окремій людині, забезпечення їй необхідних гарантій безпеки і рівноправ'я. 

Інклюзивна школа – це, передусім, демократична школа, в якій 

прищеплюють повагу до усіх людей, незважаючи на психічні і фізичні недоліки 

у деяких з них, до стилю їх життя. Вона покликана забезпечити становлення 

особи дитини, цілісний розвиток її потенціалу, формування уміння і бажання 

вчитися, вона закладає міцний фундамент загальноосвітньої і трудової 

підготовки, необхідної випускникові для повноцінного включення в життя 

суспільства. 

Інклюзивна освіта заснована на принципі доступності освіти для усіх 

учнів, у тому числі і для інвалідів. Це підхід цілісний, комплексний, заснований 

на інтересах дитини. Основою інклюзивного підходу має стати орієнтир на 

нормальний психічний розвиток кожного учня, а не на відхилення у вигляді 

девіації або патології. Розуміння суті такого підходу і його прийняття дозволяє 
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підвищувати самооцінку людей з обмеженими можливостями здоров'я і надає 

їм право на рівні права і можливості. Для системи вітчизняної освіти такий 

підхід має величезне значення, а позитивний досвід, напрацьований в кожній 

освітній установі на будь-якому ступені використовуватиметься на благо 

інтеграції і інклюзії. 

В рамках інклюзивної освіти можна створити умови, що адекватні 

індивідуальним особливостям дітей із затримкою психічного розвитку. 

Затримка психічного розвитку – це поняття, яке говорить не про стійкий і, 

по суті, незворотний психічний недорозвиток, а про уповільнення його темпу, 

яке частіше виявляється під час вступу до школи і виражається в недостатності 

загального запасу знань, обмеженості уявлень, незрілості мислення, малій 

інтелектуальній цілеспрямованості, переважанні ігрових інтересів, швидкою 

пересиченістю в інтелектуальній діяльності.  

Ефективній інтеграції дітей c затримкою психічного розвитку сприяють 

внутрішні і зовнішні чинники: близькість рівня психофізичного і мовного 

розвитку дитини віковій нормі; можливість опанування інтегрованого 

загального освітнього стандарту; психологічна готовність учня до 

инклюзивному навчання; бажання батьків навчати дитину і готовність 

допомагати їй в процесі навчання; надання дитині ефективної кваліфікованої 

корекційної допомоги; створення корекційно-розвиваючого середовища в 

умовах масової школи. 

Соціально-адаптаційний супровід передбачає також формування 

толерантних установок у школярів початкової, середньої і старшої ланки. 

Позитивним аспектом практики включення освітніх установ   в процес 

інклюзивного навчання дітей з обмеженими можливостями здоров'я являється 

усвідомлення дотримання мети навчання і виховання дітей з обмеженими 

можливостями здоров'я,надання їм можливосей прожити життя без додаткових 

втрат. 
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ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИСТОСТІ БАТЬКІВ, ЯКІ 

МАЮТЬ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВОСТЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ 

 

Анотація. У статті наведені результати теоретичного аналізу 

психологічних проблем особистості батьків, що виникають в ситуації 

народження та виховання дитини з особливостями психофізичного розвитку. 

Виділені стадії відчуттів батьків та окреслені певні положення 

психологічного супроводу сімей, які виховують дитину з інвалідністю.  

Ключові слова: неповні сім’ї, особистісні психотипи, дитина з 

обмеженими можливостями, стадії відчуттів.  

 

Аннотация. В статье приведены результаты теоретического анализа 

психологических проблем личности родителей, возникающие в ситуации 

рождения и воспитания ребенка с особенностями психофизического развития. 

Выделены стадии ощущений родителей и намечены определенные положения 

психологического сопровождения семей, воспитывающих ребенка с 

инвалидностью.  

Ключевые слова: неполные семьи, личностные психотипы, ребенок с 

ограниченными возможностями, стадии ощущений. 
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Annotation. The results of theoretical analysis of the psychological problems 

of the parent’s personality, resulting in a situation of birth and bringing a child with 

special needs. Accentuated stage experiences of parents and outlines certain 

provisions of psychological support for families bringing a child with a disability. 

Keywords: single-parent families, personal psycho, a child with 

disabilities,stages of the sensation. 

 

У кожному суспільстві, незалежно від суспільно-економічного ладу та 

стану культури, сім’я є тією суспільною ланкою, яка задовольняє самі важливі 

потреби її членів. О. Безпалько розглядає сім’ю як динамічно малу групу 

людей, котрі разом проживають, зв’язані родинними відносинами (шлюбу, 

кровної спорідненості, усиновлення, опіки), спільністю формування і 

задоволення соціально-економічних та інших потреб, взаємною моральною 

відповідальністю [7]. 

Сім’я, яка має дитину з інвалідністю – це сім’я з особливим статусом, 

особливості та проблеми якої визначаються не тільки особистісними 

особливостями всіх її членів і характером взаємовідносин між ними, а й більшої 

зайнятістю рішенням проблем дитини, закритістю сім’ї для зовнішнього світу, 

дефіцитом спілкування, частою відсутністю роботи у матері, але головне – 

специфічним становищем в сім’ї особливої дитини, яке обумовлено його 

хворобою. 

Проблеми сім’ї, яка має дитину з відхиленнями у розвитку, проявляються 

в різних сферах її життя. В історії розвитку людства взаімовідносини сім’ї та 

суспільства пройшли шлях від диктату соціуму, що зобов’язував позбавлятися 

від неповноцінних немовлят, до розуміння необхідності надання допомоги та 

підтримки таким сім’ям. Слід зазначити, що ситуація проблемності виникає в 

сім’ї з моменту народження в ній дитини з психофізичними вадами та 

проявляється як відношення соціуму до дефекту. У ці відносини включаються і 

близькі дитини (батьки, інші члени сім’ї, опікуни) [6]. 
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Як свідчить аналіз наукових джерел, серед сімей з дітьми з обмеженими 

можливостями здоров’я найбільший відсоток становлять неповні материнські 

сім’ї. Р. Майрамян вказував на високу ймовірність розпаду сімей, які не зуміли 

подолати кризу, викликану народженням дитини з важкими порушеннями 

розвитку. Мати не має перспективи вторинного заміжжя. Тому до проблем сім’ї 

дитини з обмеженими можливостями додаються проблеми неповної сім’ї. 

Психологічна напруженість у сім’ях, які виховують дітей з обмеженими 

можливостями здоров’я, підтримується психологічним пригніченням дітей 

через негативне ставлення оточуючих до їх сім’ї; вони рідко спілкуються з 

дітьми з інших сімей. Не всі діти в змозі правильно оцінити і зрозуміти увагу 

батьків до хворої дитини, їх постійну втому в обстановці пригнобленого, 

постійно тривожного сімейного клімату. Нерідко така сім’я відчуває негативне 

ставлення з боку оточуючих, особливо сусідів, яких дратують некомфортні 

умови існування поруч (порушення спокою, тиші, особливо якщо дитина-

інвалід із затримкою розумового розвитку або його поведінка негативно 

впливає на здоров’я дитячого оточення). Навколишні часто ухиляються від 

спілкування, і діти з обмеженими можливостями здоров’я практично не мають 

можливості повноцінних соціальних контактів, достатнього кола спілкування, 

особливо зі здоровими однолітками. 

Народження дитини з обмеженими можливостями здоров’я завжди 

важкий психологічний стрес для батьків. Несприятлива динаміка порушень у 

розвитку їхніх дітей чинить сильний деформуючий вплив на психіку батьків, 

тому що вони знаходяться у довгостроковій психотравмуючій ситуації. Як 

наслідок, у них формуються особистісні порушення та спостерігається 

дисбаланс емоційних станів і реакцій.  

У зарубіжній літературі зазначається, що кожна сім’я, яка виховує 

«особливу» дитину, відчуває хронічний стрес (S. Harris, M. Power). Вплив 

хронічного стресу викликає депресію, дратівливість, емоційну напруженість у 

матері (M. De Myers, Z. Wolf).  
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Варто зазначити багаторічний досвід роботи з батьками нечуючих дітей 

Д. Льютемана, який визначив певні стадії розвитку відчуттів батьків. 

Перша стадія – шок. Вона характеризується станом розгубленості і 

хаосу. Батьки не розуміють, що сталося, і намагаються абстрагуватися від 

реальної дійсності: сльози, втрата сну і апетиту, занепад сил, зниження 

здатності до раціонального мислення, концентрації уваги. Іноді батькам 

здається, що їхнє життя – просто поганий сон, що лікарі помилилися. У цей 

період вони можуть відмовитися обговорювати діагноз дитини, перестати 

спілкуватися з родичами і друзями. Перебуваючи у важкому емоційному стані, 

молоді мами перестають за собою стежити, з ними дуже важко обговорювати 

те, що трапилося. Часто вони задають фахівцям одні й ті ж питання про свою 

дитину і не «чують» відповідей на них. 

Друга стадія – розуміння. Після того, як шок поступово проходить, 

батьки починають усвідомлювати і розуміти діагноз: дитина ніколи не буде 

чути. Дитина буде відділена від інших людей своїм дефектом. І до постановки 

діагнозу батьки були неспокійні: підозрювали, відчували стан від надії до 

відчаю. Тепер батьки відчувають не тільки горе, сором, образу, а й страх: як 

вони зможуть виховувати таку дитину. Дивлячись на свою дитину, вони 

плачуть. Це позначається і на дитині: такі діти мають сумний і нещасний 

вигляд. 

Вони хочуть знати причини хвороби, щоб перенести свій гнів і образу на 

«винного». Якщо винуватця знайти неможливо, тоді батьки починають 

звинувачувати себе, виробляючи тим самим у себе почуття провини. Ці 

відчуття на цій стадії нормальне явище. Все це проходить, якщо приходить 

розуміння і батьки можуть розповісти про свої відчуття лікарю, психологу, 

родичам, друзям. 

Третя стадія – «захисна відмова». На цій стадії батьки намагаються 

вирватися з полону неприємних переживань, заперечують факт хвороби. Їх 

дитина хвора – це поганий сон, з ранку вони підходять до ліжечка дитини з 

надією, що сон пройшов і дитина здорова. Або починаються пошуки лікарів, 
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які спростують діагноз дитини, або дадуть чудові ліки, які можуть його 

вилікувати. На жаль, на цій стадії може відбутися застрягання і відбудеться 

втрата часу. 

Четверта стадія – прийняття діагнозу. На цій стадії батьки починають 

міркувати по-іншому: «Отже, наша дитина хвора, і так буде завжди; з цим 

нічого не можна зробити. Але ми можемо постаратися, щоб наша дитина 

виросла хорошою і щасливою людиною. Ми повинні зібрати всі сили, що б 

допомогти малюкові не відчувати себе обділеним, скривдженим і 

неповноцінним». 

П’ята стадія – конструктивні дії. На цій стадії у батьків та їх дитини 

змінюється стиль життя. У їх житті з’являється нова мета - виховати хвору 

дитину так, що б вона виросла щасливою людиною, особистістю. Батьки 

відчувають, що в житті з’явився новий сенс, життя стало насиченим та цікавим. 

У цей період батьки дізнаються багато невідомого і при цьому змінюються 

самі: тепер є мета якомога краще допомагати дитині, щоб досягти певних 

результатів [2].  

Утім, практично всі батьки незалежно від діагнозу дитини проходять 

зазначені стадії відчуттів. З народженням дитини з порушеннями розвитку вся 

сім’я занурюється у переживання психологічної кризи (переживання горя), про 

особливості якого слід пам’ятати персоналу, який здійснює медичний чи 

психолого-педагогічний супровід. 

Вивчення психологічних проблем батьків, які мають дітей з вадами 

розвитку та їх нагальних пореб в питаннях виховання дітей вказує на 

необхідність здійснення системного психолого-педагогічного супроводу. Так, 

за результатами досліджень (В. Ткачьова) установлено, що для здійснення 

психологічного супроводу виникає потреба психологічного вивчення 

особливостей особистісних порушень, що виявляються у батьків хворих дітей, і 

їх вплив на останніх. Було виділено три типи матерів: невротичний тип, 

авторитарний тип, психосоматичний тип, – яким властиві специфічні 

індивідуально-типологічні характеристики.  
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Для матері невротичного типу характерні: 

 пасивна особистісна позиція; 

 виправдання власної бездіяльності щодо розвитку дитини та 

нерозуміння того, що деякі недоліки, що виникають у неї, вторинні і є 

результатом вже не біологічного дефекту, а власної особистісної 

неспроможності матері; 

 прагнення захистити дитину від всіх проблем, навіть від тих, які 

вона може вирішити власними силами; 

 прояв слабкості або інертності при реалізації поставленої виховної 

мети; 

 постійний тривожний фон настрою, наявність зайвих побоювань 

про що-небудь, що, у свою чергу, передається дитині і може з’явитися 

причиною формування у неї невротичних рис характеру. 

Полярні характеристики, якщо їх порівнювати з невротичним типом, має 

портрет матері авторитарного типу.  

Для матері авторитарного типу характерні: 

 активна життєва позиція, прагнення керуватися своїми власними 

переконаннями всупереч умовлянням з боку (порадам родичів або фахівців), 

стійке бажання знайти вихід із положення, як для себе, так і для своєї дитини; 

 невміння стримувати свій гнів і роздратування, відсутність 

контролю над імпульсивністю власних вчинків, схильність до участі у сварках і 

скандалах; холодність або відстороненість від проблем дитини при 

встановленні з нею контакту; 

 нерівномірний характер застосування виховних заходів: досить 

часте використання жорстких форм покарання (окрик, пригничення 

особистості, побиття). 

У категорії матерів психосоматичного типу проявляються риси як 

першої, так і другої груп. Їм властиві більш часті зміни полярних настроїв (то 

нестримна радість, то найглибша депресія, викликана незначним приводом). У 



77 

деяких з них більшою мірою простежується тенденція до домінування, як і у 

авторитарних матерів. 

Виділені особливості батьків є основоположними для визначення позицій 

всіх членів сім’ї по відношенню до хворої дитини. На них потім 

нашаровуються світоглядні, культурні, соціальні та інші характеристики [4]. 

Усвідомлюючи вирішальну роль батьків у розвитку дитини з 

особливостями психофізичного розвитку можна дійти висновку, що успіх 

дитини у величезній мірі залежить від сімейного благополуччя, участі батьків у 

її фізичному і духовному становленні, розмаїтті виховних впливів. Цього 

можливо досягти якщо фахівці (педагоги, психологи, соціальні педагоги) 

дотримуватимуться основних концептуальних положень: 

1. Створення системи державної психологічної допомоги сім’ям, які 

виховують дітей з відхиленнями у розвитку, як однієї з найважливіших умов, 

що забезпечують необхідний рівень соціально-психологічної адаптації дітей з 

психофізичними порушеннями та реабілітації їх сімей. 

2. Надання психологічної допомоги сім’ї. Через оптимізацію 

внутрісімейної атмосфери і її трансформацію в корекційну, гармонізацію 

міжособистісних, подружніх, батьківсько-дитячих та дитячо-батьківських 

відносин вирішується проблема диференціальної та адресної допомоги хворій 

дитині. 

3. Здійснення психологічного супроводу сім’ї протягом усього житт. 

4. Нейтралізація особистісних проблем батьків, що виникають 

внаслідок їх емоційних переживань, пов’язаних із захворюванням дитини, 

оптимізація її розвитку та інтеграцію в соціум. 

Цілеспрямований психологічний вплив якісно змінює роль батьків. Вони 

активно включаються в психокорекційний і одночасно виховний процес 

власної дитини. Цей процес робить позитивний вплив на формування 

адекватних батьківсько-дитячих контактів. Своєчасно надана психолого-

педагогічна допомога оптимізує особистісний розвиток дитини і сприяє зняттю 

психологічних проблем у самих батьків. 
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ГОТОВНІСТЬ ПЕДАГОГА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ ДО РОБОТИ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ 

ПОТРЕБАМИ ЯК УСПІШНИЙ ФАКТОР ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ 

 

У статті висвітлені результати досліджень готовності педагога 

загальноосвітнього навчального закладу до роботи з дітьми з особливими 

освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання. Основна увага приділена 

визначенню ключових аспектів у роботі з дітьми з особливостями 

психофізичного розвитку. На основі отриманих даних з’ясовано засоби 

формування готовності педагога до роботи інклюзивному навчальному закладі.   

Ключові слова: інклюзивна освіта, професійна готовність, діти з 

особливими освітніми потребами. 

 

Прядко Л., Фурман Е.  

ГОТОВНОСТЬ ПЕДАГОГА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧЕБНОГО 

ЗАВЕДЕНИЯ К РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОСОБЕННЫМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ КАК УСПЕШНЫЙ ФАКТОР 

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

В статье освещены результаты исследований готовности педагога 

общеобразовательного учебного заведения к работе с детьми с особыми 

образовательными потребностями в условиях инклюзивного обучения. 

Основное внимание уделено определению ключевых аспектов в работе с 

детьми с особенностями психофизического развития. На основе полученных 
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данных установлены средства формирования готовности педагога к работе в 

инклюзивном учебном заведении.  

Ключевые слова: инклюзивное образование, профессиональная 

готовность, дети с особыми образовательными потребностями. 

Pryadko L., Furman O.  

READINESS OF A GENERAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

TEACHER'S TO WORK WITH CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL 

NEEDS AS A SUCCESSFUL FACTOR OF INCLUSIVE EDUCATION 

 

The article highlights the results of studies of a teacher readiness of an 

educational institution to work with children with special educational needs in terms 

of inclusive education. The main attention is paid to identifying key aspects of 

working with children with special needs. Based on the data the ways of formation of 

teacher's readiness to work in inclusive school were found. 

Key words: inclusive education, vocational readiness, children with special 

educational needs. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Наше сьогодення – це 

зміна ціннісних орієнтирів у світі, визнання особливості кожної дитини, 

обумовлене зміною освітньої парадигми на гуманістичну «освіта для всіх, 

школа для всіх». 

Освіта є найвагомішою і найбільш проблемною сферою у житті дітей з 

особливими освітніми потребами (далі – з ООП). Вона виступає ніби 

індикатором кола інших проблем, адже, як лакмусовий папірець, виявляє такі 

проблеми, як: доступність архітектурних споруд, транспортування дітей з ООП, 

їхня комунікаційна обмеженість, матеріальне забезпечення, працевлаштування 

у майбутньому. У зв’язку зі змінами в освіті змінюється і вимоги до навчальних 

закладів. Зокрема, з’явилося таке поняття як «інклюзивний заклад». У 

посібнику «Інклюзивна школа: особливості організації та управління» воно 

визначається так: «інклюзивний заклад» – це заклад освіти, який забезпечує 
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інклюзивну модель освіти як систему освітніх послуг, зокрема: адаптує 

навчальні програми та плани, фізичне середовище, методи та форми навчання; 

використовує існуючі в громаді ресурси; залучає батьків; співпрацює з 

фахівцями для надання послуг відповідно до різних освітніх потреб дітей; 

створює позитивний мікроклімат у шкільному середовищі. 

Саме в цьому напрямку особлива роль належить інституту 

післядипломної педагогічної освіти, оскільки головною метою системи 

післядипломної освіти є: підвищення фахової кваліфікації педагогів; 

ознайомлення освітянського загалу з новітніми досягненнями методики 

навчання і виховання;  поглиблення і розширення соціально-економічних знань 

учителів усіх предметів. 

Аналіз актуальних досліджень. Проблемі підготовки сучасного вчителя 

до роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби, присвячено багато 

досліджень вітчизняних та зарубіжних науковців, зокрема А. Колупаєвої, 

Л. Гречко, В. Засенка, Т. Сак, В. Тарасун, О. Таранченка, В. Синьова, 

В. Бондаря, В. Тищенка, Л. Яценюк, Л. Савчук, Н. Назарової, О. Ямбург, 

С. Митник, С. Альохіної, М. Алексєєвої, Є. Агафонової, О. Денисової, 

Л. Журавльова, В. Поникарової, О. Леханової, О. Хохліної, А. Шевцова, 

В. Зарецького, М. Гордона, О. Суворова, О. Кутепової, А. Шеманова, 

Н. Попової та ін.  

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Не 

зважаючи на значний інтерес дослідників до реалізації інклюзивної освіти, 

багато питань залишаються невирішеними. До таких належить і проблема 

професійної підготовки педагога загальноосвітнього навчального закладу до 

роботи з дітьми з особливостями психофізичного розвитку в умовах інституту 

післядипломної педагогічної освіти. 

Мета статті: опис результатів дослідження готовності педагога 

загальноосвітнього навчального закладу до роботи з дітьми з особливими 

освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання та формування 
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готовності педагогів як однієї з ключових компетентностей в рамках 

післядипломної педагогічної освіти.  

Виклад основного матеріалу. Вирішальною умовою інклюзивної освіти 

дітей з ООП є створення інклюзивного простору, який, насамперед, передбачає 

наявність як спеціально підготовлених педагогів, так і спеціально 

підготовленого освітнього середовища, матеріально-технічного забезпечення. 

Особливу увагу, на нашу думку, треба звертати на підготовку педагогічних 

працівників. Забезпечення освітнього процесу кваліфікованими кадрами 

передбачає наявність у педагогів готовності до роботи з дітьми з 

особливостями психофізичного розвитку. Це мають бути педагоги, які 

приймають нову систему цінностей, творчо реалізують нові технології 

навчання, здатні вирішити проблему соціалізації дітей з ООП, володіють 

методами психолого-педагогічної діагностики, стабільно прагнуть до високих 

результатів у своїй професійній діяльності, знають специфіку освітніх програм, 

володіють методиками і технологіями навчання дітей з ООП, ефективно 

взаємодіють як у самому закладі, так із оточуючим соціумом.  

Процес формування професійної готовності вчителя до інклюзивного 

навчання – процес складний і багатоплановий, який відбувається протягом 

усього життя вчителя та розв’язується за допомогою школи, методичної 

служби, психологічного супроводу. Варто наголосити, що без позитивного 

ставлення педагога до дитини з ООП будь-які спроби залучення її до 

загальноосвітнього навчального простору приречені на невдачу.  

Українські дослідники С. Міронова, О. Завальнюк зазначають, що за 

кордоном визначено такі необхідні умови забезпечення інтегрованого та 

інклюзивного навчання: позитивна налаштованість психолого-педагогічного 

персоналу загальноосвітніх навчальних закладів, адекватне сприймання ним 

дітей з особливостями психофізичного розвитку, готовність до налагодження 

соціальної взаємодії вихованців з різними рівнями здоров’я і розвитку, вміння 

співпрацювати з батьками [3, с. 8]. 
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Особливу роль Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти приділяє формуванню готовності педагога загальноосвітнього 

навчального закладу до роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби. 

Дослідники С. Альохіна, М. Алексєєва, Є. Агафонова готовність педагога до 

роботи з дітьми з ООП розглядають через два показники:  

1) професійна готовність; 

2) психологічна готовність. 

Структура професійної готовності має такі складові:  

 інформаційна готовність; 

 володіння педагогічними технологіями; 

 знання основ психології та корекційної педагогіки;  

 знання індивідуальних відмінностей дитини; 

 готовність педагогів моделювати урок і використовувати 

варіативність у процесі навчання; 

 знання індивідуальних особливостей дітей з різними порушеннями 

у розвитку; 

 готовність до професійної взаємодії і навчання. 

Структура психологічної готовності: 

 емоційне прийняття дітей з різними типами порушень у розвитку 

(прийняття – відторгнення); 

 готовність залучати дітей з різними типами порушень до діяльності 

на уроці; 

 задоволеність власною педагогічною діяльністю. [1, с. 85-86] 

З метою підвищення готовності  педагога загальноосвітнього навчального 

закладу до роботи з дітьми з ООП в умовах інституту післядипломної 

педагогічної освіти нами було проведено анкетування педагогів однієї з 

інклюзивних шкіл Сумської області. У ньому брали участь 20 педагогів: 

учителі та асистенти вчителів, які безпосередньо працюють з дітьми зазначеної 

категорії.  
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Дослідження було спрямоване на такі аспекти: наявність правильних 

уявлень у педагогів загальноосвітніх навчальних закладів про дітей з 

особливостями психофізичного розвитку, їхнє ставлення до таких дітей,  

розуміння специфіки підходів до роботи з дітьми зазначеної категорії, 

з’ясування засобів формування професійної готовності педагогів в 

післядипломній педагогічній освіті. Опишемо кожен аспект детальніше. 

Для визначення ставлення педагогів загальноосвітнього навчального 

закладу до дітей з ООП нами були запропоновані такі питання: «Яке Ваше 

особисте ставлення до таких дітей?», «Чи хотіли б Ви у класі мати дитину з 

ООП?», «Які заклади, на Вашу думку, має відвідувати дитина з ООП?». 

Результати виявились такими: 90% педагогів виявляють позитивне 

ставлення, 10% – співчувають таким дітям.  

Майже всі респонденти (90 %) хотіли б мати таку дитину в своєму класі, 

10% – наголошують, що це не бажання, а наше сьогодення. Це свідчить про 

збільшення кількості таких дітей.  

Стосовно закладу навчання, то 85% зазначили, що такі діти мають 

відвідувати загальноосвітній навчальний заклад, а 15% – спеціальний.   

На запитання «Яких дітей ми називаємо «діти з особливими освітніми 

потребами» у 90% відповідей було зазначено, на жаль, що це «діти з 

порушенням фізичного, розумового та психічного розвитку» і лише у 10% –

«діти, яким необхідна посильна підтримка оточуючих». Дуже прикро, що ніхто 

з опитаних не відмітив необхідності створення спеціальних умов навчання. 

На запитання «З якою категорією Ви зустрічалися» переважна більшість 

респондентів відповіли: діти з порушенням опорно-рухового апарату, діти з 

затримкою психічного розвитку, діти з порушенням слуху, а також аутизм. Це 

свідчить про збільшення дизонтогенезу в дитячій популяції. 

Приємно відзначити, що на запитання «Яка основна мета виховання 

дитини з ООП» 90% респондентів вказали на адаптацію та соціалізацію дітей у 

суспільстві, 10% – на розвиток усіх загальноосвітніх умінь та навичок. Це 
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говорить про сформованість правильних уявлень стосовно життєвої 

перспективи дітей з особливостями психофізичного розвитку. 

Запитання «Які особливості роботи з дітьми з ООП та їх батьками Ви 

можете зазначити?» та «Які особливості роботи з батьками дітей з ООП Ви 

можете зазначити?» мало на меті з’ясувати специфіку підходів до роботи з 

дітьми зазначеної категорії та їх батьками. Результати виявились такими:  

30% зауважили, що специфікою є складання індивідуального навчального 

плану для кожної дитини, диференціація на уроках, індивідуальна робота; 

20% висловилися за наявність корекційно-розвиткового компоненту;  

20% вказали на психологічні аспекти: виваженість, спокій, 

наполегливість;  

20% висловилися за сприймання дітей такими, які вони є. 

Ніхто не висловився за стимуляцію навчальних досягнень та опору на 

сильні сторони у навчання та вихованні.  

Відповідаючи на запитання «Якими якостями повинен володіти вчитель 

для роботи з дітьми з ООП», респонденти, в основному, зазначали любов до 

дітей, доброзичливість, потім професіоналізм, чуйність, педагогічна 

майстерність і на останньому місці – організаційні уміння.  

На запитання «Як, на Вашу думку, можна допомогти батькам таких 

дітей» ми отримали такі відповіді:  

10% висловились за проведення співбесід, співпрацю та консультації; 

30% запропонували курси для батьків (як працювати з такими дітьми 

вдома);  

50% висловились за індивідуальні консультації.  

На питання «Яку роботу Ви проводити з іншими учасниками навчального 

процесу (учнями класу, батьками) для комфортного перебування дитини з ООП 

у Вашому класі» 100% респондентів зазначили, що проводять виховні заходи, 

здійснюють роз’яснювальну роботу, організовують бесіди та тренінги.  

Останнє запитання стосувалося специфіки формування готовності 

сучасного вчителя до роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби, в 
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умовах інституту післядипломної педагогічної освіти і звучало так: «Ваші 

пропозиції щодо курсів у Сумському обласний інституті післядипломної 

педагогічної освіти для роботи з дітьми з ООП». 90% респондентів вказали на 

проведення майстер-класів та семінарів, 10% – на вивчення досвіду інших 

інклюзивних шкіл.  

Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, 

готовність учителя до інклюзивного навчання є складною інтегральною якістю, 

яка включає як професійні вміння, так і особисту готовність. 

 Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

формуванню готовності педагога загальноосвітнього навчального закладу до 

роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби, приділяє особливу роль. 

Ця компетентності складається з таких складових: 

1) професійна готовність; 

2) психологічна готовність.  

Структура професійної готовності:  

 інформаційна готовність; 

 володіння педагогічними технологіями; 

 знання основ психології та корекційної педагогіки;  

 знання індивідуальних відмінностей дитини; 

 готовність педагогів моделювати урок і використовувати 

варіативність у процесі навчання; 

 знання індивідуальних особливостей дітей з різними порушеннями 

у розвитку; 

 готовність до професійної взаємодії і навчання. 

Структура психологічної готовності: 

 емоційне прийняття дітей з різними типами порушень у розвитку 

(прийняття – відторгнення); 

 готовність залучати дітей з різними типами порушень до діяльності 

на уроці; 

 задоволеність власною педагогічною діяльністю. 
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Учитель має сконцентрувати свою увагу на тому, щоб допомога і 

підтримка не перевищувала необхідну, інакше дитина стане залежною від цієї 

підтримки.  

Подальші наші наукові розвідки будуть присвячені формуванню фахової 

компетентності педагога загальноосвітнього навчального закладу під час 

роботи на уроці.  
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Семак Світлана Мирославівна, методист з дошкільної освіти та 

корекційної освіти Тернопільського ОКІППО 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ГОТОВНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ ДОШКІЛЬНИХ ТА ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО 

НАВЧАННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В 

ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

Для дослідження стану готовності педагогічних працівників дошкільних 

та загальноосвітніх навчальних закладів щодо впровадження інклюзивного  

навчання для дітей з особливими потребами в умовах загальноосвітнього 

простору України було проведено анкетування педагогів  ДНЗ та ЗНЗ 

Тернопільської  області. Анкета складалася з 19 запитань, які включали в себе 

закриту, відкриту на напіввідкриту форми. Запитання стосувалися вивчення 

актуальності проблеми впровадження інклюзивного навчання в ДНЗ та ЗНЗ, 

вплив інклюзії на здорових дітей та з порушеннями  психофізичного розвитку, 

рівня підготовки  педагогів до викладання в інклюзивному класі. 

Під час дослідження було опитано 690 педагогічних працівників ДНЗ та 

7142 вчителів ЗНЗ, що становить 30%  від загальної кількості педагогів області. 

Загальний педагогічний стаж респондентів викладено в таблиці 1.  

Табл.1.  

Стаж роботи  ДНЗ % ЗНЗ % 

а) до 5-ти років; 94 15,7 997 13,96 

б) до 10-ти років 152 21,77 1181 16,54 

в) більше 10-ти років 337 48,1 4248 59,48 

Опитування показало, що педагоги вважають (57% - ДНЗ, 83% - ЗНЗ), що 

кількість дітей з порушеннями розвитку в Україні щороку збільшується. Якісна 

середня освіта сьогодні однаково доступна для всіх громадян України (40%  - 

ДНЗ, 45%-ЗНЗ), хоча 23% педагогів  ДНЗ і 28% - педагогів ЗНЗ  визнають лише 

частковий доступ  до освіти дітям із особливими потребами. 
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На запитання «Прихильником якої  форми  навчання для дітей з 

особливими потребами Ви є?» педагоги ДНЗ визначають індивідуальну форму 

та навчання в спеціальних закладах, а вчителі ЗНЗ  - індивідуальну форму, 

спецзаклади та інклюзивні класи з наявністю асистента вчителя (табл.2). 

 

Табл. 2. 

Розподіл відповідей педагогів на запитання: «Прихильником якої форми 

навчання для дітей з особливими потребами Ви є?» 

 

Форма 

навчання 

Педпрацівники 

ДНЗ (кількість) 
 

% 

Педагоги 

ЗНЗ(кількість) 
 

% 

Спецкласи в ЗНЗ 210 26,3 2280 31,95 

Спеціальні 

школи 

336 42 3145 44,04 

Індивідуальна 

форма навчання 

374 46,8 4203 58,85 

Інклюзивні класи 266 33, 3 3196 44, 75 

 

Щодо основних джерел  отримання інформації  з питань інклюзії, думки 

педагогів ДНЗ та ЗНЗ розділилися. Так, педагоги ДНЗ на перше місце  серед 

джерел ставлять  відвідування методичних заходів закладу (48%), на другому 

місці - відвідування методичних заходів районного та обласного рівнів (26%), 

на третьому - обмін досвідом з колегами. Педагоги ЗНЗ на перше місце 

виносять самоосвіту(53,5%), на другому - обмін досвідом з колегами (36,%), на 

третьому - відвідування методичних заходів районного та обласного рівнів.   

Причинами, що перешкоджають впровадженню інклюзивного навчання є 

фінансова і матеріальна незабезпеченість (45% - педагоги ДНЗ, 67% - вчителі 

ЗНЗ),відсутність знань та інформації з даної проблеми (28% - ДНЗ, 19% - ЗНЗ). 

Причому  власний рівень знань та вмінь з питань інклюзивної освіти  60% 

педагогів ДНЗ та ЗНЗ оцінюють як недостатній. Найбільше їх цікавить питання 

організації навчання дітей з особливими потребами, поняттєва  та 

термінологічна сутність інклюзивної освіти, нормативно – правова база з 

інклюзії в Україні, вимоги до створення інклюзивного середовища (Табл.3). 
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Табл.3. 

Розподіл відповідей педагогів на запитання «Яку науково-методичну 

консультацію із перелічених питань Ви б хотіли одержати?» 

 

Варіанти відповідей Педпрацівники 

ДНЗ (кількість) 
% Педагоги 

ЗНЗ(кількість) 
% 

   

а) Інклюзивна освіта: 

сутність, поняття, 

термінологія 320 

 

 

35 

 

 

2422 

 

 

33,91 

б) Діти з особливими 

потребами та організація їх 

навчання 125 

40 3532 49,45 

в) Сучасні тенденції 

розвитку спеціальної освіти; 119 

16 1402 19,63 

г) Міжнародний досвід в 

розвитку інклюзивної освіти 183 

17 2347 32,86 

д) Вимоги до створення 

інклюзивного середовища  в 

ЗНЗ 220 

27 2299 32,19 

е)  Нормативно - правова 

база з питань інклюзії 136 

31 2408 33,72 

є)  Створення архітектурної 

доступності в закладі 152 

19 728 10,19 

ж) Створення сприятливої 

атмосфери в дитячому 

середовищі, в якому 

навчається дитина з 

функціональними 

обмеженнями. 22 

25 2093 29,31 

 

Педагоги вважають, щоб підвищити обізнаність у сфері спеціальних 

педагогічних знань, потрібно одержати додатково диплом ВНЗ  за  

спеціальністю «Дефектологія» (ДНЗ – 31%), під час навчання у ВНЗ - (ЗНЗ - 

36%).  

На сьогоднішній день рівень науково-методичного забезпечення 

навчального закладу щодо запровадження інклюзивного навчання педагоги 



91 

ДНЗ (39%) оцінюють як відсутній, а вчителі ЗНЗ (50,3%) – забезпечення 

посереднє.  

Для забезпечення оптимальних умов розвитку та навчання дітей з 

психофізичними порушеннями у школі, насамперед, потрібно: організувати 

соціальне середовище через спеціальну підготовку педагогів та учнів 

конкретного класу (26,8% - педагоги ДНЗ), надавати психопрофілактичну та 

психокорекційну допомогу дитині (39,6% - педагоги ЗНЗ). Для  підвищення 

ефективності впровадження  інклюзивного навчання у закладі, медпрацівники 

ДНЗ пропонують розробляти теоретичні та практичні матеріали на допомогу 

вихователям, вчителям, батькам (45%), залучати спеціалістів для обміну 

досвідом (43,6%); вчителі ЗНЗ -  залучати спеціалістів для обміну досвідом( 

50,1%), організовувати курси підвищення кваліфікації ( 45,1%). 

 

Виходячи з аналізу результатів опитування педагогічних працівників 

про стан готовності педагогічних працівників ДНЗ та ЗНЗ щодо 

впровадження інклюзивного  навчання для дітей з особливими потребами, 

отримано наступні результати: 

1. Кількість дітей з психофізичними порушеннями в Україні щороку 

збільшується. 

2. Якісна середня освіта, на думку педагогів, частково доступна для всіх 

громадян України. 

3. Більша частина педагогів ознайомлені з поняттям «Інклюзія», проте не 

всі диференціюють його з поняттям «Інтеграція». 

4. Педагоги частково володіють інформацією з питань впровадження 

інклюзивного навчання в навчальних закладах. 

5. Педагоги є прихильниками індивідуальної форми навчання для дітей з 

особливими потребами. 

6. Залучення дитини з особливими потребами в загальноосвітній 

навчальний заклад сприяє загальній соціалізації (ЗНЗ) та розвитку 

комунікативних функцій (ДНЗ). 
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7. В результаті інклюзивного навчання здорові учні накопичують 

позитивний досвід взаємодії, взаємодопомоги та співжиття (ЗНЗ), стають 

добрішими (ДНЗ). 

8. Педагоги ДНЗ оцінюють рівень науково-методичного забезпечення 

навчального закладу щодо запровадження інклюзії закладу як відсутній, а 

педагоги ЗНЗ – забезпечення посереднє. 

9. Серед інформації з проблеми інклюзії, педагоги хотіли б отримати 

знання, в першу чергу про організацію навчання дітей з особливими потребами, 

поняттєву та термінологічну сутність інклюзивної освіти, нормативно – 

правову базу з інклюзії в Україні, вимоги до створення інклюзивного 

середовища. 

10. Вчителям ЗНЗ для роботи в системі інклюзивної освіти потрібно буде 

підвищувати обізнаність у сфері спеціалізованих педагогічних знань під час 

навчання у ВНЗ, педагогам ДНЗ – «повинен бути  додатковий диплом ВНЗ за 

спеціальністю «Дефектологія».  

11. Власний рівень знань  та вмінь з питань інклюзивної освіти педагоги 

оцінюють як недостатній. 

12. Інформацію з питань інклюзивної освіти педагоги ЗНЗ  отримують 

шляхом самоосвіти, обміну досвідом з колегами, відвідуванням методичних 

заходів районного та обласного рівнів; педагоги ДНЗ – відвідуванням 

методичних заходів в самому закладі, районного та обласного рівнів, обміну 

досвідом з колегами. 

13. Основною причиною, що перешкоджає впровадженню інклюзивного 

навчання, педагоги вважають фінансову та матеріальну незабезпеченість. 

14. Для забезпечення оптимальних умов розвитку та навчання учнів з 

психофізичними вадами у масовій школі, насамперед, потрібно організувати 

соціальне середовище через спеціальну підготовку педагогів та учнів 

конкретного класу (ДНЗ), надавати психопрофілактичну та психокорекційну 

допомогу дитині (ЗНЗ). 
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15. Насамперед, в інклюзивному класі педагогам потрібно сприяти 

налагодженню дружніх стосунків між дітьми в класі, школі, узгоджувати свої 

навчальні плани зі спеціалістами, педагогами та батьками дитини з особливими 

потребами, залучати батьків дітей з психофізичними вадами до участі в житті 

школи. 

16. Підвищенню  ефективності впровадження інклюзивної освіти в ДНЗ 

сприяє розробка теоретичних та практичних матеріалів на допомогу вчителям, 

вихователям і батькам, залучення спеціалістів для обміну досвідом; в ЗНЗ - 

залучення спеціалістів для обміну досвідом, організація курсів підвищення 

кваліфікації. 
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Додаток 1 

 

Шановні колеги! 

Ви берете участь у соціологічному опитуванні «Вивчення готовності 

педагогічних працівників до впровадження інклюзивного навчання у 

закладах освіти області», метою якого є вивчення стану готовності 

педагогічних працівників дошкільних та загальноосвітніх навчальних 

закладів щодо впровадження інклюзивного  навчання для дітей з 

особливими потребами в умовах загальноосвітнього простору України. 

Ваші відповіді та коментарі дозволять визначити рівень загальної 

обізнаності з питань інклюзії, сприятимуть розробці інформаційно-

методичних матеріалів та допоможуть організаторам інклюзивної освіти 

забезпечити  доступ до якісної освіти дітям  з особливими потребами. 

Анкетування є анонімним, а його результати будуть використані в 

узагальненому вигляді. 

 

Необхідний варіант відповіді обведіть. 

 

1. Як Ви вважаєте, кількість дітей з порушеннями розвитку  в 

Україні щороку: 

а) зменшується; 

б) збільшується; 

в) залишається без змін. 

 

2. Чи вважаєте Ви, що якісна середня освіта сьогодні однаково 

доступна для всіх громадян України? 

а) так; 

б) ні; 

в) частково. 
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3. Інклюзія – це: 

а) повна ізоляція дітей з особливостями психофізичного розвитку; 

б) створення для дітей окремих груп при дитячому закладі; 

в) спільне навчання і виховання дітей з особливими потребами та 

здорових дітей в умовах класу, групи. 

 

4. Інтеграція – це: 

а) повна ізоляція дітей з особливостями психофізичного розвитку; 

б) створення для діток окремих груп при дитячому закладі; 

в) спільне навчання і виховання в умовах класу, групи. 

 

5. Чи володієте Ви інформацією з питань впровадження 

інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах України? 

а) так, достатньо; 

б) так, частково; 

в) ні, мене це не цікавить; 

г) вперше чую. 

 

6. Прихильником якої форми освіти для дітей з особливими 

потребами Ви є? (виберіть кілька відповідей) 

а) спеціальні класи в складі ЗНЗ; 

б) спеціальні школи; 

в) індивідуальна форма навчання; 

г) інклюзивні класи з наявністю асистента вчителя. 

 

7. Залучення дитини з  особливими потребами  в загальноосвітній 

навчальний заклад сприяє: (виберіть кілька відповідей) 

а) загальній соціалізації; 

б) розвитку комунікативних  функцій; 

в) виробленню комплексу неповноцінності; 
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г) ваша відповідь. 

 

8. Вплив інклюзивного навчання на здорових учнів: (виберіть кілька 

відповідей) 

а) здорові діти накопичують позитивний досвід взаємодії, 

взаємодопомоги та співжиття;  

б) стають добрішими, милосерднішими; 

в) створюється ефект співпраці, співпереживань, співжиття, 

відповідальності;  

г) стануть гірше навчатися. 

9. Як Ви оцінюєте рівень науково-методичного забезпечення 

навчального закладу щодо запровадження інклюзивного навчання? 

а) забезпечення цілком достатнє; 

б) забезпечення посереднє; 

в) відсутнє. 

10. Яку науково-методичну консультацію із перелічених питань Ви б 

хотіли одержати? (виберіть кілька відповідей) 

а) Інклюзивна освіта: сутність, поняття, термінологія; 

б) Діти з особливими потребами та організація їх навчання; 

в) Сучасні тенденції розвитку спеціальної освіти; 

г) Міжнародний досвід в розвитку інклюзивної освіти; 

д) Вимоги до створення інклюзивного середовища  в ЗНЗ; 

е)  Нормативно - правова база з питань інклюзії. 

є)  Створення архітектурної доступності в закладі; 

ж) Створення сприятливої атмосфери в дитячому середовищі, в якому 

навчається дитина з функціональними обмеженнями; 

з)  Інше (зазначте): _______________________________________________ 

11. Вчителям для роботи в системі інклюзивної освіти потрібно буде 

підвищувати обізнаність у сфері спеціалізованих педагогічних знань: 

а) дистанційно; 
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б) під час навчання у вищих навчальних закладах; 

в) в Інституті післядипломної педагогічної освіти; 

г) повинен бути додатково диплом ВНЗ  за спеціальністю 

«Дефектологія».  

12. Як Ви оцінюєте власний рівень знань та вмінь з питань 

інклюзивної освіти? 

а) достатній; 

б) недостатній; 

в) нічого не відомо. 

13. Як Ви оцінюєте власний рівень знань та вмінь з питань 

інклюзивної освіти? 

а) достатній; 

б) недостатній; 

в) нічого не відомо. 

______________________________________________________________ 

14. Яка причина, на Вашу думку, перешкоджає впровадженню 

інклюзивного навчання? 

а) відсутність знань та інформації з даної проблеми; 

б) фінансова і матеріальна незабезпеченість; 

в) відношення та стереотипи людей; 

г) Ваш варіант __________________________________________________ 

15. Для забезпечення оптимальних умов розвитку та навчання учнів 

з психофізичними вадами у масовій школі, насамперед, потрібно: 

а) надавати психопрофілактичну та психокорекційну допомогу дитині; 

б) провести інформаційно-пояснювальну роботу з педагогами та батьками 

навчального закладу; 

в) надавати консультації батькам дитини, що має психофізичні вади; 

г) організувати соціальне середовище через спеціальну підготовку 

педагогів та учнів конкретного класу; 

д) Ваш варіант __________________________________________________  
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16. Яким чином Ви впроваджуєте інклюзивне навчання у Вашому 

закладі? (Напишіть заходи у кожному рядку) 

 

 Заходи 

а) з учнями 

 

 

б) з  

педагогами 

 

 

в) з батьками 

 

 

г) з 

громадськістю 

 

 

д) не 

впроваджуємо 

 

 

17. Яких правил, насамперед, потрібно дотримуватись педагогові в 

інклюзивному класі? (Відмітьте не більше 3-х варіантів) 

а) сприяти налагодженню дружніх стосунків між дітьми в класі, школі; 

б) закінчувати заняття, коли діти втомилися чи відволікаються; 

в) знати анамнез дитини та особливості перебігу хвороби; 

г) навчитися адаптувати навчальні плани, методики до спеціальних 

потреб дітей; 

д) залучати батьків дітей з психофізичними вадами до участі в житті 

школи; 

е) узгоджувати свої навчальні плани зі спеціалістами, педагогами та 

батьками дитини з особливими потребами; 

є) сприймати дитину з особливими потребами як повноцінну особистість 

соціуму; 

ж) враховувати динаміку стану психічних процесів дитини під час 

навчання і корекції; 
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з) заняття повинне сприяти отриманню знань, розвитку та коригуванню 

психічних процесів, поведінки дитини; 

і) знати позитивні сторони особистості дитини з вадою і залишкові 

можливості; 

ї) інше _________________________________________________________ 

 

18. Яким чином Ви можете підвищити ефективність впровадження 

інклюзивної освіти у вашому закладі? (Відмітьте не більше 3-х варіантів) 

а) залучення спеціалістів для обміну досвідом; 

б) створення консультпунктів на базі закладу з питань інклюзивної 

освіти; 

в) проведення тренінгів, практикумів з дітьми, спрямованих на 

формування у дітей адекватного відношення до людей з особливими 

потребами; 

г) проведення тренінгів, семінарів-практикумів, творчих груп, «круглих 

столів» тощо для педагогів та батьків з питань розвитку, навчання і виховання 

дітей з психофізичними вадами; 

д) стажування педагогів в закладах, де успішно реалізується інклюзивне 

навчання; 

е) організація курсів підвищення кваліфікації; 

є) проведення семінарів, зустрічей з батьками дітей з особливими 

потребами і здоровими дітьми; 

ж) розробка теоретичних та практичних матеріалів на допомогу вчителям, 

вихователям і батькам; 

з) створення ресурсної кімнати для додаткових занять дітей з 

психофізичними вадами із спеціалістами; 

і) створення архітектурної доступності в школі; 

ї) інше _________________________________________________________ 
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19. Який Ваш загальний педагогічний стаж? 

а) до 5-ти років; 

б) до 10-ти років; 

в) більше 10-ти років. 

Щиро дякуємо Вам за співпрацю! 

 

 

 

Сіліна Галина Олександрівна, кандидат педагогічних наук 

завідувач кафедри виховання й розвитку особистості 

КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» 

 

ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО 

РОБОТИ В ІНКЛЮЗИВНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

 

Сучасна національна освітня парадигма вибудовується на засадах 

дитиноцентризму та гуманізації. Посилення уваги до індивідуального розвитку 

особистості, визнання гуманістичних засад освіти як найбільш відповідних 

принципам правової держави є однією з передумов повноцінного залучення 

дітей з вадами психофізичного розвитку у систему суспільних відносин. 

Винятково важливого значення при цьому набуває інклюзивне навчання дітей з 

порушеннями психофізичного розвитку.  

В сучасній спеціальній педагогічній та психологічній науці є праці, 

присвячені проблемам навчання, виховання та розвитку дітей з 

психофізичними вадами в умовах масової школи; побудові різноманітних 

педагогічних моделей інклюзивного навчання дітей з різними типами 

дизонтогенезу (М.Безруких, О.Ганєєв, С.Єфімова, Т.Ілляшенко, Г.Кумаріна, 

Н.Ліфінцева, Н.Стадниченко, В.Тарасун та ін.). Разом з тим, спеціальні 

дослідження щодо психолого-педагогічного супроводу інклюзивного навчання 

в Україні майже не проводилися, системного розгляду психологічної та 
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педагогічної підтримки навчання  дитини з психофізичними вадами в умовах 

масової школи не здійснювалось. Крім того, інклюзивне (інтегроване) навчання 

в Україні сьогодні має переважно стихійний характер і потребує розроблення 

відповідних науково-теоретичних засад його впровадження. 

Сучасні науковці та практики (В.Бондар, В.Засенко, А.Колупаєва, 

І.Мамайчук, В.Назарина, Т.Сак, В.Синьов, Л.Шипіцина та ін.) підкреслюють 

неоднозначність підходів до вирішення проблеми інклюзивної освіти, певні 

труднощі залучення дітей з вадами розвитку до загальноосвітнього середовища, 

зокрема:  

 наявність психофізичних порушень, які ускладнюють навчання,  

 упереджене ставлення до дітей з боку соціального оточення;  

 відсутність відповідного навчально-методичного забезпечення, і, 

головне, медико-психолого-педагогічного супроводу.  

Особливо в літературі підкреслюється, що соціальна ситуація розвитку 

дітей з психофізичними вадами визначається не лише наявністю порушень у 

дітей, але й ставленням до них з боку соціального оточення. 

Аналіз сучасної психолого-педагогічної, спеціальної літератури [1, 4, 5, 8] 

дозволив окреслити умови забезпечення ефективного інклюзивного навчання 

дітей з особливими потребами:  

 раннє виявлення і корекція вад розвитку;  

 психологічна та педагогічна підготовка дитини та її батьків до 

навчання спільно зі здоровими однолітками;  

 розробка методики інтеграції дитини з психофізичними вадами в 

залежності від виду дизонтогенезу;  

 тісна співпраця з батьками, надання їм спеціальних 

дефектологічних знань, педагогічної, психотерапевтичної і консультативної 

допомоги;  

 відповідна підготовка педагогів загальноосвітніх закладів;  

 створення спеціальних умов в класі, школі;  

 підготовка здорових учнів класу до взаємодії з особливою дитиною.  
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Розумовий, емоційний і соціальний розвиток дітей з психофізичними 

вадами безпосередньо залежить від позитивного ставлення до них, їх розуміння 

і прийняття вчителями, батьками й здоровими дітьми [5, 6]. В.Гудоніс, 

М.Баркаускайте виявили, що успіх інтеграції понад усе залежить від ставлення 

педагогів і батьків до дітей із спеціальними освітніми потребами [2]. Вихідним 

для констатування проблеми у практиці є висновок щодо того, що знання 

системи ставлення вчителів, однолітків до дітей з психофізичними вадами є 

надзвичайно важливим для розв’язання завдань інтеграції цих дітей в умови 

звичайної школи. 

Таким чином, ключовим аспектом успішного впровадження інклюзивної 

освіти є формування готовності педагогічних працівників до роботи з дітьми з 

порушеннями психофізичного розвитку в умовах інклюзії. 

Дослідження готовності педагогічних працівників Харківського регіону 

до роботи з дітьми з особливими потребами в умовах інклюзивного 

навчального закладу проведено на курсах підвищення кваліфікації КВНЗ 

«Харківська академія неперервної освіти» в період з березня по  червень 2014 

року співробітниками секції спеціальної та інклюзивної освіти. Серед 

респондентів – слухачів курсів підвищення кваліфікації – (874 особи): 

 жінки середнього віку:  

від 30 до 45 років – 46%, від 45 до 55 років – 41%, більше 55 років – 8%; 

 зі стажем педагогічної роботи більше 10 років: 82%; 

 мешканці: м. Харкова - 33%; області - 67%. 

Серед опитаних 21% мав почесне звання старший вчитель або вчитель-

методист та 51 % – спеціалісти вищої категорії. 

Серед інших, респондентам були запропоновані питання: «Чи потрібно 

запроваджувати інклюзивну освіту у всі загальноосвітні навчальні заклади?», 

«Прихильником якої форми інклюзивної освіти для дітей з особливими 

освітніми потребами Ви є? (спеціальні класи в структурі ЗНЗ, спеціальні 

школи, стихійна” інклюзія (навчання дітей з особливими освітніми потребами в 

ЗНЗ без створення відповідних умов)»,  «Чи погодились би Ви працювати в 
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інклюзивному класі, враховуючи те, що Ви пройдете курси підвищення 

кваліфікації?». Також визначалася загальна обізнаність педагогічних 

працівників щодо інклюзивної освіти, особливостей дітей з вадами 

психофізичного розвитку. 

Аналіз результатів анкетування продемонстрував низький рівень 

обізнаності педагогічних працівників області щодо досліджуваної проблеми 

(див. діаграму 1).  

Діаграма 1 

Обізнаність педагогів з питань  інклюзивної освіти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Високий рівень відповідних знань мають практичні психологи (68%), 

логопеди (60%), дещо нижчий (53%) – вихователі шкіл-інтернатів. Педагогічні 

працівники дошкільних навчальних закладів та основної школи мають 

незадовільно низький рівень знань щодо даної проблеми (відповідно 21% та 

18%).  

У відповіді на запитання «Чи готові Ви працювати в умовах інклюзії? 

Якщо «Так», яка допомога Вам потрібна? Якщо «Ні», назвіть причини», 
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Не готовий працювати, тому що: 

 не знаю, що це і навіщо це робити; 

 вважаю, що такі діти повинні знаходитися у спеціальних закладах; 

 відсутня матеріально-технічна база, фінансування; 

 це додаткове навантаження для мене; 

 не знаю, як працювати з такими дітьми, не володію відповідними 

методиками; 

 у нас вже є такі діти. 

Особливої уваги заслуговує аналіз відповідей на запитання при міру та 

ступінь відповідальності суб’єктів освітнього простору щодо навчання дітей з 

особливими освітніми потребами (див. табл.1). 

Дослідження дало змогу зробити висновки:  

Педагогічні працівники Харківської області в певній мірі мають 

сформоване уявлення про актуальність, мету та завдання інклюзивної освіти, 

але не відчувають особистісної відповідальності за впровадження певної 

освітньої політики (суб’єктна пасивність); таким чином, необхідна подальша 

роз’яснювальна робота щодо особливостей інклюзивної освіти та шляхів її 

впровадження. 

 

Таблиця 1 

Уявлення респондентів про відповідальність різних суб’єктів освітнього 

простору за освіту дітей з особливими потребами 

 

Працівники дошкільних 

навчальних закладів 

Президент України і Кабінет Міністрів - 41% 

Міністерство освіти і науки України - 25% 

Вихователь ДНЗ - 13% 

Батьки - 18% 

Я особисто – 3% 

Вчителі початкових Президент України і Кабінет Міністрів - 38% 
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класів Міністерство освіти і науки України - 32% 

Учитель - 12% 

Батьки - 15% 

Я особисто – 3% 

Вчителі основної школи Президент України і Кабінет Міністрів - 27% 

Міністерство освіти і науки України - 36% 

Учитель, класний керівник - 15% 

Батьки - 17% 

Я особисто – 5% 

Заступники директорів з 

виховної роботи, 

директори ЗНЗ 

Президент України і Кабінет Міністрів - 24% 

Міністерство освіти і науки України - 33% 

Директор школи, гімназії або ліцею - 20% 

Батьки - 14% 

Я особисто – 9% 

 

За результатами дослідження скореговано зміст та напрями діяльності 

секції психології, спеціальної та інклюзивної освіти, зокрема, заплановано: 

 розробка навчально-тематичних посібників та рекомендацій щодо 

впровадження інклюзивної освіти та формування толерантного ставлення до 

осіб з інвалідністю;  

 внесення змін до програм освітньої діяльності курсів підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників всіх категорій; 

 забезпечення на курсах підвищення кваліфікації поглибленої 

фахової підготовки фахівців, які працюють з дітьми з особливими освітніми 

потребами (практичних психологів, сурдопедагогів, тифлопедагогів, 

олігофренопедагогів (психопедагогів) та інших спеціалістів);  

 проведення моніторингу готовності педагогів, практичних 

психологів та інших фахівців працювати в умовах інклюзії та обізнаності щодо 

особливостей роботи з дітьми з особливими освітніми потребами;  
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 розробка постійно діючих семінарів для педагогів, практичних 

психологів та інших фахівців з питань практичних аспектів впровадження 

інклюзивної (інтегрованої) освіти, надання корекційно-розвиткових послуг 

дітям з особливими освітніми потребами. 

Важливим напрямком діяльності педагогічних працівників є робота, 

спрямована на формування в педагогів, батьків, учнів позитивної соціальної 

перцепції щодо дітей з психофізичними вадами. Ефективним методом 

реалізації цього напрямку є  соціально-психологічний тренінг, який дозволяє за 

короткий термін вплинути на установки учасників навчально-виховного 

процесу щодо дітей з психофізичними вадами. 

На курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників за усіма 

напрямами впроваджується відповідний соціально-психологічний тренінг, 

спрямований на розвиток особистості, формування комунікативних вмінь та 

навичок, засвоєння міжособистісної взаємодії. Основним принципом 

організації тренінгів є принцип активної позиції учасників, тобто реальне 

включення в інтенсивну групову взаємодію кожного члена групи. 

Запроваджені соціально-психологічні тренінги спрямовано на реалізацію 

таких завдань: 

- розвиток соціально-перцептивної чутливості, соціального уявлення про 

дитину з психофізичними вадами, здатність до емпатії, співпереживання; 

- усвідомлення своєї позиції в спілкуванні з дітьми, що мають 

психофізичні вади, розуміння і аналіз своєї установки під час сприймання таких 

дітей; 

- формування активної соціальної позиції учасників і розвиток у них 

здатності ефективно взаємодіяти з дітьми, що мають психофізичні вади; 

- розвиток вміння й потреби в пізнанні інших людей, гуманному 

ставленні до них. 

Зміст тренінгу, спрямованого на зміну установок щодо дітей з 

психофізичними вадами, пов'язаний з віртуальним зануренням у внутрішній 

світ дитини з психофізичними вадами. Тобто основним завданням тренінгу є 
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спонукання його учасників до розуміння аномальної дитини «з середини», 

формування спроби збагнути її проблеми, почуття, сприймання світу.  

Дослідження готовності педагогічних працівників дозволило також 

запланувати розробку програм тематичних спецкурсів для педагогічних 

працівників з питань практичних аспектів впровадження інклюзивної 

(інтегрованої) освіти, надання корекційно-розвиткових послуг дітям з 

особливими освітніми потребами: спецкурс «Корекційно-розвивиткова робота 

практичного психолога в умовах інклюзивного навчання» (для практичних 

психологів); «Сучасні проблеми теорії і практики впровадження інклюзивної 

освіти» (для керівників навчальних закладів те педагогічних працівників 

області). Дані спецкурси плануються впроваджувати на курсах підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників Харківської області. 
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Середюк Валентина Володимирівна, головний спеціаліст 

організаційно-інспекторського відділу управління освіти 

Рівненського міськвиконкому 

 

ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ В 

ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ МІСТА РІВНОГО: 

РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 

Питання інклюзивної освіти набуває все більшої актуальності як на рівні 

держави в цілому, так і в нашому місті зокрема. В основу інклюзивної освіти 

покладена ідеологія, яка виключає будь-яку дискримінацію дітей, яка 

забезпечує однакове ставлення до всіх людей, але створює спеціальні умови для 

дітей з особливими освітніми потребами. 

У 2012-2013 н. р. у місті вперше було відкрито 3 інклюзивні класи у ЗОШ 

№9, 24, НВК №19, у яких навчалось 5 дітей з особливими освітніми потребами. 

У 2013-2014 навчальному році розпорядженням міського голови затверджено 

мережу 9 класів  у 7 навчальних закладах (ЗОШ №4, 8, 9, 16, 24, НВК №12, 19). 

Профінансовано всі години корекційно-розвиткових занять. Це свідчить про 
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розуміння і підтримку міською владою інклюзивної освіти в місті Рівному. 

Інклюзивним навчанням було охоплено 17 дітей. Це діти з тяжкими 

мовленнєвими порушеннями, затримкою психічного розвитку, із синдромом 

Дауна, із зниженим слухом, зором, порушенням опорно-рухового апарату. 

Рішення про відкриття класів з інклюзивною формою навчання 

приймається керівником загальноосвітнього навчального закладу з 

урахуванням освітніх запитів населення міста Рівного за умови наявності 

необхідної матеріально-технічної та методичної бази, відповідних педагогічних 

кадрів і приміщень, які відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, за 

погодженням з управлінням освіти. У цьому навчальному році мережу 

інклюзивних класів розширено ( ЗОШ №11,20, 27).  

Позитивним є те, що у місті Рівне випадків відмови у зарахуванні дітей з 

особливими освітніми потребами до загальноосвітнього навчального закладу не  

було зафіксовано.  

Якщо говорити про здобутки, варто відзначити створення спеціальних 

умов для навчання дітей зі зниженим слухом та глухих на базі ЗОШ №9 

(директор Гаврилюк Р. Б.). Окремий навчальний кабінет, звукопідсилювальна 

апаратура, індивідуальні  слухові апарати, сурдопедагог, який володіє 

українською жестовою мовою, наявність навчально-методичної бази – все це у 

комплексі забезпечує корекційну спрямованість навчально-виховного процесу. 

Сьогодні у місті немає проблем з відкриттям інклюзивних класів для 

дітей з тяжкими мовленнєвими порушеннями, із затримкою психічного 

розвитку, розумовою відсталістю. У загальноосвітніх навчальних закладах 

працює 20 вчителів-логопедів, 42 практичних психологи, 37 соціальних 

педагогів. Окрім того, маємо у місті потужний консультативний пункт – 

навчально-реабілітаційний центр «Особлива дитина». Для надання корекційно-

розвиткової та реабілітаційної допомоги дітям з особливими освітніми 

потребами загальноосвітні навчальні заклади з інклюзивними класами уклали 

угоди про співпрацю. Слід зазначити, що Центр «Особлива дитина», в особі 
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директора Петух О. В., є завжди відкритим для співпраці і не вважає 

загальноосвітні навчальні заклади своїми конкурентами. 

Позитивним є той факт, що у штатні розписи загальноосвітніх навчальних 

закладів, у яких відкриті класи з інклюзивним навчанням, було введено посаду 

асистента вчителя. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 18.07.2012 

р. посаду асистента вчителя внесено до переліку педагогічних посад та 

розроблено кваліфікаційну характеристику асистента вчителя. Введення такої 

посади не є обов’язковим, а лише у разі потреби, відповідно до індивідуальних 

особливостей дитини, стану її здоров’я.  

Незважаючи на певні позитивні напрацювання, впровадження 

інклюзивної освіти в місті – питання складне і неоднозначне. Проблемним 

завданням є створення безперешкодного доступу до приміщень навчальних 

закладів дітей з порушенням опорно-рухового апарату (пандуси, які мають 

відповідати будівельним нормам, ліфти або підйомники, спеціальні гігієнічні 

кімнати). Відповідні вимоги слід враховувати при підготовці загальноосвітніх 

навчальних закладів до нового навчального року  та здійсненні капітальних 

ремонтів. Такі діти навчаються у ЗОШ №4, 8, 16.  

Серед інших нозологій інвалідності особливе місце займає освіта людей з 

глибокими порушеннями зору. Базовою для навчання таких дітей є ЗОШ №24. 

Труднощі зумовлені неможливістю використання звичайних підручників та 

методів навчання, що побудовані на передачі інформації у візуальній формі.  

Для навчання сліпих дітей потрібні книжки рельєфнокрапковим шрифтом 

Брайля, засоби письма шрифтом Брайля, аудіокниги, рельєфнографічні та 

об'ємні наочні посібники, спеціальні настільні ігри.  

Учнів із зниженим зором необхідно забезпечити підручниками зі 

збільшеним шрифтом, а також різноманітними збільшувальними пристроями та 

приладами корекції зору. Тому одним із рішень колегії управління освіти було: 

«Передбачити у бюджеті на 2015 рік кошти на створення матеріально-технічної 

та навчально-методичної бази для навчання дітей зі зниженим зором та сліпих». 
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Говорячи про дітей, не треба забувати про вчителя, який працює в 

інклюзивному класі. Неоднорідність контингенту у класі створює певні 

проблеми, зокрема, учні, які добре навчаються, позбавляються можливості 

просуватися у навчанні швидше; з іншого боку діти, які мають труднощі у 

навчанні, перебувають у невигідних та несправедливих умовах конкуренції, 

вони не отримують необхідної уваги. Гонитва за виконанням шкільної 

програми не залишає місця для персональної роботи з учнями. А саме такого 

підходу і вимагають діти з особливими потребами. Перед вчителями постає 

складна моральна проблема: кому недодати уваги, часу.  

Забезпеченість методичними матеріалами для дошкільної та початкової 

школи оцінюється на рівні 30%. Матеріали для середньої та старшої школи не 

розроблялись, або існують тільки як напрацювання окремих педагогів у 

пілотних школах. Тут важливо не залишити вчителя один на один з його 

проблемами. Учитель потребує дієвої допомоги від адміністрації навчального 

закладу, методичного кабінету тощо.  

Рівненська область отримала можливість взяти участь у проекті 

«Інклюзивна освіта: крок за кроком», ініційованому Всеукраїнським Фондом 

«Крок за кроком», що реалізується за підтримки Агенства США з 

міжнародного розвитку. У рамках проекту на базі центру «Пагінець» створено 

ресурсний центр, який супроводжує впровадження інклюзивної форми 

навчання.  

Лише об’єднавши зусилля представників державних, громадських 

організацій, батьків, ми забезпечимо рівний доступ дітей з особливими 

потребами до якісної освіти, адже довгостроковою метою нашої спільної 

роботи є успішна участь цих дітей у житті суспільства. 
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Артемова Юлія Анатоліївна, директор, вчитель-методист 

Горлівського навчально-виховного комплексу «Дитячий садок № 1 

для дітей з порушеннями зору – загальноосвітня школа І ступеня 

№ 31 з інклюзивним навчанням «Сузір’я» 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ В УМОВАХ 

ГОРЛІВСЬКОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ 

"ДИТЯЧИЙ САДОК №1 ДЛЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ-

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І СТУПЕНЯ № 31 З ІНКЛЮЗИВНИМ 

НАВЧАННЯМ "СУЗІР'Я" 

 

Горлівський навчально-виховний комплекс "Дитячий садок № 1 для дітей 

з порушеннями зору-загальноосвітня школа І ст. № 31 з інклюзивним 

навчанням "Сузір'я" - є зразком  нової освітньої моделі в системі навчання й 

виховання дітей з особливими потребами. 

Розуміти, усвідомлювати й володіти філософією інклюзивного навчання - 

це недостатньо. Треба діяти. Ідея без втілення, як ранок без сходу сонця. Тому, 

кілька років назад, педагогічний колектив Горлівського НВК ступив на шлях 

активного створення діючої моделі школи з інклюзивним навчанням:  

1. Вивчили нормативно-правову базу, досвід вітчизняних і закордонних 

колег з питань організації інклюзивного навчання. 

2. Визначили мету та завдання школи з інклюзивним навчанням. 

Головна мета ГНВК: реалізація права дітей з особливими освітніми 

потребами на здобуття якісної дошкільної та початкової шкільної освіти, їх 

соціалізація та інтеграція у суспільство, формування конкурентоспроможної та 

життєтворчої особистості – повноправного громадянина нашої держави та 

активного залучення сім’ї до участі у навчально-виховному процесі. 

3. Об'єктивно оцінили умови, які має заклад й потенційні можливості 

педагогічного колективу. 
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У ньому створене таке освітньо-виховне середовище,  у якому всі діти з 

3-х до 10 років одержують обсяг знань, умінь, навичок, а також   необхідний 

соціальний досвід, що допомагає їм у майбутньому безболісно переходити в 

простір ІІ ступені загальноосвітніх шкіл міста.  

Комплекс має 4 спеціальні дошкільні групи для дітей з вадами зору та 4 

класи початкової школи з  інклюзивним навчанням. 

В НВК напрацьована відповідна матеріально-технічна база для 

здійснення навчально-виховної, лікувально-відновлювальної, корекційно-

компенсаторної допомоги дітям з порушеннями зору й реалізації принципів 

інклюзивної освіти:  

- сучасний кабінет корекції зору; 

- 3 кабінети вчителів-дефектологів (тифлопедагогів); 

- кабінет учителя - логопеда; 

- кабінет практичного психолога з кімнатою психологічного 

розвантаження; 

- кабінет соціального педагога; 

- музично-театральна студія; 

- 2 спортивні зали; 

- медичний кабінет; 

- методичний центр - бібліотека; 

4. Провели опитування, анкетування педагогів і батьків дітей з 

обмеженими можливостями та батьків здорових дітей (з питань 

раціональності, необхідності, користі спільного навчання). 

5. Забезпечили соціально-психологічний супровід дітей з особливими 

освітніми потребами , установили тісний взаємозв'язок з міською психолого-

медико-педагогічною консультацією та центром практичної психології 

міського Департаменту освіти, молоді та спорту. 

6. Створили статут закладу нового типу. 

Утвердили на сесії міської ради, яка затвердила представлений документ. 

Міська влада, депутатський корпус і Департамент освіти, молоді та спорту 
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Горлівської міської ради підтримали ідею відкриття в місті першої школи з 

інклюзивним навчанням  

7. Забезпечили кадрову комплектацію – створили мультидисциплінарну 

команду спеціалістів. 

8. Провели навчання педагогічних працівників з питань корекційної 

роботи й організації інклюзивного навчання. Всі педагоги НВК пройшли курси 

підвищення кваліфікації на базі інституту корекційної педагогіки та психології 

Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова м. Києва. 

9. Створили оптимальні умови для дітей з обмеженими можливостями 

 Пристосували приміщення ГНВК з використанням умов доступності 

учнів з особливими освітніми потребами: 

1) умови приміщення пристосовані для комфортного пересування дітей з 

тяжкими порушеннями зору, завдяки створенню доступного 

висококонтрастного оточення, що сприяє легкому і безпечному просторовому 

орієнтуванню в межах будівлі:  

- краї сходинок  на вулиці та в приміщенні  ГНВК  помічені  жовтим 

кольором   з метою   звертання уваги   на наявність  перешкоди у  пересуванні; 

- входи та двері  у приміщеннях  ГНВК  облаштовані   розміткою 

жовтого кольору;  

- фурнітура на дверях розмішена на висоті 1 м над рівнем підлоги, не 

використовуються круглі ручки.  

- пороги в дверях не перевищують 2,5 см., облаштовані  розміткою 

жовтого кольору з метою попередження травматизму. 

- сходи мають освітлення 150 люкс та обладнані поручнями 2-х 

рівнях.  

- в туалетних кімнатах поручні встановлені поряд з унітазами. 

2) класні кімнати пристосовані до умов навчання  учнів з особливими 

освітніми потребами:  
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- мають  велику площу для безперешкодного пересування дітей з 

тяжкими вадами зору, достатня відстань між рядами парт, в класах є зона 

навчання та зона відпочинку;  

- мають меблі світлих тонів (парти та шафи);  

- для учнів з тяжкими порушеннями зору облаштовані індивідуальні 

місця з додатковим штучним освітленням робочої поверхні 

- вікна обладнані жалюзями з метою розсіювання прямих сонячних 

променів; 

- класна дошка матова, зеленого або коричневого кольору з 

додатковим освітленням.  

10. Створили корекційно-психологічну службу ГНВК, яка координує 

роботу корекційних спеціалістів, та встановлює взаємозв’язок між усіма 

учасниками навчально-виховного процесу . 

 

Перспективи розвитку ГНВК «Сузір'я»  

1. Створення на базі ГНВК ресурсного центру для проведення 

консультацій і семінарів для педагогів міста, в чиїх групах і класах навчаються 

діти з порушеннями зору.  

2. Якісне підвищення рівня методичного забезпечення ГНВК за рахунок 

впровадження сучасних освітніх технологій у галузі інклюзивної освіти.  

3. Придбання одномісних парт для дітей з особливими освітніми 

потребами.  

4. Обладнання кожного класу початкової школи інтерактивними 

дошками.  

5. Обладнання сенсорної кімнати для проведення корекційно-

розвивальних занять та психологічного розвантаження дітей з важкими 

порушеннями психофізичного розвитку.  

6. Встановлення плідної співпраці установи з громадськими 

організаціями міста та ВУЗами області. 
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В чому полягає відмінність школи з інклюзивним навчанням 

Горлівського навчально-виховного комплексу від звичайної 

загальноосвітньої школи? 

№ Загальноосвітня школа 
Школа з інклюзивним навчанням 

ГНВК «Сузір’я» 

1. Наповнюваність класів до 30 і 

вище учнів.  

Наповнюваність класів до 20 дітей. 

2. Немає дітей-інвалідів і дітей з 

важкими порушеннями 

психофізичного розвитку (вони 

вчаться в спеціальних школах-

інтернатах і на індивідуальній 

формі навчання). 

У класі 1-3 дитини з особливими 

освітніми потребами, інші - з 

нормою розвитку. 

3. Простір школи не адаптовано до 

потреб дітей з особливими 

освітніми потребами. 

Простір школи адаптований до 

потреб дітей з особливими освітніми 

потребами (просторі класи, вільний 

підхід до парт, додаткове освітлення, 

фарбування порогів, ручки в 

туалетних кімнатах, додаткові 

поручні на сходах і т.д.). 

4. Школа не має у своєму 

розпорядженні індивідуальні 

технічні засоби навчання дітей. 

На уроках використовуються 

спеціальні учбово-дидактичні 

посібники й індивідуальні технічні 

засоби навчання (лупи й т.д.). 

5. У штатному розкладі немає 

вчителів-дефектологів, 

тифлопедагогів і ін. вузьких 

фахівців.  

Працює команда фахівців, які 

здійснюють медико-психолого-

педагогічний супровід дітей з 

особливими освітніми потребами 

(лікар-офтальмолог, інструктор 

ЛФК, практичний психолог, 

соціальний педагог, тифлопедагоги, 

учитель-логопед, вчитель-

дефектолог). 

6. Немає обладнаних кабінетів 

спеціальних педагогів для 

проведення корекційних занять. 

Наявність обладнаних кабінетів 

тифлопедагогів, учителя-логопеда, 

практичного психолога, соціального 

педагога, кабінету корекції зору. 

7. Учителі проходять звичайні курси 

підвищення кваліфікації.  

Всі педагоги пройшли курси 

підвищення кваліфікації з питань 

навчання й корекції дітей з 
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особливими освітніми потребами, 

організації інклюзивного навчання.  

8. Навчання проводиться по типових 

навчальних планах і програмам. 

На основі навчального плану 

командою фахівців разом із 

учителем і батьками розробляється 

індивідуальна програма розвитку 

дітей з особливими освітніми 

потребами.  

9. Навчально-виховна робота не має 

корекійної спрямованості. 

Корекційна спрямованість 

навчально-виховного процесу (для 

кожної дитини з особливими 

освітніми потребами, складається 

індивідуальний корекційно-

розвиваючий маршрут).  

10. Зарахування дітей проводиться за 

заявою батьків. 

Діти з нормою розвитку 

зараховуються до НВК за заявою 

батьків, а діти з особливими 

освітніми потребами зараховуються 

на підставі висновку міської ПМПК. 

11. Відзначається недостатня 

активність батьків у рішенні 

питань організації виховного 

процесу школи 

 Активне залучення батьків до 

навчально-виховної діяльності, 

участь у складанні індивідуальних 

програм розвитку. 

 

Але головна відмінність, що неможливо вписати ні в які таблиці та рамки 

людських цінностей – це позитивне відношення педагогів до ідей інклюзивної 

освіти, їхнє бажання працювати з дітьми з особливими освітніми потребами й 

бути носіями добра, толерантності й гуманізму. Девіз педагогів школи – жаліти 

не треба, треба любити й допомагати перетворювати недоліки в достоїнства.  

У НВК розроблена певна структура організації навчально-виховного 

процесу з обліком особливостей уроку у класі з інклюзивним навчанням: 

1) під час проведення уроку вчитель будь-яку методику, технологію 

розглядає у контексті можливостей дітей з особливими освітніми потребами, 

надаючи перевагу груповим та індивідуальним методам навчання;  

2) вчитель багато уваги приділяє психологічному клімату, урок 

починається з емоційного настрою на позитив, створення «поля любові у 
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класі», які спрямовані на формування у дітей з особливими освітніми 

потребами відчуття впевненості в собі і своїх можливостях; 

3) корекційна спрямованість кожного уроку. Окрім навчальної, 

розвивальної та виховної мети, урок має корекційну мету (крім 

загальноосвітніх та виховних завдань, розв'язуються ще й специфічні завдання, 

спрямовані на компенсацію та корекцію вад розвитку);  

4) обов'язковою умовою у доборі методів та прийомів навчальної роботи -  

є сполучення словесних та наочних методів навчання для попередження 

вербалізму, а в подальшому  формалізму знань учнів. З метою кращого 

засвоєння матеріалу на уроках для дітей з тяжкими порушеннями зору частіше, 

ніж в загальноосвітніх класах, використовується прийом повторення. 

Правильно побудоване повторення веде до більш глибокого розуміння 

матеріалу, сприяє встановленню зв'язків між вивченим та отриманим 

матеріалом. Також повторення дозволяє доповнити, уточнити та відкоригувати 

раніше засвоєні знання, оскільки слабозорі діти мають помилки сприймання та  

самостійно не можуть їх виправити; 

5) вчитель складає план-конспект уроку, в якому інтегрує учбовий 

матеріал загальноосвітніх і корекційних програм так, щоб на одному уроці діти 

з різним станом психофізичного розвитку  вивчали одну тему, але на тому рівні 

засвоєння, який доступний для кожного учня;  

6) закріплення і відпрацювання отриманих знань, умінь і навичок 

ведеться на різному дидактичному матеріалі, підібраному для кожного учня з 

особливими освітніми потребами, індивідуально (роздаткові картки, вправи з 

навчальних посібників і підручників, спрямовані на збільшення текстового 

матеріалу, зняття другоступеневих навантажень у зображенні, на акцентуванні 

кольроконтрастних характеристик); 

7) при вивченні складно засвоюваної теми для учнів з особливими 

освітніми потребами, вона виноситься на індивідуальні корекційні заняття з 

вчителем-дефектологом (тифлопедагогом); 
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8) зміст, обсяг і характер домашніх завдань у початкових класах  

визначається вчителем відповідно до педагогічних та санітарно-гігієнічних 

вимог з урахуванням  індивідуальних особливостей та потреб  учнів. 

9) організація охоронно-зорового режиму:  

Ми розуміємо, що перебуваємо на початку цікавого, важливого і 

необхідного шляху, на якому зустрінуться труднощі – ми готові до їхнього 

подолання; зустрінуться прихильники – ми готові їм допомагати; зустрінуться 

нерозуміючі – ми готові їм роз'ясняти. 

Індивідуальна програма розвитку (ІПР) дитини створюється протягом 

14 днів після первинної оцінки її потреб. Вона складається 

мультидисциплінарною командою із обов’язковим залученням батьків, або 

осіб, які їх замінюють, та охоплює основні сфери навчання та виховання 

дитини, пізнавальної діяльності, духовного та емоційного розвитку, потреб 

здоров'я, соціального та фізичного функціонування. Під час розроблення 

індивідуальної програми розвитку головна увага звертається на розробку 

конкретних навчальних стратегій і підходів, а також системи додаткових 

послуг, які дадуть дитині змогу успішно навчатися у звичайному класі.  

Оформлення та ведення відповідної документації покладається на 

педагога-куратора (тифлопедагог, психолог, соціальний педагог, в подальшому 

-  асистент вчителя). 

Індивідуальна програма розвитку містить такі розділи  

І. Загальна інформація про дитину: ім’я та прізвище, вік, телефони 

батьків, адреса, проблема розвитку (інформація про особливі освітні потреби), 

дата зарахування дитини до школи та строк, на який складається програма. 

 Титульний лист  

 Інформаційна карта Індивідуальної програми розвитку  

ІІ. Наявний рівень знань і вмінь.  

Педагоги (учителя та спеціалісти) протягом 1-2 місяців (в залежності від 

складності порушення) вивчають можливості та потреби дитини, фіксують 

результати вивчення: 
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 Підсумковий висновок ПМПК (копія із протоколу діагностичного 

засідання ПМПК). 

 Копія Реабілітаційної карти дитини. 

 Карта історії розвитку дитини. 

 Характеристика зорової патології й рекомендації лікаря-

офтальмолога. 

 Результати психолого-медико-педагогічного обстеження дитини. 

  Індивідуальні карти обстеження дитини фахівцями: 

 вчитель 

 тифлопедагог 

 вчитель-логопед 

 психолог 

 соціальний педагог 

ІІІ. Спеціальні та додаткові  освітні послуги.  

В індивідуальній програмі розвитку фіксується розклад занять з 

відповідними фахівцями, вказується кількість і тривалість таких занять з 

дитиною. 

 Корекційно-освітній маршрут та циклограма: 

- підтримка здоров’я: заняття в кабінеті корекції зору, з лікувальної 

фізкультури, фізіотерапевтичні процедури, масаж; 

- індивідуальний корекційний маршрут: створення спеціальних умов, 

індивідуальний супровід та допомога в самообслуговуванні; 

- заняття вчителя-дефектолога (тифлопедагога) з корекції вад 

зорового сприймання; 

-  заняття вчителя-логопеда з виправлення недоліків розвитку 

мовлення; 

- психологічна підтримка; 

- соціальний захист; 

- дозвілля; 

- робота з родиною. 
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IV. Адаптація навчальних та корекційних підходів, наочних та інших 

матеріалів, обладнання, відповідно до потреб дитини з порушеннями зору.  

 Пристосування освітнього простору. 

 Адаптація загальноосвітньої програми до індивідуальних освітніх 

особливостей конкретної дитини. 

V. Інформація про прогрес дитини.  

Невід’ємною складовою ІПР є оцінка і збирання відомостей про успіхи 

учня: зразки робіт дитини, результати спостережень, контрольні листки, описи 

поведінки, результати тестів тощо. 

 Мета й завдання індивідуальної програми розвитку. 

 Аналіз і динаміка корекційно-розвиваючої роботи за перший 

семестр. 

  Моніторинг результативності навчально-виховної, корекційно-

розвиваючої та лікувально-відновлювальної роботи за навчальний рік. 

Індивідуальна програма розвитку розробляється на один рік. Двічі на 

рік (за потребою частіше) переглядається з метою її коригування. Зокрема, коли 

у дитини виникають труднощі у засвоєнні визначеного змісту навчального 

матеріалу, чи навпаки виникає необхідність перейти до наступного рівня 

складності виконання завдань. В  результаті кожна дитина з особливими 

освітніми потребами має індивідуальну програму розвитку, в якій враховані її 

можливості та потреби і сплановані заходи відповідно до цих потреб.  
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Гурманкіна Тетяна Іванівна, директор Макіївської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 108 Макіївської міської 

ради Донецької області, 

Іващенко Ірина Вікторівна, заступник директора з навчально-

виховної роботи Макіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 108 Макіївської міської ради Донецької області 

 

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ У 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

 

У статті пропонується конкретний приклад запровадження інклюзивного 

навчання у загальноосвітньому навчальному закладі.  

КЛЮЧОВІ СЛОВА: 

Інклюзивне навчання (інклюзія – inclusion (англ.) – включення), 

передбачає створення освітнього середовища, яке б відповідало потребам і 

можливостям кожної дитини, незалежно від особливостей її психофізичного 

розвитку.  

Инклюзивное обучение (инклюзия – inclusion (англ.) – включение), 

предусматривает создание образовательной среды, которое отвечает нуждам и 

возможностям каждого ребенка, независимо от особенностей его 

психофизического развития.  

Інклюзивне навчання – це комплексний процес забезпечення рівного 

доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом 

організації їх навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на основі 

застосування особистісно-орієнтованих методів навчання, з урахуванням 

індивідуальних особливостей начально-пізнавальної діяльності таких дітей.  

Инклюзивное обучение – это комплексный процесс обеспечения равного 

доступа к качественному образованию детям с особыми образовательными 

нуждами путем организации их обучения в общеобразовательных учебных 

заведениях на основе применения личностно ориентированных методов 
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обучения, с учетом индивидуальных особенностей учебно-познавательной 

деятельности таких детей.  

Інклюзивна освіта – це спільне навчання і виховання дітей з особливими 

освітніми потребами та їх здорових однолітків, з метою інтеграції та соціальної 

адаптації їх у суспільстві. Діти з особливими освітніми потребами - це діти, 

котрі мають вади опорно-рухового апарату, сенсорні порушення (сліпі та зі 

зниженим зором, глухі та зі зниженим слухом) і проблеми розумового 

розвитку. Інклюзивна освіта передбачає навчання дітей з особливими 

фізичними потребами у звичайних школах, гімназіях, дитячих садках, де вони 

можуть брати участь у житті здорового дитячого колективу. Навчання 

відбувається за індивідуальним навчальним планом, забезпечується медико-

соціальним та психолого-педагогічним супроводом. 

Инклюзивное образование – это общее обучение и воспитание детей с 

особыми образовательными нуждами и их здоровых ровесников, с целью 

интеграции и социальной адаптации их в обществе. Дети с особыми 

образовательными нуждами - это дети, которые имеют недостатки опорно-

двигательного аппарата, сенсорные нарушения (слепые и со сниженным 

зрением, глухие и со сниженным слухом) и проблемы умственного развития. 

Инклюзивное образование предусматривает обучение детей с особыми 

физическими нуждами в обычных школах, гимназиях, детских садах, где они 

могут принимать участие в жизни здорового детского коллектива. Обучение 

происходит по индивидуальному учебному плану, обеспечивается медико-

социальным и психолого-педагогическим сопровождением. 

 

Знедолена природою дитина не повинна 

знати, що вона малоздібна, що у неї 

слабкий розум, слабкі сили. Виховання 

такої дитини повинно бути у сто разів 

ніжнішим, чуйнішим, дбайливішим.  

В.О.Сухомлинський 
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Обґрунтування концептуальної ідеї розвитку школи з інклюзивним 

навчанням 

У світі десятиліттями склалася система роздільного навчання здорових 

дітей і дітей з обмеженими фізичними можливостями. Для дітей з інвалідністю 

створені спеціалізовані профільовані по захворюванню школи. У такої системи 

є свої плюси й мінуси. З одного боку, створені особливі умови для занять із 

такими дітьми, працюють лікарі, спеціальні педагоги. З іншого, у результаті 

навчання дитини-інваліда окремо від усіх інших її конкурентоспроможність на 

освітньому ринку низька, рівень підготовки, як правило, нижче, і тяга до 

продовження освіти невелика в порівнянні з іншими випускниками шкіл. 

Шляхом вирішення цих проблем може бути інклюзивне навчання. 

Інклюзивне навчання - гнучка, індивідуалізована система навчання дітей 

з особливостями психофізичного розвитку в умовах масової загальноосвітньої 

школи за місцем проживання. 

Ключовим фактором розвитку інклюзивної освіти є відповідна підготовка 

педагогів до роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби, створення 

толерантного освітнього середовища, просвітницька робота серед батьків як 

дітей, які мають норму у своєму розвитку. Так і дітей із особливими освітніми 

потребами, тісна співпраця із громадськістю. 

Діти з особливими потребами мешкають і на території мікрорайону нашої 

школи. Їх кількість щороку збільшується (Таб.1).  

Тому перед педагогічним колективом постала проблема створення умов 

для інклюзивного навчання дітей із обмеженими можливостями здоров’я, їх 

інтеграція у загальноосвітній простір, поширення різноманітних форм 

спільного навчання і виховання дітей з особливостями розвитку та їх здорових 

однолітків. 

Таблиця 1. 

№ Кількість учнів 01.09.2011 01.09.2012 

1 Кількість учнів у закладі 505 527 
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2 Кількість дітей у школі/мікрорайоні, які 

потребують інклюзивного навчання 

13 17 

 

3 Кількість дітей з особливими потребами, які 

перебувають на індивідуальному навчанні 

7 9 

 

4 Середня наповнюваність класів у закладі 24 25 

 

Об’єкт дослідження 

Організація навчання і виховання учнів із особливими потребами в 

умовах 

загальноосвітньої школи. 

Предмет дослідження 

Забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей із обмеженими 

можливостями здоров’я. 

Гіпотеза дослідження 

Якщо створити відповідні комфортні соціально-педагогічні умови для 

здійснення інклюзивної освіти та модернізувати систему організації навчально-

виховного, то буде сформована психологічна готовність дитини до навчання у 

загальноосвітньому закладі, що сприяє її благополучному входженню у соціум. 

Місія школи 

Створення умов для всебічного розвитку особистості й творчої 

самореалізації учнівської молоді, виховання покоління людей, здатних 

ефективно працювати й навчатися протягом життя, оберігати й примножувати 

цінності національної культури та громадянського суспільства, розвивати й 

зміцнювати суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та правову 

державу як невід’ємний складник європейської та світової спільноти. 

Стратегічна мета розвитку школи 

Створення умов для отримання кожним учнем того рівня освіти, який 

відповідає його здібностям та індивідуальним особливостям; розвиток 

інтелектуальної, емоційної сфери дитини, формування його ціннісних 

орієнтирів. 

Мета проекту 
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Теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка соціально-

педагогічних умов організації інклюзивної освіти для дітей із обмеженими 

можливостями здоров’я, вибір підходів, форм, методів і засобів їх навчання та 

виховання в умовах загальноосвітньої школи. 

Головні завдання 

Для досягнення цієї мети необхідно розв’язати наступні задачі: 

1) створити ефективну, постійно діючу систему безперервної освіти 

педагогів; 

2) створити банк даних щодо моделей закладів освіти, які впроваджують 

інклюзивне навчання за кордоном, в Україні та області; 

3) сформувати банк даних педагогічних знахідок, досвіду використання 

освітніх технологій щодо розвитку інклюзивного навчання для впровадження у 

практику діяльності закладу; 

4) оптимізувати систему навчально-виховного процесу в школі, створити 

умови для фізичного розвитку особистості, пропаганди здорового способу 

життя; 

5) створити оптимальні умови для інклюзивної освіти в навчальних 

класах, удосконалювати форми й методи навчання; 

6) створити умови для формування психологічної готовності дитини з 

обмеженими можливостями здоров’я до навчання у загальноосвітньому 

закладі; постійно підвищувати рівень мотивації; 

7) сприяти розвитку особистості, яка самостійно навчається раціональним 

прийомам опанування знаннями, науковою інформацією; 

8) створити оптимальні умови для формування колективу; 

9) мотивувати вихованців до навчання протягом усього життя, праці, 

успішного життя серед людей; формувати досвід стосунків у соціумі, навички 

адаптації до соціального середовища; 

10) розробити систему активного включення сім’ї у процес навчання та 

виховання учнів. 
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Механізм реалізації проекту 

1. Координацію виконання заходів проекту здійснює Рада розвитку 

школи в складі: голова, заступник голови, секретар та члени Ради. 

2. Рада розвитку школи розробляє план заходів щодо реалізації проекту, 

визначає витрати, необхідні для реалізації основних заходів, та ресурсне 

забезпечення виконання проекту. 

3. Учасники навчально-виховного процесу є виконавцями проекту. 

4. Проект приймається на засіданні педради, обговорення ходу реалізації 

проекту здійснюється на нарадах, семінарах, в дискусіях тощо. 

5. Фінансування реалізації проекту здійснюється за позабюджетні кошти 

та спонсорські внески. 

Пріоритетні напрямки роботи школи 

Пріоритетними напрямками у розвитку школи є: 

 підвищення якості освітніх послуг школи; 

 забезпечення рівного доступу всіх учнів до здобуття шкільної 

освіти; 

 забезпечення ефективної взаємодії та співпраці всіх учасників 

навчально-виховного процесу; 

 запровадження у школі інноваційних підходів, форм, методів і 

засобів навчання; 

 досягнення якісно нового рівня загальноосвітньої підготовки на 

основі творчого застосування сучасних педагогічних технологій, науково-

методичних досягнень, використання досвіду народної педагогіки, врахування 

регіонального компоненту освіти; 

 створення системи профілактики й збереження здоров'я дітей, їх 

соціальний захист. 

Головним, відповідно до пріоритетних напрямів роботи школи, є 

сформована мотивація до отримання знань, необхідних для продовження освіти 

й успішної соціалізації в майбутньому. 
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Принципи 

 Забезпечення рівного доступу до якісної освіти всіх учнів 

незалежно від стану їхнього здоров’я. 

 Партнерська співпраця. 

 Реалістичність, ефективність, результативність і економічність 

діяльності. 

 Інноваційність та орієнтація на провідний досвід інклюзивної 

освіти. 

Очікувані результати 

 Участь дітей із обмеженими можливостями в освітньому процесі. 

 Адаптація дітей із особливими потребами в шкільному соціумі як 

первинний етап підготовки до адаптації у суспільстві. 

 Активна поведінкова установка на впевнене відчуття себе в 

сучасному суспільстві. 

 Уміння перетворювати свої недоліки в позитивні якості. 

ОСНОВНІ ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 

Етап Зміст роботи Форма  

вивчення 

Термін  

виконан

ня 

Виконавці 

П
ід

г
о
т
о

в
ч

и
й

 

1. Визначення 

контингенту дітей із 

обмеженими фізичними 

можливостями мікрорайону 

школи. 

Список 

дітей. 

 

Січень-

червень 

2012 рік 

Директор, 

заступники 

директора з 

НВР 

2. Аналіз нормативно-

правових документів. 

Методичні 

рекомендації 

 

Січень-

червень 

2012 рік 

Рада 

розвитку 

школи 

 

3. Створення ініціативних, 

творчих  груп для організації 

дослідної діяльності. 

Анкетування

. 

Діагностика. 

Січень-

червень 

2012 рік 

Ініціативна 

група 

4. Аналіз рівня 

професійної підготовленості 

педагогів, їхнього творчого 

потенціалу, виявлення 

труднощів. 

Опис 

кількісних, 

якісних 

показників, 

узагальнююч

Січень-

червень 

2012 рік 

Заступник 

директора з 

НВР, 

психолог 
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і таблиці. 

5. Аналіз умов: 

 навчально-методичних; 

 матеріально-технічних; 

 санітарно-гігієнічних; 

 кадрових; 

 психоемоційних. 

Установленн

я кількісних, 

якісних 

показників 

(діаграми). 

Червень 

2012 

року 

Директор, 

заступники 

директора з 

НВР 

 

 

6. Узагальнення 

отриманих результатів, їхній 

аналіз, виявлення проблем, 

постановка цілей і завдань 

Установленн

я кількісних, 

якісних 

показників 

(діаграми). 

Червень 

2012 

року 

Директор, 

заступники 

директора з 

НВР 

П
р

о
г
н

о
ст

и
ч

н
и

й
 

1. Визначення цілей та 

завдань. 

Опис. 

Система 

заходів. 

Червень 

серпень 

2012 

року 

Рада 

розвитку 

школи 

 
2. Визначення суб’єктів, 

які беруть участь у реалізації 

проекту. 

3. Прогнозування 

результатів, ознайомлення із 

ними учасників навчально-

виховного процесу. 

П
р

а
к

т
и

ч
н

и
й

 

1. Створення  технічних 

умов. 

 Липень - 

грудень  

2012 

року 

 

Рада 

розвитку 

школи 

 
2. Вивчення правових 

основ інклюзивного навчання. 

 

3. Робота творчих груп для 

організації дослідної 

діяльності щодо 

запровадження інклюзивного 

навчання у 

загальноосвітньому 

навчальному закладі: 

Підбір 

матеріалів, 

«круглі 

столи» 

 

- Розробка психологічних 

аспектів взаємодії педагога з 

дитиною в умовах 

загальноосвітньої школи. 

Консультації

, 

лекції,тренін

ги 

 

Психолог 

 

 

- Особливості роботи 

педагогів загальноосвітньої 

школи з дітьми з особливими 

потребами та формування 

психологічної готовності 

учнів до взаємодії із 

однокласниками. 

Методичні 

рекомендації 

 

Учасники 

навчально-

виховного 

процесу 
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- Робота з батьками. 

4. Ознайомлення педагогів 

із технологією інклюзивного 

навчання. 

 2012-

2015 

роки 

 

5. Оволодіння 

технологіями взаємодії із 

дітьми з обмеженими 

можливостями. 

  

6. Підсумкове засідання 

педради (щорічно). Корекція 

діяльності. 

 Директор 

А
н

а
л

іт
и

к
о

-у
за

г
а
л

ь
н

ю
ю

ч
и

й
 

1. Вивчення 

результативності 

запровадження інклюзивного 

навчання у 

загальноосвітньому 

навчальному закладі. 

З’ясування 

якості 

виконання 

програми 

2016 рік Ініціативна 

група 

 

2. Аналіз та узагальнення 

результатів щодо 

запровадження інклюзивного 

навчання у 

загальноосвітньому 

навчальному закладі, 

прийняття управлінських 

рішень. 

Рекомендації

, обмін 

досвідом 

 

Рада 

розвитку 

школи 

 

3. Оцінка виконання 

програми. 

 

4. Опис досвіду роботи зі 

створення системи діяльності 

школи з інклюзивним 

навчанням та презентація 

його педагогічній 

громадськості. 

Директор 

Рада 

розвитку 

школи 
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Єрмак Надія Володимирівна, директор Донецької 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 83 імені Г. І. Баланова, 

Донецької міської ради Донецької області, 

Абашкіна Наталія Олександрівна, заступник директора з НВР 

Донецької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 83 імені Г. І. 

Баланова, Донецької міської ради Донецької області, 

Лінькова Тетяна Геннадіївна, заступник директора з НВР 

Донецької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 83 імені Г. І. 

Баланова, Донецької міської ради Донецької області 

 

БАГАТОПАРАМЕНТАЛЬНЕ СИСТЕМНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 

ЖИТТЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ НА ІННОВАЦІЙНИХ ЗАСАДАХ В УМОВАХ 

ІНКЛЮЗИВНОЇ ШКОЛИ 

Поширення в Україні процесу інклюзивного навчання дітей з 

обмеженими можливостями фізичного та/або психічного здоров’я є не лише 

відображенням часу, але й представляє собою ще один крок до забезпечення 

повної реалізації прав дітей з особливими потребами на якісну освіту. 

Інклюзивна практика реалізує доступ до одержання освіти в 

загальноосвітньому закладі за місцем проживання та створення необхідних 

умов для успішного навчання для всіх без виключення дітей, незалежно від їх 

індивідуальних особливостей, психічних та фізичних можливостей. Рівень 

підтримки, гуманізм та терпимість у ставленні до дітей з особливими 

потребами, можливість надати їм доступну та якісну освіту – показники 

ступеня розвитку суспільства,  в якому вони живуть.  

Актуальність проблеми інклюзивної освіти пов’язана, насамперед, з 

тим, що число дітей, які потребують корекційного навчання, неухильно росте. 

Діти з особливими потребами – не лише ті, хто на інвалідних візочках. Загалом 

приблизно мільйон юних українських громадян (12% від загальної кількості 

дітей у країні) мають ті чи інші психофізичні порушення і потребують 

додаткових ресурсів для навчання. Як стверджують фахівці, з кожним роком 
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таких «нестандартних» дітей збільшується. Доведено, що діти з порушеннями 

починають краще розвиватися, коли з домашнього «ізолятора» чи зі 

спеціального інтернату потрапляють у розмаїтий дитячий колектив. Там у них 

задіюється дивовижна людська здатність, тим сильніша, чим особа молодша: 

пристосовуватися до середовища.  

Проблема інклюзивної освіти дітей з обмеженими можливостями здоров'я 

та їх інтеграції в загальноосвітній простір стала важливою для педагогічного 

колективу Донецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 83 імені 

Г.І.Баланова в 2010 році. Саме того року з'явилися в педагогічних виданнях 

перші публікації з означеної проблеми, а колектив знаходився в пошуку 

освітньої ніші. Низка нарад і глибокий аналіз учнівського контингенту 

переконали педагогів у необхідності роботи саме в цьому напрямку. 

Коли мова йдеться про учнів з порушеннями у розвитку, універсальних 

рецептів не існує. Але, очевидно, щоб задовольнити потреби учнів такої 

категорії, педагогам необхідно пристосувати навчальне середовище та методи 

навчання. Також необхідно змінювати їх залежно від змін спеціальних потреб 

учнів. Ці зміни або пристосування до потреб дітей з обмеженими 

можливостями відбуваються через адаптації або модифікації.  

Упровадження інклюзивної освіти в ДЗОШ №83 імені Г.І.Баланова 

почалося з навчання керівника школи на курсах за спеціалізацією «Інклюзивна 

освіта» при Донецькому обласному інституті післядипломної педагогічної 

освіти (березень-грудень 2011 р.). У період навчання директором навчального 

закладу було створено проект «Адаптація і модифікація навчального процесу в 

умовах інклюзивної школи». Робота була відзначена на обласному конкурсі 

«Кращий працівник року» в номінації «Кращий директор школи з інклюзивним 

навчанням». Над реалізацією цього проекту педагогічний колектив працює 

четвертий рік.  

З вересня 2011 р. розпочався перший, підготовчий, етап реалізації 

проекту. На цьому етапі педагогами школи було створено: 

 дайджест моделей шкіл інклюзивної освіти; 
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 проведено аналіз національних і зарубіжних науково-практичних 

досліджень; 

 вивчено досвід роботи педагогів, психологів і медиків в умовах 

спеціальної освіти на базі спеціальної школи-інтернату № 3 для дітей з вадами 

мови Кіровського району м. Донецька.  

Педагогічні працівники закладу брали участь у роботі психолого-медико-

педагогічної комісії м. Донецька, створили діагностичний інструментарій для 

визначення рівня готовності всіх учасників навчально-виховного процесу в 

проекті, діагностували інноваційну компетентність вчителів школи та їх 

готовність до виконання ролі тьютора, визначили конкретні труднощі, з якими 

стикаються педагоги і батьки в процесі навчання дітей з особливими 

потребами, розробили систему стимулювання педагогічного колективу щодо 

реалізації проекту.  

Другий етап, діагностико-концептуальний, тривав з вересня по грудень 

2012 р. Педагоги оволоділи науковою та педагогічною термінологією через 

систему тренінгових занять, теоретичних і практичних семінарів, ПДС, 

підвищили рівень професійної культури. Від адміністрації школи і на курсах 

перепідготовки при Донецькому обласному ІППО (8 членів колективу з 26) 

педагоги школи отримали методичну допомогу щодо оволодіння новими 

підходами і методиками організації навчального процесу в нових умовах, 

інноваційними та інформаційно-комунікативними технологіями в роботі з 

дітьми з особливими освітніми потребами. Також було проведено моніторинг 

щодо визначення ефективності методик адаптації та модифікації навчального 

процесу. 

Під час діагностико-концептуального етапу школа поділилася досвідом 

щодо впровадження інклюзивної освіти з керівниками методичних об'єднань 

вчителів початкової школи Кіровського району (семінар «Адаптація учнів до 

навчального процесу в умовах інклюзивної школи», листопад 2012 р.). У цей же 

період в школі проведено 3 заняття ПДС на тему «Сучасні умови роботи з 
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дітьми з особливими можливостями здоров'я» (жовтень, грудень 2012 р., 

березень 2013 р.).  

Цілеспрямована робота педагогічного колективу, постійний зв'язок з 

Донецьким обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти (робота в 

ПДС з проблеми інклюзивного навчання протягом 2012, 2013 років на рівні 

області),  участь керівника школи в навчально-методичному семінарі «Основи 

інклюзивної освіти» (вересень 2011 р., м. Київ), в роботі круглого столу «Реалії 

інклюзивної освіти» (жовтень 2011 р., м. Київ) довели життєздатність проекту 

«Адаптація і модифікація навчального процесу в умовах інклюзивної школи». 

У 2012 р. проект надруковано в збірці «Інклюзивна освіта Донеччини: досвід та 

пошук перспектив розвитку». 

У січні 2013 р. розпочався третій етап проекту, формувальний (тривав 

до червня 2013 р.). 28.01.2013 р. в школі було проведено засідання педради за 

темою «Позитивні зміни у ставленні спільноти, зокрема учнів школи, до дітей з 

особливими освітніми потребами. Формування у школярів духовних і 

моральних якостей», де педагоги ділилися думками про значні зміни у 

ставленні дітей і дорослих до школярів з особливими можливостями здоров'я.  

На формувальному етапі у закладі проведено апробацію методик 

адаптації та модифікації навчального процесу, розроблено модель управління 

школою в умовах інклюзивної освіти, започатковано розробку авторських 

програм з використанням інноваційних технологій, розпочато вивчення 

ефективності взаємодії учнівського та педагогічного колективів у нових 

умовах.  

Контрольно-корегувальний етап – четвертий етап проекту (вересень 

2013 р. – червень 2014 р.). На цьому етапі проводилася систематизація даних 

про впровадження адаптації та модифікації в навчальний процес в умовах 

інклюзивної школи, коригування навчальних підходів, навчальних планів, 

навчальних матеріалів.  
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Згідно з планами роботи управління освіти Донецької міської ради, 

відділу освіти Кіровської районної в м. Донецьку ради, районних методичних 

об’єднань на базі школи проведено: 

 міський семінар спеціалістів відділів освіти м.Донецька за темою 

«Організація інклюзивної освіти в загальноосвітньому навчальному закладі» 

(15.11.2013 р.); 

 районний семінар заступників директорів з НВР за темою 

«Адаптація та модифікація навчального процесу в умовах інклюзивної школи. 

Дистанційна освіти як шлях до якості знань учнів з обмеженими можливостями 

здоров’я» (20.11.2013 р.); 

 районний семінар практичних психологів за темою «Роль 

практичного психолога загальноосвітньої школи в організації роботи з дітьми з 

ООП в умовах інклюзивного навчання»; 

 семінар для директорів шкіл Калінінського району м.Донецька за 

темою «Організація інклюзивної освіти в загальноосвітньому навчальному 

закладі» (05.12.2013 р.). 

З січня 2014 року ДЗОШ № 83 імені Г.І.Баланова – одна з трьох в 

Донецькій області – експериментальний  майданчик  регіонального рівня. 

На останньому, узагальнюючому етапі (вересень 2014 р. – грудень 2014 

р.), заплановано провести системний теоретико-методологічний аналіз 

результатів роботи з адаптації і модифікації навчального процесу в умовах 

інклюзивної школи, висвітлення результатів роботи, поширення кращого 

досвіду педагогічних працівників, підготовку та публікацію робіт з проблеми. 

Кінцевим продуктом роботи педагогічного колективу повинен стати труд на 

тему «Роль командного підходу в створені регіональної моделі інклюзивної 

освіти».  

Запорукою успішної реалізації моделі інклюзивної освіти є ефективна 

співпраця вчителів, відповідних фахівців, батьків та учнів. Тому перед 

керівником школи виникло стратегічне завдання – створити високоефективну 

команду однодумців, об’єднаних спільними цілями та завданнями, які 
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співпрацюють, щоб досягти більшого, ніж кожен із них здатен досягти 

самотужки. 

Авторитети науки вважають, що концепція команди, командного підходу 

становиться однією з основних рис досягнення професійного успіху в 

сучасному світі. 

Створивши команду, керівник досягає таких цілей: 

 вдале та ефективне виконання управлінських рішень; 

 стимулювання інноваційної діяльності; 

 активізація праці окремих педагогів через роботу в команді; 

 посилення згуртованості колективу; 

 посилення відчуття відповідальності кожного вчителя за кінцевий 

результат роботи; 

 заохочення працівників до підвищення своєї кваліфікації.  

Учасники проекту розуміють і бачать перспективу своєї діяльності, що 

забезпечує якість науко-методичної та дослідно-експериментальної роботи 

школи. У школі  створена своєрідна мережа підтримки. Всі працівники та 

адміністрація школи, всі, хто працює з дитиною з особливими освітніми 

потребами,  допомагають один одному, обмінюються знаннями, намагаються 

максимально використовувати місцеві ресурси для досягнення головної мети – 

реалізації дитиною її потенційних можливостей.  

Напрацьований педагогами ДЗОШ №83 імені Г.І.Баланова досвід показує, 

що діти з особливими освітніми потребами, які навчаються за різними 

моделями інтеграції, стали прихильніше ставитися до оточуючих, зріс їх 

інтерес до навчальної діяльності та спілкування, з'явилася мотивація до 

самоконтролю, стали частіше виявлятися почуття гордості за себе та продукт 

власної діяльності. Педагоги та спеціалісти навчального закладу зазначають, 

що відбулися позитивні зміни в розвитку навчальних умінь і навичок, 

мистецькому та творчому самовираження дітей з особливими освітніми 

потребами. 
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Батьки дітей з обмеженими можливостями здоров’я  переконані, що 

найсприятливішими умовами для виховання й навчання їхніх дітей є звичайна 

школа, де вони можуть успішно покращувати свої вміння та навички, 

товаришувати з ровесниками та почуватися в безпеці. Переважна більшість 

батьків є активними учасниками реалізації проекту «Адаптація та модифікація 

навчального процесу в умовах інклюзивної школи»: вони самі беруть участь у 

навчальному процесі та постійно отримують інформацію про те, як можна 

навчати дитину вдома. Діти з особливими потребами стали частіше 

спілкуватися з ровесниками.  

Донецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №83 імені Г.І.Баланова 

відкрита для всіх, вона дає можливість усім бути обізнаними з тими 

проблемами, з якими стикаються діти з інвалідністю, діти з особливими 

освітніми потребами. І завдяки цьому педагоги закладу краще розуміють 

оточуючий світ, тих, хто відрізняється від них. І коли з’являється необхідність 

зробити зміни, надати допомогу, вони роблять це без вагань. 

 

 

 

Савула Віра Володимирівна, практичний психолог Слов’янської 

ЗОШ № 15, Донецька область 

 

ГОТОВНІСТЬ ПЕДАГОГІВ ЯК ОСНОВНИЙ ФАКТОР УСПІШНОСТІ 

ІНКЛЮЗИВНОГО ПРОЦЕСУ В ОСВІТІ 

 

Резюме. В статті розглянуто інклюзивний підхід, який дозволяє 

вирішувати проблеми освіти, виховання і соціалізації дітей з особливими 

потребами. Освітлено найважливіший етап психологічних та ціннісних змінень 

та рівня професійних компетентностей педагогічних працівників. Представлені 

дані опитування, що ілюструють основні параметри професійної та 

психологічної готовності вчителів до включення "особливої" дитини в 
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загальноосвітній процес. Проаналізовані основні професійні труднощі педагогів 

школи, які пов'язані  з емоційним прийняттям та знаннями особливостей 

розвитку дітей з особливими освітніми потребами. 

Ключові слова: інклюзивне навчання,  психологічні "бар'єри", 

психологічна готовність педагогів, емоційне прийняття, готовність до 

включення в діяльність. 

Резюме. В статье рассматривается инклюзивный поход, который 

позволяет решить проблемы образования, воспитания и социализации детей с 

особыми образовательными потребностями. Освещен важнейший этап 

психологических и ценностных изменений  и уровня профессиональных 

компетентностей педагогических работников. Представлены данные опроса, 

иллюстрирующие основные параметры профессиональной и психологической 

готовности учителей к включению «особого» ребёнка в общеобразовательный 

процесс. Проанализированы основные профессиональные трудности педагогов 

школы, связанные с эмоциональным принятием и знаниями особенностей 

развития  детей с особыми образовательными потребностями. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, психологические 

"барьеры", психологическая готовность педагогов, эмоциональное принятие, 

готовность к включению в деятельность. 

Згідно ідеальним канонам, інклюзивна (що включає) освіта - процес 

розвитку загальної освіти, який має на увазі доступність освіти для всіх, в плані 

пристосування до різних освітніх потреб всіх дітей з особливими потребами. 

Інклюзія охоплює глибокі соціальні процеси школи: створюється 

моральне, матеріальне, педагогічне середовище, адаптоване до освітніх потреб 

будь-якої дитини. В такому середовищі повинні працювати люди, готові 

змінюватись разом з дитиною й заради дитини, причому не тільки "особливої", 

але і самої звичайної. 

Інклюзивну освіту саме по собі створити неможливо. Цей процес 

пов'язаний  із змінами на ціннісному, моральному рівні. Проблеми організації 

інклюзивної освіти в сучасній школі пов'язані в першу чергу з тим, що школа як 
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соціальний інститут орієнтована на дітей, здатних рухатися в темпі, 

передбаченому стандартною програмою, дітей, для яких достатніми є типові 

методи  педагогічної роботи.  

Первинним і найважливішим етапом  підготовки системи освіти до 

реалізації процесу інклюзії є етап психологічних і ціннісних змін та рівня 

професійних компетентностей  її спеціалістів.  

Вже на перших етапах розвитку інклюзивної  освіти гостро встає 

проблема неготовності учителів масової школи (професійною, психологічною і 

методичною) до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, 

виявляється недолік професійних компетенцій учителів до роботи в 

інклюзивному середовищі,  наявність психологічних бар'єрів і професійних 

стереотипів педагогів. 

Основним психологічним "бар'єром" є страх перед невідомим, страх 

шкоди інклюзії для інших учасників процесу, негативні  установки і 

упередження, професійна невпевненість учителя, небажання змінюватися, 

психологічна неготовність до роботи з "особливими" дітьми. Це ставить 

серйозні завдання не лише перед психологічним співтовариством освіти, але і 

перед методичними службами, а головне, перед керівниками освітніх установ, 

що реалізовують інклюзивні принципи. Педагоги загальної освіти потребують 

спеціалізованої комплексної допомоги з боку фахівців в області корекційної 

педагогіки, спеціальної і педагогічної психології, в розумінні і реалізації 

підходів до індивідуалізації навчання дітей з особливими освітніми потребами, 

в категорію яких, в першу чергу, потрапляють учні з обмеженими 

можливостями здоров'я. Але найважливіше чому повинні навчитися педагоги 

масової  школи - це працювати з дітьми з різними можливостями до навчання  і 

враховувати це різноманіття у своєму педагогічному підході до кожного.  

У сьогоднішній практиці багатьох освітніх установ у разі його 

насильницького "впровадження  згори" неминучі різного роду негативні 

наслідки. Внаслідок неготовності школи до інклюзивної освіти виникає  

небезпека імітації "інклюзії" і через це дискредитації самої ідеї інклюзивної 



140 

освіти. Небезпека імітації виникає внаслідок того, що за певних організаційних 

умов інклюзивна освіта може перетворитися на "модну" , популярну тенденцію 

без глибоких якісних змін самого освітнього і виховного процесу.   

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №15 м. Слов’янська протягом 5-ти 

років була експериментальним майданчиком для впровадженні проекту: 

«Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в 

умовах інклюзивної освіти». 

Нами була зроблена спроба аналізу  готовності педагогів  до реалізації 

інклюзивного підходу у своїй педагогічній  діяльності.    Дослідження було 

проведене методом анкетного опитування учителів, в якому взяли  участь 42 

педагоги (з них 10 чол. - педагогів початкової школи).     

Готовність педагогів до роботи в умовах інклюзивної освіти розглядалася  

через два  основні показники: професійна готовність і психологічна готовність.   

Структура професійної  готовності :  

інформаційна готовність; 

володіння педагогічними технологіями; 

знання основ психології і корекційної педагогіки;  

знання індивідуальних відмінностей дітей; 

готовність педагогів моделювати урок і використати варіативну в процесі 

навчання; 

знання індивідуальних особливостей дітей  з різними порушеннями в 

розвитку; 

готовність до професійної взаємодії і навчання. 

Структура психологічної готовності : 

емоційне прийняття дітей з різними типами порушень в розвитку 

(прийняття-відторгнення); 

готовність включати дітей з різними типами порушень в діяльність на 

уроці (включення-ізоляція); 

задоволеність власною педагогічною діяльністю. 

Інформаційна обізнаність учителя про основні положення інклюзивного 
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освіти є основою для його професійної позиції. Дані показують, що на сьогодні 

тільки кожен четвертий педагог знайомий з основними положеннями 

інклюзивного освіти. 74,4% респондентів або не знайомі з основними 

положеннями і принципами інклюзивного освіти, або заявляють про недолік  

інформації з цього питання.   

Основні побоювання педагогів пов'язані з розумінням  власного дефіциту 

в знаннях в області корекційної педагогіки, з незнанням форм і методів в роботі 

з дітьми з порушеннями в розвитку. Переважна більшість опитаних знайома з 

основами корекційної педагогіки і спеціальної психології у рамках навчального 

плану педагогічних ВНЗ. Дані показують, що педагоги  відчувають гострий 

дефіцит в знаннях в області корекційної педагогіки.  Внаслідок чого, 51% 

педагогів не готові застосовувати елементи корекційної педагогіки у своїй 

повсякденній практиці. 

Дані ясно показують необхідність систематичного навчання учителів 

инклюзивных класів і їх знайомство з психолого-педагогічними  

характеристиками порушень в розвитку учня.  Тому за період роботи в рамках 

проекту «Психолого-педагогічний супровід навчання дітей з особливими 

освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти» за участю психолога 

проведені: 

1. Психологічне діагностування дітей, учителів, батьків.  

2. Семінари, круглі столи, тренінги для вчителів школи, направлені на 

перебудову педагогічного мислення стосовно особливостей навчання дітей: 
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 особливості вікового й психофізичного розвитку учнів з 

нормальним і порушеним розвитком;  

 методика включення учнів із порушенням розвитку в різні види 

спільної діяльності із забезпеченням для них ситуації успіху;  

 збереження й укріплення психічного здоров’я дітей. 
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3. Бесіди практичного психолога та вчителя з учнями тих класів, у яких 

навчаються діти з особливими освітніми потребами, що спрямовані на 

формування в учнів цінностей, які лежать в основі інклюзії: 

 усі діти мають право на освіту; 

 усі діти можуть учитися; 

 кожен може зіткнутися з труднощами в навчанні; 

 кожному потрібна допомога в процесі навчання; 

 природні відмінності збагачують суспільство тощо. 

По досвіду роботи з учителями, що уперше зустрілися з "особливими" 

дітьми у своїй педагогічній практиці, ми знаємо, що це питання професійного 

зростання і розвитку самого педагога. І етап особистого відношення і 

прийняття такої дитини замінюється педагогічною майстерністю в роботі з  

дитиною з урахуванням його індивідуальних обмежень і можливостей.  

Базовим психологічним процесом, що впливає на  ефективність 

діяльності учителя, який займається включенням дитини з особливостями в 

розвитку в процес  загальної  освіти, стає емоційне прийняття такої дитини.  

У процесі впровадження моделі інклюзивного навчання було виявлено 6 

учнів початкової  школи, які мали певні проблеми психофізичного та 

логопедичного напрямків (1учень з ДЦП, 1учень з ЗПР, 4 учні з тяжкими 

мовними порушеннями).  

Аналіз емоційного прийняття учнів з різними порушеннями розвитку 

показав, що по усіх групах дітей переважає середній рівень емоційного 

прийняття, і в той же час є тенденція до зміщення у бік більш високого 

прийняття дітей з руховими порушеннями, і у бік нижчого прийняття дітей з 

інтелектуальними порушеннями. Діти з цих двох груп частіше зустрічаються в 

загальноосвітніх школах, тоді як інші (діти з порушеннями слуху і зору) відразу 

потрапляють до корекційних освітніх установ.  

Емоційне прийняття має професійний "бар'єр" - учитель психологічно не 

приймає ту дитину, в успішності навчання якого він не упевнений. Він не знає, 

як оцінювати його індивідуальні досягнення, яким способом перевіряти його 
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знання. У ситуації дітей з сенсорними порушеннями з'являється ще і 

комунікативний бар'єр,  бар'єр "нерозуміння". Найбільш проблемна група - діти 

з порушеннями інтелекту. Безперечно, вони свідомо не зможуть узяти 

навчальну програму масової школи,  для них  найчастіше потрібна спеціальна 

побудова індивідуального освітнього маршруту і використання іншої програми 

навчання, що для педагога загальноосвітньої школи украй складно. 

 

 

  

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ   НАВЧАЛЬНИЙ   ПЛАН 

 

 

Дитина ____________________________________________________________________ 

Дата народження ____________________________________________________________ 

Адреса _____________________________________________________________________ 

Вид(и) вад __________________________________________________________________ 

Клас _______________________________________________________________________ 

 
Термін дії плану з _____________________до ________________________ 

 

Поточний рівень знань і вмінь ( подаються відомості про освітній рівень учня, 

робляться висновки щодо успіхів і відставання дитини у сферах соціального, емоційного, 

фізичного, інтелектуального та комунікативного розвитку). 

Сфери корекції                                              Цілі і завдання (довгострокові) 

 

Мовні навички, спілкування.                        Підвищення рівня контактів 
 

Інтелектуальний, пізнавальний розвиток.   Розвиток пізнавальних процесів до вікової норми 
 

Розвиток моторики.                                       Розвиток дрібної моторики до вікової норми 
 

Фізичний розвиток.                                       Підвищення рівня сформованості координації рухів 

 

Соціальний розвиток.                                   Формування навичок соціальної взаємодії успішна 

соціальна адаптація 

 

Емоційний розвиток.                                     Розвиток самореалізації 

 

 

Перелік спеціальних та додаткових видів послуг: 

 

Вид послуг Частота занять Місце проведення Дати занять 

Логопед 1 р. на тиждень ЗОШ І – ІІІ ступенів № 15 
Кожного 

вівторка 
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 Програма розвитку дитини  

за індивідуальним навчальним планом на 2011-2012 н.р. 
 

Ім’я дитини _______________________ 

 

Клас ____ 

 

 

Завдання Форми корекційної роботи 

Корекція та розвиток мислення 

Розв’язування головоломок. 

Встановлення аналогій. 

Об’єднання предметів за ознаками. 

Узагальнення суттєвих властивостей 

об’єктів. 

Формування довільної уваги, підвищення її 

стійкості 

Вправи на розвиток уміння аналізувати, 

порівнювати, виділяти схожість, 

відмінність, знаходити помилки в слові, в 

прикладах 

Розвиток логічної пам’яті довільного 

запам’ятовування та відтворення, 

формування раціональних прийомів 

запам’ятовування 

Вправи з домовлянням, відгадування 

загадок за допомогою малюнків, 

співвідношення слово+малюнок, 

заучування віршованих правил. 

Розвиток просторової уяви 

Пройти лабіринт, малювання предмета по 

клітинках за допомогою графічного 

диктанту, складання фігурки з 

геометричного матеріалу, виготовлення 

аплікації, вправи на розвиток дрібної 

моторики на уроках праці 

Корекція зв’язного мовлення 

Складання діалогів, опису предметів, 

уточнення і збагачення словника, складання 

речень з поданих слів, розповіді за планом 

та опорними словами, переказ самостійно 

прочитаного або прослуханого тексту, 

складання питань. 

Формування соціальної та емоційної сфери  

Участь у класних святах, конкурсах 

малюнків, саморобок, відвідування занять з 

хореографії 

 

 

Очікувані результати: 

 

 Розвиток навичок соціальної взаємодії і підвищення рівня соціальних контактів у 

школі. 

 Розвиток пізнавальних процесів відповідно до вікової норми 
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У роботі з такими дітьми необхідно враховувати інші освітні цілі, ніж 

академічні результати. 

Як же виглядає ситуація готовності учителя включати ту або іншу дитину 

з особливостями розвитку в загальноосвітній процес? 

Дослідження показало, що  рівень готовності включати  особливих дітей  

в діяльність на уроці  - низький. 

Рівень емоційного прийняття вищий, ніж рівень готовності  включати 

дитину в освітній процес. 

Для розвитку інклюзивного підходу в загальній освіті потрібна розробка 

загально педагогічних технологій, моделей розвиваючого уроку, технологій 

  

Календарний план 

корекційно – педагогічної роботи  

з учнем ______________ 

 

Дата 
Урочна/позаурочна 

діяльність 
Вид роботи 

Форма 

роботи 
Мета Результативність 

21.03.2011 Урок математики 

Множення на 10,100 

Усна і 

письмова 

лічба 

Індивідуальна 

робота за 

карткою, 

робота в 

зошиті, усна 

лічба за 

сорбонкою, 

залучення до 

фронтальної 

роботи 

Розвиток 

обчислювальних 

навичок 

Засвоїв множення 

числа на 10,100 

без помилок 

22.03.2011 Позаурочна Вправи на 

корекцію 

мовлення 

Індивідуальна 

робота з 

логопедом 

Розвиток 

фонематичного 

слуху 

(Запис логопеда) 

23.03.2011 Мова Складання 

розповіді 

Робота у парі Вчити складати 

зв’язний текст за 

опорними 

словами 

Склав достатньо 

зв’язний 

послідовний текст 

24.03.2011 Українське читання Заучування 

вірша, 

повторено 

скоромовок 

Індивідуальна 

робота 

Розвиток 

пам’яті, уміння 

слухати, 

запам’ятовувати, 

виразно 

розповідати 

вірш 

Вивчив лише дві 

строфи вірша, 

знає дві 

скоромовки 

25.03.2011 Шкільний гурток з 

хореографії 

Вивчення 

танцювальна 

вправ 

Колективна 

робота 

Розвиток 

координації 

рухів та 

саморегуляції 

Вправно і точно 

виконує вказівки 

хореографа 
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підтримки і дитячої співпраці, залучення батьків до педагогічного процесу. По 

суті справи йдеться про професійну гнучкість, здатність йти за учнем, а з 

іншого боку - тримати рамки учбового процесу, бачити потенціал дитини, 

виставляти адекватні вимоги до його досягнень. 

При аналізі готовності педагогів моделювати урок і використовувати 

варіативний підхід в процесі навчання, ми отримали, що переважаючу 

більшість (64%) педагогів використовують у своїй діяльності варіативні форми  

учбового процесу - діалог, моделювання, міні групову роботу,  дослідницьку 

діяльність. 

 

 

 

Орієнтування на трансляцію на уроці ніколи не дозволить  виростити 

суб'єкта пізнання, врахувати індивідуальні особливості сприйняття і 

різноманіття здібностей учнів. Творчий потенціал уроку залежить від творчої 

позиції самого учителя. На питання "Ви використовуєте готові варіанти завдань 

або складаєте самостійно"?, 62 % учителів відповіли, що складають завдання 

самостійно. Важливо, щоб завдання складалися не лише з урахуванням вимог 

програми, але і на основі індивідуального підходу з урахуванням 
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індивідуальних особливостей учнів. Тоді як на питання "На що Ви орієнтуєтеся 

при складанні або виборі наборів завдань" 64% від усіх опитаних учителів 

відповіли, що основним критерієм  варіативної   є рівень складності завдання. 

Включення дитини з особливостями в розвитку в масовий клас вимагає 

від учителя володіння педагогічними технологіями, здатності індивідуалізувати 

процес навчання, адаптувати учбовий матеріал під індивідуальні можливості 

учня, створювати індивідуальний план реалізації освітньої програми. Ці 

професійні зміни учителя зажадають підтримки фахівців. 

На питання "Чию допомогу Ви готові просити в складних педагогічних 

ситуаціях"? більшість учителів назвали педагога-психолога (41% респондентів), 

26% учителів звертаються до своїх колег, 12% - до логопеда, 2% - до директора 

і тільки 19 %  учителів  обговорюють проблеми дитини з його батьками. 

Питання залучення батьків в інклюзивний освітній процес на  сьогодні 

розроблене дуже слабо.  Психологія батьків дітей з особливими навчальними 

потребами  має свої особливості, і народжують питання,  як для учителя, так і 

для  супроводжуючого психолога. Учителі не повинні існувати самі по собі, 

вони потребують постійної методичної підтримки і психологічного супроводу, 

особливо працюючи в умовах  інклюзії.  

У  Італії, наприклад, де 94 % шкіл є інклюзивними, більшість учителів,  

приймаючи  інклюзію, вважають за краще переносити усю відповідальність за 

навчання учнів з порушеннями в розвитку на плечі учителів підтримки. У 

наших інклюзивних школах немає учителів підтримки, немає асистентів у 

учителя. Усе це збільшує навантаження на самого учителя, накладає на нього 

серйозні вимоги по зміні змістовної і організаційної сторони  учбового процесу. 

Велика доля участі фахівців супроводу не лише в забезпеченні якості 

інклюзивного процесу, але і в роботі з професійним вигоранням учителя 

інклюзивної школи. 

Поступова професійна трансформація, до якої залучаються учителі, 

пов'язана з освоєнням  нових професійних навичок, зі зміною  своїх установок 

відносно учнів,  що відрізняються від своїх однолітків. Наш досвід показує, що 
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негативне відношення до інклюзії міняється, коли учитель починає працювати з 

такими дітьми,  набуває свого власного педагогічного досвіду, бачить перші 

успіхи дитини і  прийняття його в середовищі однолітків. 

Ті учителі, які вже мають досвід роботи на принципах інклюзивної освіти, 

розробили наступні способи включення : 

1) приймати учнів з особливими потребами "як будь-яких інших дітей в 

класі";  

2) включати їх в ті ж активності, хоча ставити різні завдання; 

3) залучати учнів до групових форм роботи і групового рішення задачі; 

4) використати активні  форми  навчання - маніпуляції, ігри, проекти, 

лабораторії, польові дослідження. 

Інклюзивне освітнє співтовариство багато в чому змінює роль учителя. 

Наші учителі сприяють активізації потенціалу учнів, співпрацюючи з іншими 

педагогами в міждисциплінарному середовищі без штучного розмежування між 

спеціальними і масовими педагогами. Учителі залучаються до різноманітних 

видів спілкування з учнями, так що упізнають кожного індивідуально. 

    Така професійна позиція учителя дозволяє йому здолати свої 

побоювання і тривоги, вийти на абсолютно новий рівень професійної 

майстерності, розуміння своїх учнів і свого покликання. 
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практичної психології і соціальної роботи Рівненського ОІППО, 

аспірант 

 

РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА У СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОМУ 

СУПРОВОДІ ДІТЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 

 

Більше за їжу, дах над головою, людям  

потрібне розуміння того, що вони  

комусь потрібні і їх люблять. 

Мати Тереза  

 

Кожна дитина – це особистість, зі своїми поглядами на світ, своїм 

світоглядом та світовідчуттям. Але погіршення екологічної ситуації, погане 

здоров’я батьків, дитяча захворюваність, зростання травматизму, відсутність 



151 

культури здорового способу життя, соціальні і медичні проблеми, що існують у 

нашій державі, сприяють збільшенню кількості дітей-інвалідів. 

В Україні щорічно на 5-6 тис. збільшується кількість інвалідів серед дітей 

та молоді. Фізичні дефекти інвалідів значно утруднюють їхні контакти з 

довкіллям, обмежують участь у суспільному житті, негативно позначаються на 

особистісному розвитку: викликають почуття неспокою, невпевненості в собі, 

призводять до формування комплексу неповноцінності, егоцентричних і навіть 

антисоціальних настроїв. 

Досвід багатьох країн свідчить, що інтеграція дітей, які потребують 

корекції фізичного та (або) розумового розвитку, найкраще відбувається в 

навчальних закладах, що приймають на навчання всіх дітей без будь-яких 

обмежень. Саме в таких умовах діти можуть досягти найвищих результатів в 

навчанні та соціальній інтеграції. 

Однією з форм навчання дітей з особливими потребами є нова, але 

визнана в багатьох країнах світу інклюзивна форма освіти, яка забезпечує 

безумовне право кожної дитини навчатися в загальноосвітньому закладі за 

місцем проживання із забезпеченням усіх необхідних для цього умов.  

Інклюзивна освіта – це система освітніх послуг, що ґрунтується на 

принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права здобувати її за 

місцем проживання, що передбачає навчання дитини з особливими освітніми 

потребами в умовах загальноосвітнього закладу.   

У листі Міністерства освіти і науки, молоді і спорту №1/9-1 від 02.01.2013 

«Про визначення завдань працівників психологічної служби системи освіти в 

умовах інклюзивного навчання» визначено наступні завдання соціального 

педагога щодо організації інклюзивного навчання у загальноосвітньому 

навчальному закладі. 

1. Захист і забезпечення прав і свобод дитини з особливими освітніми 

потребами в умовах навчального закладу та під час перебування дитини в 

сім’ї. 
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2. Виявлення дітей, у яких виникають труднощі спілкуванні та 

взаємодії з оточуючими або які проживають у сім’ях, які опинилися у складних 

життєвих обставинах. 

3.  Визначення соціальних питань, які потребують негайного 

вирішення причин та труднощів; при потребі, скерування до відповідних 

фахівців з метою надання відповідної допомоги. 

4. Визначення статусу дітей з особливими освітніми потребами в 

колективі, надання рекомендацій класоводу, класному керівникові щодо шляхів 

ефективної інтеграції такої дитини в колектив однолітків, формування 

позитивного мікроклімату в дитячому колективі. 

5. Поширення інформації про засади інклюзивного навчання серед 

педагогів, батьків, дітей з метою формування дружнього та неупередженого 

ставлення до дитини з особливими освітніми потребами. 

6. Участь у складанні розгорнутої психолого-педагогічної 

характеристики на дитину та її індивідуального плану розвитку; участь в роботі 

психолого-педагогічного консиліуму. 

7. Забезпечення дитини з особливими освітніми потребами та її 

батьків інформацією про інфраструктуру позашкільних навчальних закладів у 

мікрорайоні, місті, селі, сприяння щодо участі дитини в гуртках, секціях з 

урахуванням її можливостей. 

8. Представлення інтересів дитини з особливими освітніми потребами 

у відповідних органах і службах.  

Тому можна виділити наступні складові моделі інклюзивної освіти: 

- командний підхід; 

- задоволення індивідуальних потреб дітей; 

- співпраця з батьками; 

- створення сприятливої атмосфери в дитячому колективі. 

Командний підхід є запорукою успішної реалізації моделі інклюзивної 

освіти; він передбачає ефективну співпрацю вчителів, відповідних фахівців, 
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батьків та учнів. Усі спеціалісти з проблем розвитку дітей є важливими 

помічниками та партнерами вчителів. 

С. Сабельнікова пише: «...діти з особливими потребами адаптуються до 

загальноосвітніх закладів краще, ніж до спеціалізованих установ. Особливо по-

мітна різниця у набутті соціального досвіду» [2, с. 50]. 

Переваги спільного навчання 

№ Категорія Зміст переваг 

1 Для дітей з 

особливими 

потребами 

- виникає прагнення наслідувати здорових дітей, 

досягти кращих результатів у навчанні, творчості, 

бажання нічим не вирізнятися; 

- формуються демократичні настанови щодо 

ціннісного ставлення до кожної людини; 

- руйнуються комплекси, виникає вільне 

спілкування, набувається досвід подолання труднощів; 

- посилюється інтерес до життя, з’являється 

додаткова мотивація до навчання; 

- з’являється можливість розвиватися на рівні зі 

здоровими дітьми, формуються звички до життя в 

колективі, зникає відчуття самотності в житті; 

- створюються додаткові можливості розвитку, 

формується відчуття причетності до життя суспільства 

та почуття ідентичності («Я такий, як інші»); 

- відбувається процес самоствердження як 

повноцінної людини, компенсація своєї недуги, 

подолання комплексу неповноцінності, розвиток 

комунікабельності; 

- з’являється можливість почуватися не 

ізольованим, а повноцінним, здоровим і щасливим; 

- відбувається підготовка до умов реального 

життя; 

- створюється більше можливостей брати участь у 

різних видах діяльності; 

- підвищується позитивна самооцінка; 

- урізноманітнюється спілкування. 

2 Для інших 

дітей 

- виховуються моральні почуття до інших: повага, 

співчуття, доброзичливість, прихильність, симпатія; 

уміння знаходити підходи в спілкуванні з іншими; 

-  формується розуміння того, що всі діти різні, але 

всі рівні, незважаючи на фізичні та психічні вади; 

-  з’являється почуття відповідальності за себе та 

за інших, розуміння того, що є люди, які потребують 

допомоги, співпереживання, співчуття; 
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- набувається досвід взаємодії з іншими в процесі 

спільних ігор, праці, спілкування; 

- з’являється можливість набуття досвіду 

моральної поведінки: допомоги, опікування; 

- виховується здатність цікавитися не лише собою, 

а й перейматися інтересами інших, брати їх до уваги, 

розуміти їхні проблеми;  

3 Для педагогів - створюються умови для постійного професійного 

вдосконалення (педагоги вчаться на практиці 

здійснювати індивідуальний підхід, складати 

індивідуалізовані навчальні програми, апробовувати 

різноманітні методи навчання й виховання, 

враховувати особливості стилів навчання, здійснювати 

різнорівневе оцінювання знань дітей, розробляти 

завдання різного ступеня складності тощо); 

- з’являються сприятливі умови для ефективного 

виховання всіх дітей (завжди є можливість створити 

ситуації, де діти можуть виявити увагу, терпіння, 

співпереживання); 

- опанування мистецтва побудови гармонійних 

взаємин з дітьми: не принизити жалістю, не дозволити 

образити, «не зіпсувати» підвищеною увагою 

4 Для батьків - з’являється можливість кращого розуміння своєї 

дитини, її соціальної суті; 

- починає руйнуватися комплекс неповноцінності, 

пов'язаний із народженням і вихованням хворої 

дитини; 

- з’являється відчуття рівноваги, усвідомлення, що 

суспільство прийняло тебе; задоволення від того, що 

дитина живе повноцінним життям, доглянута та 

перебуває серед доброзичливих людей; 

- формується відчуття власної причетності до 

процесу виховання та навчання завдяки участі в 

складанні індивідуалізованих навчальних планів, 

підборі завдань для дитини; 

- з’являється можливість працювати, реалізовувати 

себе поза родиною (в улюбленій справі); 

- створюються можливості для взаємодії з іншими 

родинами і, зокрема, із сім’ями, які виховують дітей з 

особливими потребами; 

- поступово з’являється впевненість у 

завтрашньому дні (де навчатися, що робити далі), надія 

на повноцінне дитинство; 

- мають змогу постійно отримувати інформацію 

про сильні та слабкі сторони своєї дитини та як 
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навчати її вдома; 

- переконуються, що навчальне середовище є 

безпечним для їхньої дитини 

5 Для батьків 

інших дітей 

- створюються сприятливі умови, коли можна 

виявити свою моральну сутність (допомогти, 

підтримати); 

- складаються сприятливі умови для виховання у 

своїх дітей практичних умінь виявляти співчуття, 

милосердя, доброзичливість; 

- починає руйнуватися егоцентричне ставлення до 

світу: з’являється розуміння проблем інших, 

формується ціннісне ставлення до життя, підвищується 

соціальна чутливість; 

- починають більше розуміти сім’ї, де є діти з 

особливими освітніми потребами 

 

Особливої уваги соціальний педагог має надати просвітницькій роботі з 

батьками. Адже проблема у тому, що значна частина батьків, намагається 

приховати ваду своєї дитини, примушуючи відвідувати уроки у навчальному 

закладі за загальною навчальною програмою, сподіваючись, що ситуація 

зміниться на краще сама по собі. При цьому не усвідомлюючи, що власними 

діями вони заганять дитину у глухий куток, не створюють необхідних умов для 

розвитку та самореалізації. Такі діти приречені на самотність та соціальне 

відчуження. 

Головна мета соціально-педагогічної допомоги дітям із особливими 

потребами – інтеграція у суспільство. 

Інтеграція в суспільство – це процес поновлення втрачених зв’язків 

дитини з суспільством, що забезпечує її включення в основні сфери 

життєдіяльності: навчання, праця, побут, дозвілля.  

Головними завданнями соціально-педагогічної допомоги є: 

- адаптація і соціалізація особистості; 

- задоволення особистих і соціальних потреб дитини; 

- організація навчального простору; 

- нормалізація життя сім’ї, в якій живе дитина з особливими 

потребами. 
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Зміст послуг, які надає соціальний педагог становлять: інформаційно-

консультаційна допомога сім’ї з правових питань, соціально-психологічне 

консультування, допомога у догляді і нагляді за дитиною, забезпечення ліками і 

продуктами харчування, організація життєдіяльності і дозвілля дитини. 

Соціальні послуги здійснюються шляхом індивідуальної роботи. Крім того, 

соціальний педагог виступає партнером у мобілізації джерел соціально-

педагогічної і психологічної підтримки; є посередником між членами сім’ї та 

іншими соціальними інститутами у розв’язанні конфліктних ситуацій. 

Загальний процес соціально-педагогічної допомоги проходить в чотири 

етапи: 

1. Дослідницький: виявлення особливих і соціальних потреб дітей-

інвалідів, збереження їх здібностей. 

2. Планування системи соціально-педагогічних впливів. 

3. Організація соціально-педагогічної допомоги. 

4. Оцінка результатів діяльності [3, с. 337]. 

Особливості реалізації функцій соціального педагога у роботі з дітьми з 

особливими потребами 

Так, виконуючи діагностичну функцію, соціальний педагог виявляє 

індивідуальні та спеціальні особливості дітей, які мають порушення розвитку;  

виявляє проблеми та потреби дітей; оцінює особливості розвитку відносин між 

учнями класного колективу, шкільного середовища навчального закладу в 

цілому. 

Реалізуючи прогностичну функцію, соціальний педагог прогнозує 

розвиток подій, процесів, які відбуваються в учнівському колективі та виробляє 

певні моделі соціальної поведінки дітей; визначає пріоритети в напрямах, 

формах, методах, соціально-педагогічних технологіях адекватно до проблеми; 

прогнозує результати навчально-виховного процесу з урахуванням 

найважливіших факторів становлення особистості; здійснює соціально-

педагогічне проектування розвитку дітей з особливостями психофізичного 

розвитку в колективі здорових однолітків. 



157 

Виконуючи консультативну функцію соціальний педагог надає 

рекомендації (поради), професійну консультативну соціально-педагогічну 

допомогу дітям з особливостями психофізичного розвитку, їх батькам, учням, 

учителям, адміністрації та іншим особам у пошуку шляхів розв’язання 

проблемної ситуації; забезпечує налагодження взаємодії між учнями, батьками 

та педагогічними працівниками в умовах загальноосвітнього навчального 

закладу. 

Здійснюючи виконання захисної функції соціальний педагог забезпечує 

реалізацію прав та інтересів дітей з особливостями психофізичного розвитку на 

основі державних та міждержавних документів; відстежує надання їм 

необхідних пільг, представляє їх інтереси в різних інстанціях; співпрацює з 

органами соціального захисту та допомоги, медичними закладами. 

Здійснюючи реалізацію профілактичної функції соціальний педагог 

запобігає проявам соціальної дезадаптації дітей з особливостями 

психофізичного розвитку; конфліктної поведінки серед учнів, їх батьків; 

переконує дітей в доцільності дотримання соціально значущих норм та правил 

поведінки; забезпечує умови для формування їх соціально позитивної 

спрямованості.  

Здійснюючи виконання соціально-перетворюючої функції соціальний 

педагог організовує соціально-педагогічний супровід навчально-виховного 

процесу; соціально-педагогічний патронаж дітей з особливостями 

психофізичного розвитку; надає соціальні послуги, спрямовані на задоволення 

соціальних потреб та інтересів учнів у різних видах діяльності: культурно-

дозвіллєвій, спортивно-оздоровчій, художньої творчості тощо; розширює 

адаптивні можливості суб’єкта соціалізації, здатність бути адекватним у нових 

умовах, управляти своїм життям [1, с. 33]. 

В основі соціально перетворюючої функції є соціально-педагогічний 

патронаж сім’ї, головна мета якого – збереження її цілісності і основних 

функцій. Соціально-педагогічний патронаж сім’ї, яка виховує дитину з 

особливими потребами, – це система регулярної допомоги батькам у вихованні 
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дитини, догляді за нею, організації міжособистісних стосунків, нормального 

ритму життя, індивідуального фізичного комфорту, правового захисту.  

Виконуючи організаційну функцію, соціальний педагог координує 

налагодження взаємодії між різними соціальними інститутами в їх роботі з 

дітьми, сім’ями; сприяє соціально корисній діяльності дітей з особливостями 

психофізичного розвитку; формує демократичну систему взаємин серед учнів, 

батьків, педагогів загальноосвітнього закладу. 

Таким чином, процес соціального супроводу дітей з особливими 

потребами – це система передавання соціального досвіду з урахуванням 

особливостей і потреб різних категорій дітей із порушенням розвитку за 

активної їх участі й забезпечення адекватних умов, у результаті чого діти 

залучаються до роботи в усіх соціальних системах, структурах, беруть активну 

участь в основних сферах життя і діяльності суспільства, готуються до 

повноцінного дорослого життя, самореалізації та розкриття себе як особистості.  
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Вронська Вікторія Миколаївна, старший викладач кафедри 

педагогіки, психології та корекційної освіти Рівненського ОІППО 

 

ЗАЛУЧЕННЯ ФАХІВЦІВ ВІДДІЛУ ОСВІТИ ТА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

ДО ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ З МЕТОЮ ВДОСКОНАЛЕННЯ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР ДНЗ 

 

Вирішення сучасних проблем охорони здоров’я в нашій країні потребує 

від медичних працівників високого професіоналізму. Однак,  ця професія 

вимагає крім професійної, ще і психологічної підготовки. Останнім часом  

демографічна ситуація покращилася, проте збільшилася кількість дітей стан 

здоров’я яких викликає занепокоєння. А саме: дітей, що мають вади зору, 

слуху, опорно-рухового апарату, психофізичного розвитку. З прийняттям 

державних документів які вказують на нововведення в  освіті -  інклюзії та 

інтеграції,  спостерігається функціонування ДНЗ санаторного, компенсуючого 

типу,  де крім освітніх, здійснюються і оздоровчі функції. Таким чином,   до 

медичних сестер ДНЗ ставляться нові, конкретніші вимоги. Підвищені вимоги 

до професійної компетентності медичних сестер  впливають на їх 

психологічний стан: провокують виникнення емоційного напруження, 

призводять до появи значної кількості професійних стресів, до переборення 

яких медичні сестри повинні бути психологічно підготовленими. Отож, 

доцільним буде припущення, що робота медичної сестри буде  ефективнішою, 

якщо вона розумітиме психічні можливості дитини і раціонально їх 

використовуватиме у процесі практичної діяльності, вміло налагоджуватиме 

стосунки з колегами, батьками вихованців. Цього можна досягнути завдяки 

сформованій психологічній компетентності.  

З метою дослідження процесу формування психологічної компетентності 

медичних сестер ДНЗ, на кафедрі корекційної освіти РОІППО, спільно з 

відділом освіти та відділом охорони здоров’я Рівненської райдержадміністрації, 

було створено тимчасовий науково-дослідний колектив  (далі ТНДК). Ми  
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виходили з припущення, що психологічна компетентність медичних сестер 

включає здатність і готовність до співпраці у процесі виконання професійних 

обов’язків, до встановлення оптимального співвідношення професійно-

рольових та особистісно-емоційних взаємин, а також до застосування 

психотерапевтичних прийомів. Розвиток психологічної компетентності 

медичних сестер ДНЗ, сприятиме вдосконаленню лікувально-оздоровчого 

процесу, ефективності здійснення медичної допомоги, налагодженню співпраці 

з вихованцями, їх батьками та з колективом вцілому, підвищенню рівня 

професійної майстерності, формуванню  уявлення про особливості 

психологічної компетентності і необхідність її формування для успішної 

професійної діяльності медпрацівників. Враховуючи збільшення кількості дітей 

з особливими освітніми потребами, варто запроваджувати командний підхід.  

Проаналізувавши специфіку  роботи медичних сестер дошкільних 

навчальних закладів, можемо стверджувати, що професійна діяльність 

медичних сестер ДНЗ відрізняється від діяльності медичних сестер, які 

працюють в системі охорони здоров’я. А саме: в них ширше коло професійних 

повноважень, вони є єдиним носієм медичних знань у своєму закладі, адже 

працюють без лікаря. Специфіка роботи медичної сестри в освітньому закладі 

вимагає сформованості психологічної компетентності, це, на наш погляд, 

сприятиме розвитку як професійних так і особистісних якостей і призведе до 

підвищення рівня професійної діяльності медичних сестер. Головна відмінність 

у посадових повноваженнях медичної сестри медичного та дошкільного 

освітнього закладу полягає у тому, що перша працює під пильним контролем 

лікарів і для неї важливою є дотримання правил субординації, фахова ж 

діяльність другої відбувається у автономному режимі, де планування й 

виконання щоденних робочих завдань проводиться самостійно. Другою 

відмінністю є різниця у широті кола професійного спілкування та стилі цього 

спілкування. Для медсестри ДНЗ фаховою вимогою є розвиненість навичок 

спілкування, гнучкість поведінки, та інших якостей, оскільки у ДНЗ медична 

сестра є головним носієм медичних знань і повинна здійснювати контролюючі 
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функції: дотримання санітарно-гігієнічних норм, режимних моментів і т.п. як 

педагогічним колективом, так і технічним персоналом. 

З метою вдосконалення професійної діяльності медичних сестер ДНЗ в 

рамках експерименту ми працювали з учасниками експериментальної та 

контрольної груп (табл.1) 

Актуальні теми Контрольна група Експериментальна 

група 

Чи щаслива я у своїй 

професії 

Чи щаслива я у своїй 

професії 

 

 

Етапи професійного 

становлення; 

Шляхи реалізації у 

професійній діяльності  

(спочатку материнські 

схильності, з досвідом – 

керівні, контролюючі 

функції)  

 

Відсоток щасливих 87 94 

Відсоток нещасливих 10 4 

Не визначилися 3 2 

Ідентифікація себе з 

професією. 

Переважно 

ідентифікують себе з 

медичною сферою. 

Ідентифікують себе з 

ДНЗ як учасниці 

мультидисциплінарної 

команди 

Власна значущість Значуща виконавська 

дисципліна, а також 

подяки, вдячності за 

хорошу роботу 

Задоволені тим, що в 

закладі від них щось 

залежить і є можливість 

змінювати стан речей. 

Актуальність 

поглиблення знань 

Незнащуща Значуща 

Не адаптувалися у ДНЗ 

 

1 2 

Інші питання пов’язані з 

роботою 

Недостатнє 

фінансування, 

неможливість придбати 

ліки, вітаміни, оновити 

медичне обладнання; ін.  

(70%) 

Не все залежить від 

медсестри наприклад, у 

тендерних процедурах, 

при прийомі дітей без 

щеплень та ін. (15%) 

Необхідність 

відстоювати професійну 

позицію на сесіях 

місцевих рад; (20%) 

За дорученням 

завідувачки активна 

участь у тендерах на 

закупівлю харчових 

продуктів тощо. 

Бажання брати участь у 

обговоренні питань 
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здоров’я дітей 

(публікуються у 

«Медичному віснику», 

виступають на 

конференціях, хочуть 

бути членами Асоціації 

медсестер (30%) 

Кількість слів у тексті 

середня 

максимальна 

мінімальна 

 

75 

85 

42 

 

110 

120 

84 

 

Таблиця 1. Контент-аналіз дослідження специфіки діяльності медичних 

сестер дошкільних навчальних закладів (учасники експериментальної та 

контрольної груп) 

Майже всі учасниці контрольної групи у есе висловлюють позитивне 

ставлення до власної професійної діяльності. В деяких випадках мотивація 

вибору професії  була на емоційному рівні, - пов’язана із дитячими враженнями 

та мріями, які не завжди зразу здійснюються. У подальшому дослідженні ми 

виявили, що особисті якості респонденток відповідали вимогам психограми 

медсестри. 

Адже якщо у коледжі медичнних сестер цілеспрямовано націлюють на 

роботу у медичному закладі, то до роботи в освітніх закладах ніхто їх не готує. 

Тому це необхідно здійснювати під час курсової підготовки в системі 

післядипломної педагогічної освіти. Під час якої ми прагнемо ознайомлювати 

фахівців з новою інформацією не шляхом заучування, а в процесі засвоєння 

знань, у формі фокус - груп та психологічного тренінгу. Однак, сформувати 

психологічну компетентність впродовж 3-4тижнів неможливо, цей процес 

повинен бути безперервним, і ми над ним працювали як у курсовий так і в 

міжкурсовий період. З цією метою ми організовували діяльність ТНДК. 

Підсумком діяльності ТНДК стала конференція із теми: «Проблеми 

психологічної компетентності медичних сестер ДНЗ». Обговорення питань 

здійснювалося на пленарному засіданні, працювали секції: 1. Фахове та 

особистісне зростання освітніх потреб медичних сестер ДНЗ на різних рівнях 
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професійного розвитку. 2.Створення моделей формування психологічної 

компетентності медичних сестер ДНЗ, проведено тренінг та майстер-клас. 

Провівши психодіагностику учасників експериментальної та контрольної 

груп, можемо зробити висновок, що  сформована психологічна компетентність 

фахівців ДНЗ сприяє підвищенню ефективності командної роботи в умовах 

інклюзії. 
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ШЛЯХИ ПРОФІЛАКТИКИ ГАНДИКАПІЗМУ В ОСВІТНЬОМУ 

СЕРЕДОВИЩІ 

 

Актуальність піднятої теми обумовлена тим, що на сучасному етапі 

розвитку суспільства повстає питання про необхідність інтеграції людей з 

обмеженими фізичними можливостями в здорове суспільство, однак цей процес 

пов'язаний з рядом труднощів, однією з яких є неготовність здорових людей 

активно взаємодіяти з інвалідами, прийняти їх як повноцінних членів своєї 

групи, підтримувати з ними офіційні та неофіційні стосунки. З іншого боку, 

особистість з особливими потребами, відчуваючи негативне ставлення до себе з 
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боку оточуючих, сама починає критично ставитися до ідеї інтеграції, оскільки 

сприймає здоровий соціум як вороже середовище. У відповідності з цим 

важливим завданням, що повстає сьогодні перед психологами та соціальними 

працівниками  є розробка системи засобів, які б сприяли створенню умов для 

побудови гармонійних стосунків між здоровими людьми та інвалідом.  

Отже, завданням публікації є аналіз соціально-психологічних чинників, 

що зумовлюють неприйняття інвалідів здоровими людьми, та виокремлення 

шляхів зміни негативного ставлення до людей з обмеженими фізичними 

можливостями. 

На сучасному етапі розвитку суспільства важливим завданням є 

впровадження у реальне життя гуманістичних засад, що стосуються взаємодії 

соціуму з людьми з обмеженими фізичними обмеженнями. Питання інтеграції 

інваліда в здорове суспільство в цілому та інклюзивної освіти зокрема є 

предметом активного обговорення науковців та практиків. 

Проблему неприйняття інвалідів здоровими людьми слід аналізувати 

спираючись на поняття гандикапізму, що розглядається з двох позицій. 

Г.У. Солдатова [3] розглядає його як вид ксенофобії, натомість 

О.О. Ставицький [4] стверджує, що гандикапізм слід розглядати як окреме 

явище, що не є видом ксенофобії, однак тісно пов’язане з нею за механізмами 

прояву та формування. 

Р. Корсіні та А. Ауэрбах поняття “гандикапізм” тлумачать як забобони 

стосовно інвалідів й осіб з певними відхиленнями від норми, тобто воно стає, 

таким чином, різновидом расових і гендерних забобонів, що існують в нашому 

суспільстві як у відкритих, індивідуальних й інституціональних, так й у 

прихованих формах [2]. 

Більш повним, на наш погляд, є визначення запропоноване 

О.О. Ставицьким, який розглядає гандикапізм як суспільне явище, тенденцію 

до негативного оцінювання та ставлення до людей з обмеженими 

можливостями, що виявляється в суспільстві та функціонує на рівні соціальних 

установок і стереотипів. Також ним було введене поняття «гандипапність», під 
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яким розуміється індивідуально-психологічна властивість, яка виявляється в 

поведінці, емоційних станах та експресивних реакціях щодо людей з вадами 

фізичного або психічного розвитку [4]. 

Н. Бартель [1] виділа групи чинників, що провокують появу 

гандикапізму, поділивши їх на  генетичні та власне психологічні. До 

генетичних детермінант можна віднести інстинктивність, збереження 

індентичності та прагнення до самоідентифікації. Психологічні детермінанти 

реалізуються через такі риси, як відраза, страх, безпорадність, занепокоєння, 

тривога, ненависть, ворожість, антипатія, напруга, неприязнь, а також 

прагнення до домінування, диференціації. 

О. О. Ставицький [4] до детермінант гандикапізму відносить 

стереотипізацію, стигматизацію, інтолерантність, соціальну нестабільність та 

культурно-психологічну дистанцію. 

На його думку поширення гандикапізму як соціального явища може бути 

пов’язане із нестабільною ситуацією, яка склалась у суспільстві, оскільки 

соціальна нестабільність є фактором, що провокує підвищення тривожності, на 

основі чого формується групова гіперідентичність, дослідженням якої займався 

Шутц [5]. Це призводить до звуження кола «своїх», та загострення негативного 

ставлення до «чужих», в межі яких попадають і люди з обмеженими 

можливостями, які сприймаються як «інші», відмінні за певними ознаками.  

Ще однією детермінантою прояву та поширення гандикапізму як 

соціальної установки є культурно-психологічна дистанція, яка виступає як 

норма при взаємодій соціуму з інвалідами. Суспільство відокремлюється від 

людей з певними вадами, утворюючи категорії «ми» та «вони». І хоча сьогодні 

впроваджується система інтеграції людей з особливими потребами в здорове 

суспільство, в суспільній свідомості все же вкоріненою є установка, щодо 

психологічної дистанції між здоровою людиною та інвалідом. 

Важливим джерелом формування гандикапізму як суспільного явища є 

стигматизація. В більшості літературних джерел стигма розглядається як 

ознака, що зумовлює певну неповноцінність, відмінність однієї людини від 
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«більшості». Ця характеристика приписується суспільством окремим людям, чи 

групам людей, які відрізняються від основної маси, та передбачає негативне 

ставлення до них. Стигматизація є основою формування стереотипів, що 

характеризуються спрощеним, стислим уявленням про соціальні об’єкти, яке 

формується на основі однієї, часто несуттєвої ознаки. Під вплив стигми 

підпадають різні соціальні категорії, ми ж будемо розглядами стигму, що 

формується по відношенню до людей з особливими потребами. 

Поряд з стигматизацією важливим чинником, що провокує гандикапні 

прояви є інтолерантність. Нетерпимість у будь якій формі є небезпечною та 

неприйнятною в сучасному суспільстві, особливо, якщо мова йдеться про 

ставлення до людей з обмеженими можливостями.Інтолерантність передбачає 

відсутність таких якостей, як емпатійність, чуйність, доброзичливість. 

Доброзичливість це здатність бачити в іншому його індивідуальні особливості, 

риси, що відрізняють його від інших, і незважаючи на усвідомлення цих 

відмінності, приймати індивіда таким, який він є, з усією сукупністю рис та 

недоліків. Емпатійність – риса, що дозволяє заглибитись у внутрішній світ 

іншої людини, зрозуміти її переживання та думки. Особливо важливою є прояв 

цієї риси при взаємодії з інвалідами, які часто відчувають себе незахищеними. 

Взаємопов’язаною з цими рисами є чуйність, яка виступає регулятором 

міжособистісних стосунків, переводячи їх з позиції деструктивної взаємодій в 

позицію співробітництва [4]. 

Явище гандикапізму нерозривно пов’язане з феноменом гандикапу. 

Гандикап розглядається як стан, при якому поєднання фізичних, розумових, 

психологічних та соціальних якостей ускладнює процес пристосування 

людини, не дозволяючи їй досягнути оптимального рівня розвитку і 

функціонування [2]. 

Комплекс гандикапу формується в особистості через віддзеркалене 

бачене себе очима оточуючих. Тобто, коли особистість з обмеженими 

фізичними можливостями стикається з неприйняттям з боку здорових людей, з 

негативними оцінками, що формуються на основі стереотипів  (у відповідності 
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з якими інвалід сприймається як людина неповноцінна, не здатна до 

професійної самореалізації, налагодження особистого життя, приречена на 

самотність та ізоляцію), особистість сама починає сприймати себе у 

відповідності з цими уявленнями, що в свою чергу призводить до зниження 

власної цінності, появи почуття меншовартості, перебудови «Я-концепції», 

домінування негативного самоставлення. Все це знижує мотивацію інваліда до 

взаємодії зі здоровим соціумом, який починає сприйматися як вороже 

середовище, що в свою чергу виступає чинником що ускладнює інтеграцію 

особистості в соціум. 

У зв’язку з цим повстає необхідність вироблення системи заходів, які б 

сприяли зниженню рівня гандикапізму, що в свою чергу сприятиме кращому 

самопочуттю в соціумі людини з фізичними обмеженнями, підвищенню рівня її 

соціальної активності, створенню умов для її самореалізації. 

Одним з таких засобів є вживлення в суспільну свідомість образу інваліда 

як людини успішної, здатної до професійної і особистісної самореалізації, 

повноцінного життя. За допомогою засобів масової інформації слід 

транслювати матеріали, де людина з фізичними обмеженнями виступала б як 

повноцінна особистість, що проявляє соціальну активність, є корисним членом 

суспільства, досягла значних здобутків в професійній діяльності. Це сприятиме 

руйнуванню негативних стереотипів щодо інваліда, які вкорінені сьогодні в 

суспільстві, та стане взірцем для самих інвалідів, як альтернатива соціальній 

ізольованості та обмеження сфер суспільної діяльності. В свою чергу 

руйнування стигм які накладаються на інваліда сприятимуть підвищенню його 

мотивації до інтеграції в здорове суспільство, самореалізації за рахунок прояву 

соціальної активності. 

На індивідуальному рівні подоланню гандикапності сприятиме розвиток 

толерантності, емпатійності, чуйності особистості, формування мотивації до 

активної взаємодії з людиною з обмеженими фізичними можливостями, 

побудови з нею конструктивної взаємодії на онові сприйняття її як повноцінної 

особистості. 
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Отже, негативне ставлення до інвалідів, неадекватна їх оцінка, 

акцентування уваги на їх фізичній ваді, а не особистісних властивостях є тим 

фактором, що ускладнює процес інтеграції людини з особливими потребами в 

здорове суспільство. Руйнування стигм та стереотипів, у відповідності з якими 

здійснюється оцінка інваліда, значно полегшить їх адаптацію в соціумі, 

прискорить процес інтеграції, сприятиме кращому самопочуттю людини з 

фізичними обмеженнями при взаємодії зі здоровими людьми. 

Іншою необхідною умовою входження інваліда в здорове суспільство є 

розвиток толерантності, як риси, що передбачає терпиме ставлення до 

соціальних груп, які за певними ознаками відрізняються від групової більшості, 

зокрема інвалідів, прийняття їх, орієнтуючись не на певні відмінні ознаки, а на 

ті якості, що є спільними для всіх соціальних категорій. 
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РОЛЬ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У ВИХОВАННІ ТА НАВЧАННІ ДІТЕЙ 

З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 

 

Анотація. 

У статті представлено короткий аналіз проблеми залучення дітей та 

молоді з особливими освітніми потребами до позашкільної освіти; наведено 

актуальні моделі та приклади практичної реалізації задач.  

 

Ключові слова: діти та молодь з особливими потребами, соціальна 

педагогіка, соціалізація, позашкільні навчальні заклади, оригамі. 

 

Аннотация. 

В статье представлен краткий анализ проблемы вовлечения детей и 

молодежи с особыми потребностями во внешкольное образование; приводятся 

актуальные модели и примеры практической реализации задач.  

Ключевые слова: дети и молодежь с особыми потребностями, социальная 

педагогика, социализация, внешкольные учебные учреждения, оригами. 

 

Annotation.  

This paper presents a brief analysis of the involvement of children and young 

people with special needs to after-school education.  

It emphasizes that creation of enabling socio-cultural, social and educational 

conditions for social integration of children and youth with special needs is one of the 

important aspects of social pedagogy.  

In addressing these problems an import ant role is played by after-school 

education, which is an institution of socialization of children and young people with 

great social and educational potential. Ukraine has an extensive network of after-
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school education (1500 educational institutions and 638 youth sports schools), where 

more than 1.5 million children are taught. These institutions pay considerable 

attention to working with socially disadvantaged children, to educational, 

organizational and mass activity involving children «at risk», children and young 

people with special needs.  

The article outlines the conventional model involving children and young 

people with special needs to adult education: engaging children to learn in creative 

associations; cooperation with extracurricular school institutions for children with 

disabilities, joint activities, projects, programs; organization of special educational 

institution (rehabilitation center, club).  

The article gives examples of practical implementation problems. The article 

does not cover the problem fully.  

This is a survey of theoretical and technological aspects of resolving social and 

educational problems after-school educational institutions.  

Keywords: children and youth with special needs, social pedagogy, 

socialization, afterschool educational institutions.  

 

У період перебудови соціального, політичного та економічного устроїв 

українського суспільства створилася нова соціально-психологічна ситуація 

перевірки життя „вартості" кожної людини як творця власної долі. Діти з 

особливими освітніми потребами опинилися перед особистісним вибором: „Як 

жити далі в нових соціально-економічних умовах?".  

Сучасне ставлення громадськості до людей з особливими потребами 

зумовило зміну старої парадигми «повноцінна більшість – неповноцінна 

меншість» на нову – «єдине суспільство, що включає людей з різними 

потребами» [7, c. 201]. Тому у такому контексті важливо акцентувати на 

впровадженні інклюзивної моделі освіти в Україні, що зумовлює створення 

нормативної бази, дотримання відповідних організаційних та соціально-

педагогічних умов щодо забезпечення рівних прав здобуття освіти дітьми з 

особливими потребами.  
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Вирішення задач щодо створення сприятливих соціокультурних, 

соціально-педагогічних умов для соціальної інтеграції дітей та молоді з 

особливими потребами є одним з актуальних аспектів соціально-педагогічної 

науки і практики. 

У сучасних дослідженнях наголошується на значенні соціально-

педагогічної діяльності, як такої, що здійснюється з метою оптимізації 

виховних можливостей соціальних інститутів, активного залучення дітей та 

молоді до соціально-виховного середовища (Ж. В. Петрочко) [6, с. 8].  

У вирішенні зазначених задач беруть участь різні освітні ланки, зокрема 

позашкільна освіта, що завдяки власним специфічним характеристикам є не 

лише ефективним інститутом соціалізації дітей та молоді, який володіє 

суттєвим соціально-педагогічним потенціалом, але також однією з найбільш 

мобільних ланок у загальній системі освіти України. Відповідно позашкільні 

навчальні заклади реалізують актуальні, такі що відповідають сучасним 

соціально-освітнім тенденціям, напрями роботи з дітьми та молоддю, зокрема  

дітьми, що мають психофізичні порушення.  

В Україні діє широка мережа позашкільних навчальних закладів різних 

типів та форм власності. За даними Міністерства освіти і науки України станом 

на 1 січня 2014 р. у системі освіти діяли 1496 державних та комунальних 

позашкільних навчальних закладів та 638 дитячо-юнацьких спортивних шкіл.  

Ці заклади відвідують понад 1,5 млн дітей, що складає близько 37,5% від 

загальної кількості дітей шкільного віку. Значну увагу колективи позашкільних 

навчальних закладів надають роботі з дітьми соціально незахищених категорій; 

до навчально-виховної, організаційно-масової діяльності залучаються діти 

«групи ризику», діти та молодь з особливими потребами.  

Сучасний стан освіти дітей з особливими потребами в Україні, теоретичні 

і технологічні основи реалізації інклюзивної моделі освіти представлено в 

українських та зарубіжних наукових працях із спеціальної педагогіки (В. В. 

Засенко, А. А. Колупаєва, а також Л. І. Аксенова, Т. Г. Богданова, О. Л. 

Гончарова, М. М. Малофєєв, Н. М. Назарова та ін.), у яких наголошується на 
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тому, що одним із пріоритетних напрямів державної політики у галузі освіти є 

сприяння у реалізації прав на рівний доступ до якісної освіти, розвиток 

особистих інтелектуальних і професійних можливостей особам з 

особливостями психофізичного розвитку [5, с. 6].  

Актуальність заявленого в назві аспекту зумовило мету статті – короткий 

аналіз сучасних моделей залучення дітей та молоді з особливими потребами до 

позашкільної освіти як суттєвого чинника їх соціалізації.  

Насамперед, необхідно зазначити, що неформальна освіта  деяких країн 

Західної Європи розвивається в рамках так званої «концепції піклування», за 

якої значна увага і фінансова допомога з боку національного і місцевого уряду, 

орієнтована на потреби молоді, спрямовується дітям і молодим людям з 

особливими потребами.  

В Україні позашкільна освіта орієнтована на створення освітніх 

можливостей для морального, фізичного, культурного розвитку та соціального 

становлення усіх дітей, яка орієнтована на («концепцію розвитку» за Рене 

Кларийсом) та ґрунтується на принципах:  

– доступності позашкільної освіти громадянам України незалежно від 

раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, 

етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, 

мовних або інших ознак;  

– добровільності вибору типів позашкільних навчальних закладів, форм 

позашкільного навчання і видів діяльності;  

– правового і соціального захисту учнів у їх прагненні до вільного, 

різнобічного розвитку особистості та ін. [3].  

Законом України «Про позашкільну освіту» серед напрямів позашкільної 

освіти визначено соціально-реабілітаційний напрям, який забезпечує соціальне 

становлення та розвиток інтересів, здібностей, потреб у самореалізації учнів, 

підготовку їх до активної професійної та громадської діяльності, організацію 

їхнього змістовного дозвілля та відпочинку. У такому контексті можливо 

говорити про залучення дітей та молоді з особливими потребами, а також 
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інших категоріїй дітей, які потребують соціальної реабілітації та соціально-

педагогічної підтримки.  

Проаналізувавши напрям та особливості діяльності різних типів 

позашкільних закладів та враховуючи рекомендації з психолого-педагогічного 

супроводу дітей в умовах інклюзії [4], ми пропонуємо визначити умовну 

модель залучення дітей з особливими освітніми потребами до позашкільної 

освіти. 

Реалізація соціально-педагогічних задач у процесі освітньої діяльності 

гуртків (творчих об’єднань) соціально-реабілітаційного напряму позашкільної 

освіти з обов’язковим створенням і реалізацією в закладі відповідних 

навчальних програм, проектів тощо.  

Такі програми повинні бути розраховані на учнів з інвалідністю, які 

потребують соціально-реабілітаційної допомоги; передбачити інтеграцію 

учнівської молоді з особливими потребами в звичайні гуртки позашкільного 

закладу, таким чином, в основу програми потрібно покласти принципи 

інклюзивного навчання.  

Комплексна програма складається з окремих блоків навчальних програм, 

які можливо компонувати залежно від типу позашкільного закладу та його 

концепції, зокрема:  

І. Оздоровчо-профілактичний блок: «Оздоровча гімнастика»; «Оздоровча 

хореографія»; «Танці на візках».  

ІІ. Мистецький блок: «Малювання та ліплення»; «Художня вишивка»; 

«Оздоровлення музикою»; «Мистецькі бесіди»; «Чарівна скринька» 

(декоративно-ужиткове мистецтво); «Комп’ютерна графіка» (програмування 

для дітей з порушеннями інтелекту; порушеннями опорнорухового апарату 

(ДЦП); порушеннями зору), «Оригамі» ( для дітей з різноманітними 

особливими освітніми проблемами).  

ІІІ. Соціально-реабілітаційний блок: «Саморозвиток та взаємодопомога»; 

«Зроби сам» (профорієнтація); «Активна реабілітація інвалідів на візках».  
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Гуртківці можуть випробувати себе в різних видах діяльності та обрати 

для себе напрям, який їм найбільш цікавий. 

Найширше залучення дітей з особливими освітніми потребами до 

соціальної адаптації можливо зосередити на «Мистецькому блоку», а саме на 

організації занять з оригамі. 

Зв'язок мистецтва і терапії, мистецтва та психології відомий давно і добре 

описаний в різній медичній та педагогічній літературі. Сьогодні багато уваги 

приділяється арттерапії, її методики застосовуються психологами, 

психотерапевтами та психіатрами. Різні види мистецтва надають неоціненну 

допомогу у діагностиці психічних відхилень у людини, в терапії різних форм 

захворювань, в психологічній реабілітації хворих.  

Такий вид мистецтва, як оригамі існує вже більше п'ятнадцяти століть. 

Він добре вивчений художниками, педагогами і математиками. У всіх країнах 

світу оригамі займаються як діти, так і дорослі. Його викладають у дитячих 

садках, школах, позашкільних навчальних закладах.  

Оригамі це не тільки спосіб проведення дозвілля, а й засіб вирішення 

багатьох педагогічних завдань, зокрема розвитку дрібної моторики. 

Удосконалюючи і координуючи рухи пальців, оригамі впливає на загальний 

інтелектуальний розвиток дитини. На думку Сухомлинського В. А., витоки 

творчих здібностей і обдарувань дітей на кінчиках їх пальців. Від пальців, 

умовно кажучи, йдуть найтонші струмочки, які забезпечують джерело творчої 

думки. Інакше кажучи: що більше майстерності у дитячій долоньці, тим 

розумніша дитина»  [5]. Оригамі в роботі з дітьми з особливими освітніми 

потребами є способом творчого розвитку. І цьому сприяють декілька з якостей 

цього виду мистецтва, властиві тільки йому. 

По-перше – це абсолютна доступність оригамі дитині будь-якого віку, 

будь-якого ступеня підготовки і будь-якої можливості пересування.  

По-друге – оригамі не вимагає ніяких спеціальних пристроїв, 

устаткування. Заняття можуть проходити будь-де.  
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По-третє – для творчості застосовується будь-який папір, навіть той, що є 

макулатурою.  

Заняття оригамі можуть приймати будь-яку форму:  

 індивідуальні або групові,  

 гра або лекція, 

 уважне вивчення техніки та методик складання, 

 вікторини та конкурси з елементами фокусів.  

Вибираючи будь-яку форму роботи, комбінуючи, педагог домагається 

вирішення самих різних виховних і терапевтичних завдань. 

Діти з особливими освітніми потребами, позбавлені звичного 

спілкування, часом замикаються в собі. І спроби вивести їх з цієї ізоляції 

викликають негативну реакцію. Оригамні заняття здатні вивести дитину з 

депресії. Вони допомагають самовиразитися. А практично миттєвий результат 

творчого пошуку сприяє розвитку інтересу дитини до занять такого роду. Отож, 

створення оригамного спектаклю призводить до того, що навіть самі замкнуті 

діти повністю розкриваються. 

Особливе місце заняття оригамі займають в роботі з дітьми з обмеженими 

можливостями пересування. Розвиток тонкої моторики впливає на розумовий і 

емоційний розвиток дитини. Звертаючись до цієї сторони оригамної творчості, 

педагоги вдало застосовують заняття оригамі в роботі з дітьми, хворими на 

ДЦП. 

Оригамі не панацея. Однак заняття з дітьми з особливими освітніми 

потребами у багатьох позашкільних навчальних закладах України, наприклад, 

КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини», який успішно реалізує 

соціальний проект «Кроки до успіху». У рамках цього закладу позашкільної 

освіти здобувають понад 150 дітей з особливими потребами. Рівень їхнього 

інтелекту підвищується, поведінка нормалізується.  

Отже, результати теоретичного аналізу та даних дослідження 

педагогічної практики дозволяють зробити такі висновки:  
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– на сучасному етапі суспільного розвитку відбулися зміни ставлення 

громадськості до людей з особливими потребами; актуальним є створення 

найбільш сприятливих умов для здобуття освіти та інтеграції в суспільство 

людей з психофізичними порушеннями;  

– для соціально-педагогічної науки і практики важливими є проблеми 

соціалізації, соціальної реабілітації та інтеграції в суспільство дітей та молоді з 

особливими потребами;  

– позашкільні навчальні заклади виконують власну роль у вирішенні 

проблеми освіти та соціалізації дітей з особливими потребами, реалізують 

відповідний напрям соціально-педагогічної діяльності, що, по-перше, 

обумовлено організаційно-педагогічними, соціально-педагогічними їх 

характеристиками; по-друге, пов’язано із сучасною загальною 

соціокультурною, освітньою тенденцією, яка полягає у орієнтації на 

альтернативність освіти (створення освітніх можливостей для дітей, які 

відрізняються від умовної «норми» – дітей з особливими освітніми потребами, 

обдарованих дітей).  

Матеріали статті не вичерпують проблеми повною мірою, дослідження та 

подальшого узагальнення потребують теоретичні та технологічні аспекти 

вирішення соціально-педагогічних задач у залученні до гурткової роботи дітей 

з особливими освітніми потребами позашкільними навчальними закладами.  
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РЕАЛІЗАЦІЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ МОДЕЛІ ОСВІТИ В АВСТРІЇ 

 

Розвиток демократичних інститутів у державі, формування духовної 

культури та моральних цінностей особистості, її соціально-економічний статус 

значною мірою визначаються рівнем освіти дітей, ставленням до них як до 

найвищої соціальної цінності. Саме тому уряди багатьох держав дбають про 

соціальний захист дітей, дотримання права на доступну освіту, зокрема дітей з 

особливими потребами. 
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Вагомим досвідом у питаннях реалізації інклюзивного навчання у 

закладах освіти, на нашу думку, є досвід Австрії.  

У цій країні функціонувала добре налагоджена система спеціальної 

освіти, до складу якої входили спеціальні школи для дітей з порушеннями зору 

та слуху, порушеннями опорно-рухового апарату, інтелектуальними вадами, 

емоційно-вольовими розладами та комплексними порушеннями розвитку. Ця 

система все більше була диференційованою та сегрегаційною. 

У 80-х роках почали організовуватися громадські співтовариства, до яких 

входили батьки дітей з особливостями розвитку, вчителі, працівники різних 

медичних та освітянських закладів, які керувалися ідеями рівноправності, в 

тому числі, і в здобутті освіти. Ці громадські організації виникали стихійно в 

різних провінціях, однак, у 1983 р. вони об’єдналися в єдину спільноту і 

звернулися до Міністерства освіти з пропозиціями щодо проведення 

експерименту з інтегрованого навчання дітей з особливостями психофізичного 

розвитку. Експериментальна програма передбачала апробацію чотирьох 

моделей інтегрованого навчання, зокрема: 

1. Інтегровані класи. У класі навчалося 20 учнів, четверо з яких мали 

особливі освітні потреби. Навчання проводили 2 педагоги, один з яких був 

учителем спеціальної школи. Для дітей з особливостями розвитку розроблялася 

індивідуальна навчальна програма, яка передбачала надання психолого-

педагогічної допомоги. 

2. Взаємодіючі класи. Ця модель передбачала, що учні зі спеціальної 

школи та їхні однолітки з масової школи братимуть участь у спільних заходах, 

спілкуватимуться під час позакласної роботи тощо, однак, весь навчальний час 

проводитимуть окремо; 

3. Малокомплектні класи передбачали наявність спеціального класу в 

масовій школі у складі 6-11 учнів. Переважно ці класи складалися з учнів із 

затримкою у розвитку пізнавальних процесів. Навчання таких школярів 

відбувалося за програмою масової початкової чотирирічної школи, однак, 

термін навчання подовжувався до шести років. 
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4. Звичайні класи, в яких учні з особливими освітніми потребами, їхні 

батьки та вчителі отримують допомогу від спеціально підготовлених шкільних 

консультантів. 

На думку експертів, найбільш дієвою моделлю стали інтегровані класи; 

модель із залученням шкільних консультантів найкраще себе зарекомендувала 

у сільській місцевості; не підтвердили очікувань взаємодіючі та 

малокомплектні класи, від організації яких у подальшому взагалі відмовилися. 

В цілому проведений експеримент з інтегрованого навчання дітей з 

особливостями психофізичного розвитку був оцінений як успішний, що дав 

поштовх до функціонування в країні 290 інтегрованих класів, 24 взаємодіючих 

класів, а також для запровадження посад спеціальних педагогів (понад 3200 

ставок), які працюють шкільними консультантами. 

В освітній системі Австрії функціонують центри спеціальної освіти, які 

несуть відповідальність за навчання дітей з особливими потребами в масових 

загальноосвітніх закладах і координують роботу всіх фахівців, залучених до 

цього процесу. Спеціалісти цих центрів діагностують дітей, консультують 

вчителів, надають навчально-методичну допомогу спеціальним педагогам і 

батькам учнів з порушеннями розвитку, проводять семінари та тренінги з 

підвищення кваліфікації, співпрацюють з адміністративними місцевими 

службами, медичними центрами тощо. Психолого-педагогічну підтримку, в 

тому числі і певні корекційно- реабілітаційні послуги, учням з особливими 

потребами у школах надають спеціальні педагоги, які, переважно, є штатними 

працівниками цих закладів. Спеціальні педагоги мають функціональні 

обов’язки, які визначаються потребами школярів з обмеженими можливостями 

здоров’я. Ці фахівці можуть бути асистентами вчителів, зокрема учителів-

предметників, консультантами педагогів і батьків. У класі на них покладається 

відповідальність за навчання учнів з особливостями розвитку, яка поділяється 

разом з учителем класу. Тимчасову підтримку учням з особливими потребами 

можуть надавати профільні фахівці з медичних і медико-соціальних закладів. 
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ АРТ-ТЕРАПІЇ ТА АРТ-ПЕДАГОГІКИ В 

РАМКАХ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ 

ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ 

 

Кожна дитина – особлива. Але все ж є діти, про яких говорять «особливі» 

не для того, щоб підкреслити унікальність здібностей, а задля того, щоб 

відмітити ті потреби, які відрізняють їх від інших дітей. Незалежно від стану 

здоров’я, наявності фізичного чи інтелектуального порушення, кожна людина 

має право на повноцінне життя, освіту, якість якої не відрізняється від якості 

освіти решти людей. Саме цей принцип є основним в організації інклюзивного 

навчання дітей з особливими освітніми потребами. Саме ці проблеми 

сучасності стають важливим аргументом актуальності пошуку нових, 

http://ussf.kiev.ua/iearticles/71
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адекватних часу методів психотерапевтичних впливів, які б допомагали людині 

знаходити рішення складним життєвим ситуаціям, розв'язувати внутрішньо-

особистісні та міжособистісні конфлікти, наповнювати життя яскравими 

подіями та враженнями, приємними емоційними переживаннями. На нашу 

думку, поява і розвиток арт-терапії, унікального і досконалого 

психотерапевтичного методу, який виник на перетині мистецтва, психології і 

психотерапії, є своєрідною відповіддю на запити суспільної психологічної 

практики щодо застосування художнього мистецтва як засобу зміцнення 

психічного здоров'я дітей та дорослих. 

Враховуючи вищезазначене, метою нашого повідомлення є розкриття 

особливостей використання та специфіка застосування різноманітних технік 

арт-терапевтичних методів у роботі з дітьми з особливими потребами  при 

наданні їм допомоги в рамках психологічного супроводу. Виходячи із 

зазначеної мети повідомлення, нами були висунуті такі завдання: 

1. Проаналізувати особливості та види різних технік арт-терапії - 

сучасного ефективного методу психотерапевтичних впливів. 

2. Визначити переваги арт-терапії у порівнянні з іншими 

психотерапевтичними методами. 

3. Вказати на ефективність використання арт-терапевтичних методів у 

роботі з дітьми з особливими потребами. 

Основною метою арт-педагогіки є художній розвиток дітей з особливими 

потребами, формування основ художньої культури, соціальна адаптація 

особистості засобами мистецтва. 

Сутність арт-терапії полягає в терапевтичному і корекційному впливі 

мистецтва на дитину і проявляється в реконструюванні психотравмуючої 

ситуації за допомогою художньо-творчої діяльності, виведенні переживань, 

пов’язаних з нею, у зовнішню форму через продукт художньої діяльності, а 

також створенні нових позитивних переживань, формуванні креативних потреб 

і способів їх задоволення. 



182 

Арт-терапія зароджувалась й розвивалась на ґрунті психоаналітичних 

ідей З. Фрейда й К. Юнга і розглядалась у психотерапевтичній практиці як один 

із методів, який за допомогою художньої творчості дозволяв психічно хворим 

виразити в картинах свої приховані психотравмуючі переживання а тим самим 

звільнитися від них. Саме тому хотілось би зазначити наявні переваги арт-

терапії поряд із іншими психотерапевтичними методами. Це використання 

образної, візуальної експресії символів і знаків, що дозволяє досліджувати та 

гармонізувати ті сторони внутрішнього світу людини, які не можуть бути 

розкриті через пряме проговорювання, характерне для великої кількості методів 

різних напрямів психотерапії. 

В навчанні та вихованні дітей з особливими потребами арт-педагогіка та 

арт-терапія є дуже близькими, при збереженні їх специфічних завдань.  

Виходячи із засобів впливу, розрізняють види арт-терапії: музикотерапія, 

ізотерапія, казкотерапія, лялькотерапія, драмтерапія та ін. 

Музика є одним із найбільш доступних та ефективних факторів 

формування особистості, в тому числі дітей з особливими освітніми потребами. 

Слід зазначити, що вона має свою специфіку. Сприймання музики відбувається 

не від загального до особистого, а від особистого до загального, тобто не від 

уявлень до почуттів, а від почуттів до уявлень. У зв’язку з цим, музику 

розуміють як специфічну мову психологічного стану людини і сприймають її як 

ліричний процес в житті людини. Коли вона пізнає навколишній світ, то не 

тільки включає в цю діяльність мисленнєві процеси, вона пробуджує почуття та 

емоції, через які відкриває себе та своє ставлення до світу. 

Музична терапія може використовуватись з різною метою. 

1. Для стимуляції психічного розвитку (підвищення соціальної 

активності, набуття нових форм емоційної експресії, полегшення засвоєння 

позитивних установок). 

2. Як засіб регулювання психовегетативних процесів, корекції темпу 

діяльності. 
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Для загальмованих дітей – танці, марширування із прискореннями, зміна 

темпів; для гіперактивних - музика є елементом регуляції, вони вчаться 

зупинятися за сигналом; для гіперсензитивних дітей і дітей з гіперкінезами 

використовують релаксаційні музичні вправи. 

3. Для корекції темпу і ритму мовлення.  

4. Для розвитку слухового сприйняття у дітей з вадами слуху. 

Особливе значення мають групові заняття музикою, в яких розвивається 

здатність відчувати спільність з іншими людьми, вміння взаємодіяти з ними. 

Танці в корекційній педагогіці. Дітям з проблемами розвитку дуже 

складно буває адаптуватися до нових, незвичних обставин. В той же час для 

навчання і розвитку їм необхідне організоване навчаюче середовище. Такі 

заняття корисні для дітей з емоційно-вольовими порушеннями, з пізнавальними 

проблемами, з сенсорними та моторними вадами. Для вирішення емоційно-

вольових проблем важливо, що по ходу танцю дитина природно опиняється в 

ситуації взаємодії з іншими людьми. Танцюючи, всі дивляться один на одного і 

виконують певні рухи. 

У дітей с інтелектуальними вадами на фоні позитивного емоційного 

підкріплення формується моторна та зорово-моторна координація, 

розвиваються просторові уявлення, рухова пам’ять, організація рухових дій.  

Слід зазначити, що особливо обережно треба використовувати танці для 

дітей з епілепсією: тут присутні такі фактори ризику, як ритмізація, повтори, 

кружіння, біг хороводом, сильні емоційні переживання. 

Ізотерапія являє собою корекцію засобами образотворчої діяльності. 

Підсвідомість людини ховає страхи, мрії та сподівання, і малювання може 

«проявити» приховане. Коли дитина малює, навіть неохайно і хаотично, на 

картинці відбивається її внутрішній стан. 

Малюкам крейда підійде більше, ніж акварельні фарби, які розтікаються. 

Для молодшого шкільного віку доцільніше використовувати фломастери, а ще 

краще – олівці, якими можна деталізувати зображення. Старші діти можуть 

використовувати і фарби, і олівці за бажанням. 
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Основні типи завдань: 

1. Предметно-тематичні – малювання на задану тему, зображення людини 

та її відносин з предметним світом і оточуючими людьми. Приклади завдань: 

«Моя сім’я», «Я в школі», «Я вдома», «Мій найкращий вчинок», «Що я 

люблю».  

2. Образно-символічні – зображення абстрактних понять (добро, зло, 

щастя), емоційних станів і почуттів (радість, гнів, здивування). 

3. На розвиток образного сприйняття, уяви, символічної функції – дітям 

пропонують, спираючись на неоформлені стимули (крапки, лінії, плями), 

відтворити цілісне зображення. 

4. Ігри і вправи із зображувальним матеріалом – експериментування з 

фарбами, папером, пластиліном, крейдою. Стимулюють потребу в 

образотворчій діяльності, інтерес до неї, зменшують емоційну напруженість, 

підвищують впевненість у собі. 

5. Завдання на спільну діяльність – можуть включати всі перераховані 

вище завдання, які пропонуються для колективного виконання. 

Постановка завдань і розробка програми занять образотворчою 

діяльністю залежить від індивідуальних труднощів дитини. 

Дітям, які не вміють концентрувати увагу, ставляться такі завдання: 

продовжити малюнок, перерахувати наприкінці все намальоване, зосередитись 

на малюванні одноманітних об’єктів, завершити розпочате. В деяких випадках 

важливим є підкорення дитини вимогам педагога хоча б частково виконати 

завдання. Якщо дитина «застрягає» на одному сюжеті, їй пропонується 

поступово щось змінювати, додавати нові елементи. При наявності у дитини 

страхів буває корисно малювати об’єкт страху або його символічне позначення 

з наступним звільненням від малюнку. 

При роботі з агресивними дітьми можливе малювання пов’язаних з 

агресією сюжетів з поступовим переключенням на нейтральні теми. 

Дитина, яка швидко виснажується, не повинна малювати довго. Тому 

задум малюнку повинен відповідати можливостям такої дитини, вона повинна 
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отримати задоволення від завершеної роботи. Інертним, млявим, обережним, 

хворобливо акуратним дітям корисні завдання на розвиток фантазії, 

змішування фарб, малювання на великих аркушах. Розгальмованим, 

збудженим, активним дітям, навпаки, ставлять задачі, які потребують 

обмеження і підкорення темі і сюжету, акуратного виконання. 

Для дітей з порушеннями міжособистісного спілкування корисним є 

спільне малювання на великому аркуші. При цьому тема повинна бути 

широкою, щоб кожна дитина могла зобразити щось улюблене (наприклад, 

«Місто», «Казкова країна»). В ході спільного малювання виникає загальний 

сюжет, розвивається взаємодія між дітьми. 

Якщо у дитини спостерігається млявість кистей рук і недостатній 

розвиток моторики, краще малювати на невеликому аркуші тонким і м’яким 

пензликом, давати завдання на ретельне замальовування елементів, зображення 

дрібних деталей. 

Дітям з вираженими моторними вадами або з порушеннями просторових 

уявлень легше малювати на аркуші, що знаходиться на вертикальній поверхні, 

або на підлозі лежачи. Їм корисно замальовувати фарбою великі аркуші (рукою 

або губкою), треба прагнути до того, щоб аркуш був замальований рівномірно. 

Також можна малювати плями і лінії губкою або широким пензлем. Таким 

зображенням необхідно надавати певне змістове тлумачення («море», «трава», 

«дощ», «зоряне небо» та ін.), педагог може домальовувати сюжетні деталі.  

Лялькотерапія використовується при різних порушеннях поведінки, 

страхах, труднощах у розвитку комунікативної сфери та ін. Цей метод 

заснований на процесах ідентифікації дитини з улюбленим героєм казки, з 

улюбленою іграшкою. В якості основного прийому корекційного впливу 

використовується лялька як проміжний об'єкт взаємодії дитини і дорослого. 

Дитина, пізнаючи реальний світ, його соціальні зв'язки і відносини, активно 

проектує сприймається досвід в специфічну ігрову ситуацію. Основним 

об'єктом такої соціальної проекції досить довгий час є ляльки. 

Функції лялькотерапії: 
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1. комунікативна – встановлення емоційного контакту, об'єднання 

дітей в колектив; 

2. релаксаційна -зняття емоційної напруги; 

3. виховна – психокорекція прояв особистості в ігрових моделях 

життєвих ситуацій; 

4. розвиваюча – розвиток психічних процесів (пам'яті, уваги, 

сприйняття), моторики; 

5. навчальна-збагачення інформацією про навколишній світ. 

Лялькотерапія дозволяє об'єднати інтереси дитини і корекційні завдання 

психолога, дає можливість самого природного і безболісного втручання 

дорослого в психіку дитини з метою її корекції або психопрофілактики 

Можуть використовуватись різні варіанти ляльок: маріонетки (розвиток 

моторики, відповідальності), пальчикові, об’ємні, площинні, тіньові (переважно 

для роботи над страхами), ляльки-рукавички. 

Лялькова терапія може повільно перейти в драмтерапію, яка передбачає 

розігрування сюжетів, ролі для учасників обираються відповідно до 

індивідуальних особливостей і проблем. Драмтерапія дозволяє: 

- збагатити і зміцнити емоційні ресурси і комунікативні можливості 

дитини; 

- виховати здатність адекватно реагувати на виникнення несприятливих 

ситуацій, виконувати роль відповідно до оточення; 

- виховувати вольові якості, саморегуляцію, здатність до мобілізації 

життєвого досвіду в потрібний момент; 

- створювати певний творчий інтерес. 

Програвання ролей спрямовується на руйнування старих патологічних 

комунікативно-поведінкових стереотипів. Наприклад, при корекції зниженої 

навчальної мотивації може використовуватись гра в «школу звірів», де діти 

виконують ролі учнів і вчителя. Для оптимізації відносин підлітка з батьками 

можна використовувати розігрування сімейних сцен зі зміною ролей. 
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Казкотерапія використовує казкову форму для інтеграції особистості, 

розвитку творчих здібностей, розширення свідомості, вдосконалення взаємодії 

з оточуючим світом. 

Казки викликають інтенсивну емоційну реакцію. Казкові образ 

звертаються одночасно до свідомості та до підсвідомості. Казка дозволяє вийти 

за рамки звичайного життя, в доступній формі вивчати світ почуттів і 

переживань, ідентифікувати себе з певним персонажем і таким чином 

подивитись на свої проблеми зі сторони. 

Привабливість казки як засобу педагогічного впливу для дитини 

обумовлена її властивостями: 

- відсутність прямих повчань, напучувань; події казкової історії логічні, 

природно витікають одна з одної, що дозволяє дитині засвоювати причинно-

наслідкові зв’язки і спиратись на них; 

- через образи казки дитина знайомиться з досвідом багатьох поколінь. В 

казкових сюжетах зустрічаються ситуації і проблеми, які переживає кожна 

людина (відділення від батьків, життєвий вибір, взаємодопомога, кохання, 

боротьба добра і зла). Перемога добра забезпечує дитині відчуття психологічної 

захищеності. Дитина засвоює, що випробування сприяють внутрішньому росту 

людини; 

- відсутність фіксації імені головного героя та місця подій; головний 

герой – це збірний образ, з яким дитина може ідентифікувати себе; 

- цікавий сюжет, наповнений загадками, чарами, неочікуваними 

перетвореннями героїв забезпечує активне сприйняття і засвоєння інформації. 

Корекційні функції казки: 

- психологічна підготовка до напружених емоційних ситуацій; 

- символічне відреагування фізіологічних та емоційних стресів; 

- усвідомлення і прийняття змісту власної активності. 

Отже, Сутність арт-терапії полягає в терапевтичному і корекційному 

впливі мистецтва на дитину і проявляється в реконструюванні 

психотравмуючої ситуації за допомогою художньо-творчої діяльності, 
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виведенні переживань, пов’язаних з нею, у зовнішню форму через продукт 

художньої діяльності, а також створенні нових позитивних переживань, 

формуванні креативних потреб і способів їх задоволення. Виходячи із засобів 

впливу, розрізняють види арт-терапії: музикотерапія, ізотерапія, казкотерапія, 

лялькотерапія, драмтерапія та ін.. Музика є одним із найбільш доступних та 

ефективних факторів формування особистості, в тому числі дітей з особливими 

освітніми потребами. В якості основного прийому корекційного впливу 

використовується лялька як проміжний об'єкт взаємодії дитини і дорослого. 

Казкотерапія використовує казкову форму для інтеграції особистості, розвитку 

творчих здібностей, розширення свідомості, вдосконалення взаємодії з 

оточуючим світом. Можна зробити висновок, що використання методів арт-

терапії у роботі з дітьми з особливими потребами є позитивним елементом у 

структурі психолого-педагогічного супроводу інклюзивного навчання, який 

забезпечує психологічний комфорт та сприяє гармонійному розвитку учня. 
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РОБОТА З ПІСКОМ ЯК ОДИН З МЕТОДІВ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ ДІТЕЙ ІЗ ЗПР 

 

На сучасному етапі людина, її життя і здоров’я визначаються як найвищі 

людські цінності. Стає очевидною потреба зміни ставлення до здоров’я дитини 

в системі освіти. 

Здоров’язберігаюча педагогіка, з одного боку, має сформувати в учнів 

спеціальні знання, уміння, навички збереження і зміцнення свого здоров’я, 

створення індивідуального здорового способу життя, а з іншого – передбачати 

в педагогічних технологіях можливості здійснення самостійних спроб 

удосконалення себе, свого тіла, психіки, емоцій, працювати над розвитком 

своїх комунікативних здібностей, виховувати гуманне ставлення до світу, до 

оточення, до самого себе  Під здоров’язберігаючими технологіями сьогодні слід 

розуміти сприятливі умови навчання дитини в школі, відсутність стресових 

ситуацій, адекватність вимог, методик навчання та виховання. 

Одним із основних та дієвих методів здоров’язберігаючих технологій є 

робота з піском. Поняття "терапії піском" було запропоновано ще Карлом 

Юнгом, психотерапевтом, засновником аналітичної психотерапії, та описано 

представниками юнгіанської школи. Основний її принцип полягає у 

використанні піску, води і спеціальних атрибутів (дерев’яної пісочниці 
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(50х70х8), середина голубого кольору, що символізує воду і небо та колекції 

мініатюрних фігур).  

Пісок має чудову властивість «заземляти» негативну психічну енергію і є 

прекрасним психопрофілактичним засобом. Граючись у пісочниці без певного 

завдання, діти реалізують програму само-психопрофілактики. 

У пісочниці також можна починати раннє навчання дитини. Ігрові заняття 

у піску  гарно розвивають тактильно-кінестетичні відчуття, які прямо пов’язані 

з мислительними операціями, з їх допомогою пізнається світ.  Розвиваючи 

тактильно-кінестетичну чуттєвість та дрібну моторику, ми вчимо дитину 

прислуховуватися до себе та проговорювати свої відчуття. А це, в свою чергу, 

сприяє розвитку мовлення, довільної уваги та пам’яті. Але головне дитина 

отримує перший досвід рефлексії (самоаналізу). Вчиться розуміти себе та 

інших. Так закладається база для подальшого формування навичок позитивної 

комунікації. 

Вашій увазі пропонуються вправи, які можна використовувати в практиці 

з дітьми 1-4 класів. Для зручності інформація подана у блоках за навчальними 

предметами. 

Математика 

 «Цифри та числа на піску» – дитині пропонується пальцем 

намалювати цифри та числа на піску за інструкцією вчителя. 

 «Відгадай цифру» – дитині пропонується відшукати у піску цифру 

та навпомацки відгадати її. 

 «Геометричні фігури на піску» – дитині пропонується пальцем 

намалювати геометричні фігури на піску за інструкцією вчителя. 

 «Розв’язування прикладів на піску» – дитині пропонується записати 

та розв’язати приклад на піску. 

 «Візуалізація задачі на піску» – дитині пропонується з допомогою 

фігур та піску відтворити умову задачі та її розв’язок (при потребі допомагає 

вчитель). 

Українська мова 
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 «Відгадай букву» – дитині пропонується відшукати у піску букву та 

навпомацки відгадати її. 

 «Намалюй букву за правилом» – вивчаючи певне правило, вчитель 

може перевірити на скільки учень засвоїв його, запропонувавши на піску 

написати літеру. Н-д, ненаголошені е, и у слові в.сна. 

 «Постав знак за правилом». 

 «Склади речення за заданими фігурками» – вчитель виставляє на 

піску 2-4 фігупки, а учень має їх поєднати в одному реченні. 

 «Створення історії на піску» – дитині пропонується з допомогою 

фігур на піску створити розповідь чи казку. 

Читання 

 «Створи історію за прочитаним» – дитині пропонується викласти 

зміст прочитаного на піску з допомогою фігур. 

 «Розповідь за заданими фігурками» – дитині пропонується 

придумати розповідь за викладеними у пісочниці фігурками. 

 «Підказка у вірші» – для полегшення запам’ятовування вірша та 

його відтворення дитині пропонується викласти на піску фігури для підказки. 

Я і Україна 

 «Будування ланшафтів» – вчитель для демонстрації може 

змоделювати у пісочниці певні ланшафти, а згодом це можуть робити учні. 

 «Створи житло тваринці» – дитині пропонується з допомогою піску 

і фігур змоделювати умови життя певних тварин. 

 «Моделювання своєї місцевості» – дитині пропонується з 

допомогою піску і фігур змоделювати власні умови життя. 

Малювання 

 «Створення малюнка на піску» – дитині пропонується намалювати 

пальцями, долонями малюнок на піску. 

 «Вивчення ліній на піску». 

 «Малювання візерунків». 
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 «Ліплення». 

Виховна година 

 «Історія нашого класу» – учням пропонується з допомогою фігур 

викласти на піску усторію класу за умови, що один учень може поставити 1-2 

фігурки. 

 «Мрії нашого класу» – учням пропонується з допомогою фігур 

викласти на піску мрії класу. 

 «Подарунок» 

 «Емоція цього дня» – учням пропонується намалювати чи викласти 

з допомогою фігур на піску сьогоднішні емоції. 

Таким чином заняття з піском допомагають: 

І блок 

 Розвивати тактильно-кінестетичні відчуття. 

 Розвивати дрібну моторику. 

 Розвивати уяву. 

 Розвивати пам’ять. 

 Розвивати мислення. 

 Розвивати комунікацію та мовлення. 

ІІ блок 

 Стабілізувати емоційно-вольову сферу. 

 Нормалізувати самооцінку. 

 Подолати агресивність та жорстокість. 

 Подолати тривожність та страхи. 

ІІІ блок 

 Згуртувати колектив. 

 Сформувати навички спільної взаємодії. 

ІУ блок 

 Соціалізувати дітей з особливими потребами. 
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 Розвивати пізнавальну та емоційну сферу у дітей з особливими 

потребами. 

Пісочниця може стати невеликою «життєвою лабораторією», в якій 

існують свої обмеження, свої свободи, а також особиста відповідальність того, 

хто створює «пісковий світ». Тут людина, яка з різних причин не зацікавлена в 

своєму житті, може навчитися його цінувати, так як у неї з’являється почуття, 

що їй щось належить. Зміни по відношенню до самого себе не завжди відразу 

помітні, але вони мають якісне вимірювання, а, значить, залишатимуться і 

будуть впливати на все її майбутнє життя.  
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ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ-ІНВАЛІДІВ У ПРОЦЕСІ  

СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ 

 

Анотація 

Висвітлено основні наукові підходи до вивчення соціально-педагогічних 

проблем сімейного виховання дитини-інваліда, проаналізовано результати 

наукового дослідження сімей у яких є діти-інваліди, намічено шляхи вирішення 

проблем дитячої інвалідності.  

 

Ключові слова: дитина-інвалід, корекційна робота, реабілітація, 

соціалізація, соціальна адаптація, медико-психолого-педагогічне втручання. 

 

Аннотация  

Освещены основные научные подходы к изучению социально-

педагогических проблем семейного воспитания ребенка-инвалида, 
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проанализированы результаты научного исследования семей в которых есть 

дети-инвалиды, намечены пути решения проблем детской инвалидности.  

Ключевые слова: ребенок-инвалид, коррекционная работа, 

реабилитация, социализация, социальная адаптация, медико-психолого-

педагогическое вмешательство. 

 

Abstract  

The basic scientific approaches to the study of social and educational problems 

of family education of a disabled child, analyzed the results of scientific research of 

families who have children with disabilities, the ways of solving the problems of 

childhood disability.  

Keywords: disabled child, correction, rehabilitation, socialization, social 

adaptation, medico-psycho-pedagogical intervention. 

 

Соціально-економічна криза, у вирі якої нині живемо, оголила 

індивідуальні проблеми кожної конкретної людини, розкрила її внутрішні 

конфлікти, біди, страждання. Одна з них - проблема батьків, у яких є діти-

інваліди, і власне самих дітей з особливими потребами, що потребують 

негайного вирішення. 

В Україні існує низка законодавчих актів стосовно підтримки і допомоги 

сім'ям, де є діти з особливими потребами, зокрема дітям-інвалідам. Проте  

основний тягар з вирішення соціальних проблем, пов'язаних з інвалідністю 

дитини, все ж таки лежить на плечах батьків. Тільки вони розуміють всю відпо-

відальність за їх виховання, повноцінний розвиток, гідну самооцінку, соціальну 

адаптованість. Ситуація сімей з дітьми-інвалідами ускладнюється тим, що 

багато кому з батьків бракує відповідних психологічних, педагогічних, 

юридичних знань. Часто для самих батьків дітей з особливими потребами 

необхідно створювати атмосферу, щоб час від часу вони мали можливість 

знімати психологічне напруження. Для вирішення вищезазначених проблем 

батьки здебільшого спілкуються між собою, тобто обмінюються своїми 



195 

проблемами один з одним, фактично не вирішуючи їх, а лише переймаючись 

спільним лихом. Тому потрібно створення консультаційних та освітніх центрів 

для допомоги таким сім'ям. Зауважимо, що організація подібних центрів цілком 

можлива і вже здійснюється як на державних, так і на громадських засадах, але 

цього замало. 

Сьогодні сім'ям, які мають дітей з особливими потребами, допомагають 

фахівці багатьох галузей, яким не байдужа їхня доля. Звичайно, це дуже 

болючий удар для батьків, і розв’язати купу проблем, пов’язаних з 

народженням дитини-інваліда без допомоги державних установ надзвичайно 

важко. 

Одна з важливих задач соціального педагога у такий момент – допомогти 

матері та батьку уявити своє становище, круту зміну життя, їх власну роль у 

житті дитини і своє призначення. Багато жінок намагається зберегти 

попередній уклад життя, роботу, і неминуче жертвують чимось у долі хворої 

дитини. Інші, навпаки, кидають усе, присвячують себе дитині. У таких 

випадках здебільшого розпадається сім’я, страждають інші діти. Тому перший 

етап соціальної реабілітації дитини з обмеженими можливостями – допомогти 

батькам змінити своє життя так, щоб і дитині допомогти, і зберегти активність 

у соціумі.   На жаль, далеко не кожний батько сприймає дитину-інваліда. Поки 

що немає загальної статистики, проте факт, що більшість сімей дітей-інвалідів 

без батька, безперечний. Багато б хто з батьків зостався у сім’ях або став краще 

ставитися до своєї хворої дитини і до життя, якщо б мали можливість 

спілкуватися, бачитися з іншими сім’ями, іншими батьками, усвідомили, що 

хворої дитини не треба соромитися, що їй потрібна любов батька. 

 Проте може статися й навпаки – не отримавши підтримки в добрих 

починаннях, можуть зламатися і відмовитися від хворого брата або сестри. Ось 

чому в своїй діяльності соціальний педагог повинен працювати не тільки з 

дітьми-інвалідами, а й обов’язково з їхніми братами, сестрами, друзями, 

однолітками. Тому підхід до реабілітації лише дитини-інваліда, незважаючи на 

її оточення не може дати відповідного результату. Дітям з обмеженими 
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можливостями потрібні здорові діти для швидкої соціальної адаптації, 

підтримки та спілкування, а здоровим дітям – хворі. 

Наші діти є і завжди будуть найперспективнішою частиною суспільства, а 

тому необхідно скеровувати розвиток суспільства з огляду на позитивне 

ставлення до дітей, розумінням їх проблем, інтересів, запитів, потреб, вмінням 

зробити крок назустріч сім'ям з дітьми. 

Розглядаючи проблеми соціалізації дітей-інвалідів, у сучасній 

педагогічній літературі ми зупиняємося на перших засновниках спеціальної та 

корекційної дошкільної педагогіки таких, як Л. С. Виготський, А. С. 

Макаренко, В. О. Сухомлинський, Я. А. Коменський, К. Д. Ушинський, Г. 

Песталоцці, А. Дистирвег, М. Монтессорі. Роботи видатних учених указують 

фахівцям на теоретичне осмислення впливу біологічних та соціальних факторів 

розвитку особистості дитини, розкривають проблеми відхилень у розвитку, 

проблеми виховання та підготовки до навчання. Приділяють увагу створенню 

адекватних методів та форм корекційної роботи з дітьми, які мають проблеми у 

спілкуванні та розвитку [6,7].  

Питання впливу на дітей з вадами  розвитку постійно знаходиться в 

центрі уваги людей, практична сфера діяльності котрих пов’язана з вихованням 

підростаючого покоління. Науковці-педагоги, психологи, соціальні працівники, 

викладачі загальноосвітніх та спеціальних шкіл теоретично і на практиці 

відшукують нові форми впливу на дітей з патологією  розвитку, розробляють 

нові методи підходу до цієї складної категорії дітей.  

Проблемам соціалізації окремих груп дітей з порушеннями психічного та 

фізичного розвитку присвячено публікації М. Капської, Л. Шипіциної, В. 

Тарасун, О. Романенко та ін. Деякі аспекти процесу соціалізації «нетипових» 

дітей висвітлено О. Тихою, М. Радченко, Е. Ейдеміллер, В. Юстицкіс, В. 

Сорокіним, О. Ляшенко та ін. Так, М. Радченко у своїх публікаціях звертає 

увагу на необхідність допомоги сім'ям, які виховують дітей-інвалідів[2, 4, 5, 6].   

Метою цієї статті є аналіз основних наукових підходів до вивчення 

соціально-педагогічних проблем сімейного виховання дитини-інваліда, 
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відповідно її завданнями є аналіз результатів наукового дослідження сімей у 

яких є діти-інваліди; визначити шляхи вирішення проблем дитячої інвалідності. 

Можна із впевненістю сказати, що у кожній  сім’ї складається своя, 

індивідуальна  виховна система, яка формується емпіричним шляхом, тобто 

постійно апробується у досвіді, містить багато педагогічних "знахідок“ і 

прорахунків, засобів і методів впливу на дитину. А ще ж існують в сім’ї 

стосунки, які формулюються «чоловік – дружина», «дитина – дитина», «батьки-

дитина-інвалід». І в них також існує безліч варіантів впливу  на всіх членів 

сім’ї.  

Саме через те, що питання соціально-педагогічних стосунків у сім’ї є 

багатоплановими і непередбачувано різноманітними, науковці, соціологи, 

соціальні працівники, педагоги, психологи часто звертаються до проблем 

соціальної підтримки сім’ї, в якій живе дитина-інвалід.  

Однак проблеми соціалізації інвалідів, особливо дітей-інвалідів, у 

вітчизняній літературі ще не є предметом спеціального дослідження. Хоч 

проблема соціалізації дітей, підлітків та дорослих з порушеннями психічного та 

фізичного розвитку дуже актуальна і в теоретичному, і в практичному 

відношенні. 

Сьогодні у літературі ми зустрічаємо таке визначення інвалідності: 

“Інвалід – це особа, яка має порушення здоров’я зі стійкими розладами функцій 

організму, обумовлене захворюванням внаслідок травм чи дефектів, що 

призводять до обмеженої життєдіяльності та викликають необхідність його 

соціального захисту [3, с.19] ”. 

Інваліди є в усіх країнах та в усіх ланках суспільства. В різних країнах як 

причини, так і наслідки інвалідності неоднакові. Це обумовлено різними 

соціально-економічними умовами і залежить від тих кроків, які здійснює 

держава для підвищення благополуччя своїх громадян. За даними ООН, у світі 

числиться приблизно 450 мільйонів людей з порушеннями психічного та 

фізичного розвитку. Це становить 1/10 частину населення нашої планети. Дані 

всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) свідчать, що кількість таких 
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людей у світі досягає 13% (3% дітей народжуються з вадами інтелекту та 10% 

дітей з іншими психічними та фізичними вадами). Всього в світі близько 200 

мільйонів дітей з обмеженими можливостями[16,27]. Більше того, у нашій 

країні, як і в усьому світі, простежується тенденція зростання кількості дітей-

інвалідів. За даними Міністерства охорони здоров'я України збільшився рівень 

чисельності дітей-інвалідів з 146930 у 2005 році до 152210 чоловік у 2006 році, 

що становить 3,6% приросту за рік. Найпоширенішими причинами інвалідності 

є захворювання нервової системи та органів чуття, дитячий церебральний 

параліч, психічні розлади, вроджені вади розвитку. Третина дітей інвалідів – 

сільські мешканці, дві третини – міські жителі. Майже 20 відсотків дітей-

інвалідів перебувають в державних установах, тобто виховуються поза сім’єю 

[2]. 

Сьогоднішня політика по відношенню до інвалідів – результат її розвитку 

протягом останніх 200 років. Значною мірою вона відображає загальні умови 

життя, а також соціальну та економічну політику у різні періоди часу. Однак у 

відношенні до інвалідів склалося багато специфічних факторів, які впливають 

на умови їх життя. Неосвіченість, зневага оточуючих, зневіра і жах – ці 

соціальні фактори ізолювали інвалідів та затримали їх розвиток, про це 

свідчить історія. 

Протягом багатьох років політика у відношенні до інвалідів розвивалася 

від елементарного догляду у спеціальних закладах до навчання дітей-інвалідів 

та до реабілітації людей, які стали інвалідами у дорослому віці. 

Соціальні проблеми іншого порядку пов’язані з регіональними умовами, з 

наявністю чи відсутністю спецшкіл, спеціальних реабілітаційних центрів, 

спеціалістів-дефектологів на місцях мешкання сімей, де є дитина-інвалід. 

Оскільки спеціальні учбові заклади розташовані по країні нерівномірно, то 

діти-інваліди часто повинні отримувати освіту та виховання у спеціальних 

школах-інтернатах. Потрапляючи у таку школу, діти-інваліди ізолюються від 

сім’ї, від однолітків, які розвиваються нормально, від суспільства в цілому. 

Аномальні діти наче замикаються в певному соціумі, своєчасно не здобувають 
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належний соціальний досвід. Особливість спеціальних освітніх закладів не 

може не відбитися на розвитку особистості дитини, на її готовності до 

самостійного життя. Традиціоналізм, характерний для учбових закладів, як 

правило, проявляється в орієнтації на звичні для інвалідів професії: слюсар, 

столяр, швачка тощо, хоча вони порою далекі від їх реальних можливостей. 

Крім того, не поновлюються методи та форми профорієнтаційної роботи. Адже 

нові умови життя дозволяють ставити проблему отримання інвалідами 

сучасних престижних професій; здійснювати професійну підготовку по тих 

видах праці, у яких є потреба даного регіону. Спеціалісти регулярно проводять 

облік новонароджених з тією чи іншою, хай навіть слабо виявленою 

психоневротичною патологією, яка дозволяє віднести дитину до “групи 

ризику”. Профілактика повинна мати активний характер, здійснюватися у 

тісному контакті психоневрологів, медиків, педагогів, соціологів з батьками. 

Результатом переживань батьків стають установки на “оранжерейне” виховання 

хворої дитини, які передбачають її гіперопіку і формують маленьких егоїстів та 

домашніх тиранів, чи, навпаки, скрите чи явне емоційне відторгнення такої 

дитини сім’єю. 

Дитина, опинившись наодинці з батьками та лікарями, у яких одна 

домінанта – її хвороба, поступово ізолюється від суспільства, і от тут вже ні про 

який розвиток і тим паче соціальну реабілітацію мови бути не може. Сім’ї, які 

мають дітей-інвалідів, потребують конкретної допомоги соціальних служб. 

Інвалідність призводить до обмеження життєдіяльності людини, її 

соціальної дезадаптації, обмеження здатності до самообслуговування, 

пересування, орієнтації, контролю за своєю поведінкою, спілкування, 

майбутньої трудової діяльності внаслідок відхилень у фізичному та психічному 

розвитку. Система навчання цих дітей не досконала. У зв’язку з цим треба 

вирішувати комплекс соціальних та психолого-, медико-педагогічних проблем 

із соціальної орієнтації таких дітей. Корекційну роботу найчастіше виконують 

самі батьки, проте багато з них не володіють спеціальними знаннями з 

дефектології та медико-соціальної реабілітаціїї. Крім того, відсутня і спеціальна 
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консультативна служба, де батьки мали б можливість отримати рекомендації 

щодо догляду за хворою дитиною, її виховання. Немає спеціалізованої 

методичної літератури по цих питаннях; не розв’язано проблеми здобуття 

професій дітьми-інвалідами, а також працевлаштування матерів, які мають 

таких дітей. Таким чином, діти-інваліди дуже часто не мають соціальної та 

матеріальної підтримки, умов для розвитку своїх інтересів, здібностей, ще й 

приречені на інтелектуальну потворність. Здебільшого діти-інваліди 

виховуються в неповних сім’ях. У складних соціальних умовах боротьба за 

виживання, відсутність необхідних знань та вмінь не дають матері змоги 

навчити дитину елементарних навичок соціальної орієнтації, допомогти 

адаптуватися в сучасних умовах. У таких сім’ях панує психологічна 

пригніченість, безперспективність, апатія, невпевненість у майбутньому. 

Матері часто втрачають професію, місце роботи, змушені обмежувати свою 

участь у культурному житті. Шляхи та засоби соціальної реабілітації дітей з 

обмеженими можливостями Законодавчі акти як необхідна умова соціальної 

реабілітації інвалідів. Головним міжнародним документом, що забезпечує 

концептуальний підхід до роботи з людьми, що мають психофізичні вади є 

прийняті Генеральною Асамблеєю ООН у грудні 1993 р. “Стандартні правила 

забезпечення рівних можливостей для інвалідів”. У цих правилах викладено 

таке тлумачення терміну "реабілітація": "... процес, маючий на меті допомогти 

інвалідам досягти оптимального фізичного, інтелектуального, психічного та/чи 

соціального рівня діяльності та підтримувати його, надавши їм тим самим 

засоби для зміни їх життя та розширення рамок їх незалежності". Особливу 

увагу цей документ пропонує звернути на такі групи населення, як діти, жінки, 

люди похилого віку, бідні прошарки населення, особи з двома, або кількома 

видами інвалідності, біженці-інваліди [5, с. 51].   

Соціальна адаптація – процес активного пристосування індивіда до 

соціального середовища, який проявляється в забезпеченні умов, що сприяють 

реалізації потреб, інтересів, життєвих умінь. Соціальна адаптація – це збірне 
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поняття, яке дає можливість будь-якій людині з вадою розвитку відчувати себе 

комфортно  в оточуючому середовищі [3]. 

Вирішальне значення в тому, як складається структура аномального 

розвитку, які умови виховання та вся сукупність соціальних факторів, в якій 

формуються психіка та особистість  аномальної дитини. В несприятливих 

умовах виховання хороші компенсаторні можливості можуть залишитися 

нереалізованими.  

Раннє втручання – ось що необхідно для нормального розвитку дитини. 

Медична наука сьогодення дає нам можливості для визначення вад розвитку ще 

на етапах внутрішньоутробного  розвитку дитини. Медики можуть чітко 

визначити  майбутню патологію нервової та психічної системи, розпізнати 

хвороби обміну речовин майбутньої дитини, хворобу Дауна на ін. [5, с. 25]. 

Ранній вік дитини є найбільш відповідальним періодом формування 

систем та органів, а значить інтелекту, емоцій, мовлення та особистості в 

цілому. Саме пластичність мозку дитини раннього віку  визначає потенційні 

можливості для подальшого виховання, навчання та корекції. Рання та 

адекватна допомога дитині дозволяє більш ефективно компенсувати порушення 

в її психофізичному розвитку і, тим самим, дає можливість попередити 

вторинні відхилення, які за словами Л. М. Виготського, дає первинний дефект. 

Ранній період розвитку в житті дитини є найбільш відповідальним, оскільки в 

цей час відбувається формування моторики, орієнтувально-пізнавальної 

діяльності і всіх вищих психічних функцій. При  аналізі зрілості нервових 

структур доведено, що і серед здорових дітей існує певна нерівномірність 

показників дозрівання нервових структур. Серед дітей з недоліками розвитку  

нерівномірність цих функцій виражена набагато значніше [6, с. 25].  

Дефект будь-якої найпростішої функції, яка складає загальну систему, 

затрудняє та сповільнює формування цілого ряду інших функцій. 

При формуванні складних функцій  при частковому дефекті необхідно 

робити опору на допоміжні шляхи. Для цього необхідна спеціально 

організована корекційно-педагогічна робота. Розраховувати на спонтанний 
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розвиток вищих психічних функцій у випадку порушення розвитку будь-якої з 

простих  її складових, не приходиться. Розвиток вищих психічних функцій 

реалізується в практиці спеціального навчання. 

Ні спеціальна, ні загальна психологія не мають достатніх даних про те, 

що є найбільш ефективним для формування будь-якої складної функції: 

впливати спочатку елементарними стимулами на одну, пошкоджену складову, 

чи застосовувати відразу складні стимули, які впливають на всю функцію в 

цілому. Це питання залишається відкритим для методики корекційного 

втручання. 

Однак слід підкреслити, що у всіх випадках затримки психічного 

розвитку відмічається відставання інтелектуальної сфери другорядного 

характеру, яке чітко виявляється в процесі динамічного обстеження та 

спостереження  за ігровою діяльністю та поведінковими реакціями дітей. 

Для створення ефективної системи ранньої допомоги необхідно мати 

глибоку наукову розробку проблеми сенситивних періодів в розвитку функцій 

вищої психічної діяльності в дітей з різними ступенями розумового та 

фізичного недорозвитку. Вирішення цих завдавань ускладнюється тим, що для 

деяких спеціалістів це нова область, адже дефектологи, логопеди працювали 

раніше з дітьми більш старшого віку, а не з немовлятами. Кожна дитина 

потребує допомоги декількох спеціалістів з дитячого розвитку, які володіють 

знаннями вікового розвитку дитини. Окрім цього, вони повинні вміти залучати 

до процесу діагностування та корекції батьків дитини [4, с. 25]. 

Для організації ранньої допомоги дітям з відхиленнями в розвитку 

необхідно переслідувати наступні цілі: звернути увагу не сім’ю, в якій 

з’явилася дитина з обмеженими можливостями, необхідно стимулювати 

відповідальність батьків за догляд та виховання такої дитини, здійснювати 

практичний контроль медичного персоналу за даною дитиною, займатися 

розробкою різних методів раннього виявлення та діагностування 

психомоторних порушень та оцінки рівня розвитку дитини, здійснювати на 

практиці мультидисциплінарний підхід у наданні реабілітаційної допомоги 
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дитині. Необхідно здійснювати конкретну психолого-педагогічну допомогу 

батькам дітей з порушенням розвитку у вигляді навчання навичкам взаємодії з 

дитиною та методам корекційної роботи, відпрацьовувати попередження 

порушень поведінки, формування передумов ігрової та навчальної діяльності, 

тобто здійснювати комплексний підхід всіх спеціалістів до організаційно-

виховної та лікувально-корекційної діяльності у всіх спеціалізованих дитячих 

закладах. 

Враховуючи вищезазначене можна сподіватися, що раннє медико-

психолого-педагогічне втручання дозволить послабити, а в деяких випадках і 

попередити наслідки того чи іншого відхилення в розвитку, допоможе 

виростити людину, яка, забувши про свою фізичну або психічну ваду, активно 

прийматиме участь у суспільному житті. 

Багатьма сучасними спеціалістами-дефектологами відзначається, яку 

велику роль у корекції вад дитини з особливими потребами, її розвитку та 

соціальній адаптації відіграє родина та сімейний клімат. Говорячи про роль 

роботи дефектолога у навчанні і розвитку дитини з інтелектуальними вадами, 

слід відмітити, що ефективність корекційно-розвивальної роботи значною 

мірою залежить від того, наскільки педагогу вдалося залучити до цього процесу 

батьків. 

Проте включення батьків у корекційний процес ускладнюється тим, що 

більшість дітей з інтелектуальними вадами виховується у неблагополучних 

сім’ях, часто відносини у сім’ї, навпаки, негативно впливають на корекцію вад 

дитини, гальмують її розвиток. Оздоровлення умов виховання дітей у таких 

сім’ях потребує віднайдення ефективних шляхів роботи не тільки з дитиною, а 

й з її батьками [2, с. 25]. 

Справжня психолого-педагогічна робота з родиною розпочинається там, 

де батьки зацікавлені у вихованні своєї дитини, але через брак знань не 

розуміють її проблем, і займають пасивну позицію або вживають хибних 

заходів, тим самим поглиблюючи наявні проблеми. 
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На наш погляд, вирішення проблеми соціальної адаптації сімей даної 

категорії, знаходження ними їхньої „соціальної ніші” слід шукати в сфері 

реалізації корекційного впливу не тільки на аномальну дитину, а й на її батьків. 

Нами було проведено дослідження, спрямоване на вивчення батьківсько-

дитячих відносин зі сторони батьків та точки зору дитини, для розроблення в 

подальшому ефективної цілеспрямованої роботи з батьками, залучення їх  у 

різних формах до процесу корекційної дії в умовах школи. Відповідно мети 

дослідження нами були обрані такі методи, як метод бесіди з дитиною, її 

батьками, метод спостереження, та такі методики, як “Позитивний 

опитувальник по сімейному вихованню” та проективна методика “Малюнок 

сім’ї”. В дослідженні брали участь 10 сімей учнів п’ятого класу спеціальної 

загальноосвітньої школи № 2 (експериментальна група) та 10 сімей учнів 

п’ятого класу загальноосвітньої школи № 14 (контрольна група) (м. Рівне, 

2013). 

Позитивний опитувальник дозволив виявити рівень ігнорування батьками 

потреб дитини. В родинах учнів звичайної школи тільки 20% батьків виявили 

нерозуміння потреб дитини, причому це стосувалось виключно потреб, 

пов’язаних з учбовою діяльністю. Батьки розумово відсталих учнів показали 

нерозуміння фізичних потреб дітей у 60% випадків, потреб, пов’язаних з 

учбовою діяльністю – у 60%, потреби у спілкуванні – у 70%, потреби у 

творчості – в 90% випадків. 

Отже, показники ігнорування потреб розумово відсталих дітей по всіх 4-х 

блоках дуже високі, особливо це стосується блоку творчості. З цього можна 

зробити висновок, що інтелектуальні вади дитини впливають на ставлення 

батьків до дитини, що відбивається на всіх сферах розвитку дитини негативно, 

більшість потреб дитини не реалізуються. Особливо це стосується сприйняття 

дитини як особистості. Вади дитини, її недоліки та труднощі заважають 

батькам у повній мірі сприймати дитину як особистість та викликають реакцію 

гіперопіки або відчуження. Звідси і витікають труднощі реалізації потреб 

дитини, бо в одних випадках батьки роблять все за дитину, не даючи дитині 
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робити це самій, тобто розвивати навички та реалізувати потреби, а в інших 

випадках дитина предоставлена сама собі, що веде до соціальної занедбаності, 

дисгармонійного розвитку дитини, несформованості мотивації і потреб в 

учбовій діяльності[5, с. 155]. 

Особливості батьківського ставлення до розумово відсталих дітей 

відповідним чином відбиваються й на сприйнятті дітьми власного становища в 

родині. Результати, отримані при проведенні проективної методики “Малюнок 

сім’ї”, показали наявність у більшості дітей загальної тенденції до 

усамітнювання в сім’ї, відчуженості. Аналіз малюнків сім’ї, виконаних дітьми 

допоміжної школи, показує, що діти „читають” свої малюнки, вкладаючи в них 

певний емоційний зміст. Характерно, що вони адекватно усвідомлюють і 

оцінюють свою самотність у сім’ї, передають у малюнках своє ставлення до 

родичів.  

Так, наприклад, в малюнках Юрка К. були показані ситуації віддаленості 

та відчуженості дитини від батьків: дитина не хотіла себе малювати у сім’ї. 

Згодом все ж таки він погодився намалювати себе, але образ „Я” розташувався 

вдалині, дуже далеко від рідних. Відмічався також той факт, що деякі діти 

малювали себе чорним кольором, тоді як всіх інших – різнокольоровими. На 

запитання до тесту, майже всі (окрім одного хлопчика) сказали, що 

найнещасливіші люди в родині  – це саме вони. Причини були різні, але мотив 

один – дитина не почуває себе добре у сім’ї, не відчуває батьківської любові і 

турботи. 

Отримані результати вказують на необхідність вдосконалення системи 

роботи педагогів-дефектологів з родинами розумово відсталих учнів, розробки 

та впровадження конкретних заходів щодо оптимізації батьківсько-дитячих 

стосунків. При цьому слід використовувати можливості сучасних 

психокорекційних технологій, спрямованих на допомогу близьким дорослим у 

створенні комфортного для розвитку дитини сімейного середовища, залучення 

батьків до активної участі у виховані і навчанні дитини, формування 

адекватних взаємин між дорослими і дітьми. 
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Приблизно з середини 1970-х pp. визначились і почали отримувати все 

більшого поширення, насамперед в економічно розвинутих країнах, нові 

підходи у ставленні до людей з обмеженими можливостями, в тому числі і 

дітей, що виражаються поняттям "інтеграція". Сутність цих підходів полягає в 

тому, що інваліди не є соціальне відокремленими та ізольованими членами 

суспільства, беручи участь у всіх видах й формах соціального життя разом і 

нарівні з іншими. 

Реальне втілення ідей інтеграції - проблема комплексна і дуже складна 

навіть для соціальне і економічно благополучних країн. Але складність полягає 

не тільки в тому, що це вимагає величезних засобів (переобладнання громадсь-

ких місць, будівель, транспорту і т. ін.), але й у необхідності зміни свідомості 

як самих людей з обмеженими можливостями, так і інших членів суспільства. 

Насамперед це стосується тих, хто є найближчим оточенням людини з інвал-

ідністю, зокрема сім'ї. 
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ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ДО 

РОБОТИ В КЛАСАХ З ІНКЛЮЗИВНИМ НАВЧАННЯМ 

 

Діти – майбутнє держави, дзеркало її суспільства, її багатство. Кожна 

дитина – особлива. Але все ж є діти, про яких говорять «особливі» не для того, 

щоб підкреслити унікальність здібностей, а для того, щоб відмітити ті особливі 

потреби, які відрізняють їх від інших дітей. Отримання такими дітьми якісної 

загальної освіти є однією з основних умов їх успішної соціалізації, 

забезпечення їх повноцінної участі в житті суспільства. 

Інклюзивне навчання забезпечує доступ до освіти дітей з особливими 

потребами у загальноосвітніх школах за рахунок застосування методів 

навчання, що враховують індивідуальні особливості таких дітей. В основу 

інклюзивної освіти покладена ідеологія, яка виключає будь-яку дискримінацію 

дітей; забезпечує однакове ставлення до всіх людей, але створює спеціальні 

умови для дітей з особливими потребами. 

І хоча «інклюзія» не є докорінно новим явищем для нашої країни, на 

шляху її ефективного запровадження існує багато труднощів та перешкод. 

Перш за все йдеться про професійну, особистісну та психологічну підготовку 

педагогів до навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку. На 

сьогоднішній день ця проблема стоїть досить гостро і потребує розробки 

науково та практично обґрунтованих шляхів її вирішення. 
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Як свідчить практика запровадження інклюзивного навчання в Україні, 

учителі загальноосвітніх шкіл, які звикли протягом багатьох років працювати за 

налагодженою системою, апробованими навчальними планами, виявилися не 

готовими до нових вимог, які ставить перед ними інклюзивна освіта. У цьому 

велику роль відіграє недостатність у педагогів знань про особливості розвитку, 

навчання і виховання учнів з особливими освітніми потребами. 

Педагоги інклюзивних класів повинні мати спеціальну підготовку. До її 

змісту має входити: ознайомлення з психофізичними особливостями дітей з 

вадами розвитку та врахування цих особливостей у навчально-виховному 

процесі, обізнаність зі спеціальними методами і прийомами навчання, 

доступними технічними і дидактичними засобами навчання, ергономічними 

нормами і вимогами до організації і здійснення процесу їхнього навчання. 

Також надзвичайно важливими є психологічна підготовка педагогів до 

роботи з такою категорією дітей. На перший план, як правило, виступає 

мотиваційна та особистісна готовність учителя сприймати дитину з вадами 

психофізичного розвитку як повноправного члена класного колективу. І саме 

від цієї готовності в кінцевому результаті залежатиме успіх соціальної адаптації 

учня. 

Позитивна налаштованість на успіх є запорукою доброго результату у 

будь-якій діяльності. Учитель, є для учнів авторитетом, носієм суспільної 

думки, під впливом якого формуються установки, переконання та подальша 

поведінка дітей. Тому, якщо в учителя відсутнє упереджене ставлення та 

негативні соціальні установки до дитини з особливими освітніми потребами, 

якщо він позитивно ставиться до перебування її серед здорових однолітків і 

створює умови для сприятливого соціально-психологічного клімату у 

колективі, то відповідно це позитивно впливатиме і на ставлення решти учнів 

до такої дитини.  

Інклюзивний підхід в освіті покликаний сформувати позитивну 

педагогічну мотивацію вчителів і вихователів, стерти негативні стереотипи та 
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установки, які заважають сприймати «особливу дитину» як цілісну особистість, 

повноцінного члена суспільства. 

Для успішного навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку 

педагог повинен оволодіти необхідними знаннями і навичками: 

1. Ознайомитися з анамнезом учня, мати уявлення, які психічні процеси 

та функції у нього порушені. 

2. У процесі навчальної діяльності вивчати динаміку уваги, 

стомлюваності, темп роботи кожної дитини. 

3. Враховувати стан слуху, зору, загальної та дрібної моторики дитини. 

4. Навчитися адаптувати навчальні плани, методи роботи, дидактичний 

матеріал до індивідуальних потреб дітей. 

5. Уміти створювати оптимальні умови для спілкування, сприяти 

налагодженню дружніх стосунків між дітьми, формуванню колективу. 

6. Формувати у дітей досвід стосунків у соціумі, навичок адаптації до 

соціального середовища. 

7. Підготувати дітей класу до того, що поряд з ними навчатимуться учні з 

особливими потребами, навчити дітей налагоджувати дружні стосунки, щоб 

діти з особливими потребами відчували себе членами колективу. 

8. Не припускати зневажливого ставлення до дітей з обмеженими 

можливостями. 

Зміст, форми та методи навчально-виховної роботи в інклюзивному класі 

мають бути корекційно спрямованими. Це означає, що кожна тема, яку 

вивчають діти, кожен метод, повинні сприяти не лише засвоєнню знань, умінь і 

навичок, формуванню поведінки, а й спрямовуватися на виправлення вад 

розвитку (залежно від нозології). Дуже важливими моментами у роботі з 

такими дітьми є правильно обраний темп роботи, повторюваність, поглиблений 

індивідуальний та диференційований підхід, опора на здібності дитини, які є 

більш розвиненими, а також забезпечення обережності навчального процесу, 

уникнення перевантаження.  
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Наступною складовою готовності педагогів до інклюзивного навчання 

дітей з особливими освітніми потребами, є оволодіння наступними 

особистісними якостями, такими як: терпіння, витримку, любов до дітей, 

уміння знайти індивідуальний підхід до дитини, уміння співпрацювати з 

іншими спеціалістами та використовувати їх поради, доброта, доброзичливість, 

уміння зрозуміти дитину тощо. 

Отже, успішна та ефективна практична реалізація процесу інклюзивного 

навчання залежить насамперед від ставлення до нього учителя як суб'єкта 

навчальної діяльності. Якщо особливості психофізичного розвитку дитини – це, 

майже завжди, незмінний фактор, то спроможність учителів щодо свідомої 

зміни свого ставлення до них, розширення знань, умінь та навичок у навчанні 

та вихованні дітей з вадами психофізичного розвитку, використанні ними 

різноманітних форм, методів і прийомів роботи мають змогу змінитись на 

краще. Саме за таких умов є можливим ефективне запровадження інклюзії в 

практику роботи загальноосвітніх навчальних закладів. 

Особи з порушенням розвитку потребують не лише співчуття, а й 

допомоги стати повноправними членами суспільства, мати змогу повністю 

соціалізуватися в наше сьогодення.  
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ЗАСТОСУВАННЯ ЛОГОПЕДИЧНИХ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ – 

ЯК УДОСКОНАЛЕННЯ ЗМІСТУ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ 

 

Анотація. У статті розглядаються питання застосування інноваційних 

логопедичних технологій, нетрадиційних методик корекційного впливу на дітей 

з особливими освітніми потребами, використання яких є доцільним в системі 

інклюзивної освіти. 

Ключові слова: інклюзія, інноваційні технології, корекція, порушення 

мовлення. 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы использования 

инновационных логопедических технологий, нетрадиционных методик 

коррекционного влияния на детей с особыми образовательными 

потребностями, использование которых является целесообразным в системе 

инклюзивного образования. 

Ключевые слова: инклюзия, инновационные технологии, коррекция, 

нарушения речи.  
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Annotation. This article discusses the use of innovative technologies 

logopedic, non-traditional methods of corrective effect on the children with special 

educational needs, the use of which is appropriate in inclusive education. 

Key words: inclusion, innovative technology, correction, speech disorders. 

 

Утвердження демократичних засад в українському суспільстві, активне 

впровадження інклюзивної освіти сприяє масовій творчості учителів. Вони, 

задовольняючи інтереси дітей загального розвитку та дітей з особливими 

освітніми потребами, часто відходять від усталених шаблонів, шукають і 

знаходять такі методичні підходи у навчанні, котрі забезпечують високий 

рівень знань і навичок всіх учнів. 

Зараз існує чимало різноманітних інноваційних методик з навчання та 

виховання дітей. Ці методики нетрадиційні, цікаві, які розвивають, збагачують, 

урізноманітнюють життя учнів і дають змогу навчитись в масових закладах 

дітям з особливими освітніми потребами. 

Використання їх у роботі з дітьми-логопатами можливе лише тоді, якщо 

творчо опрацювати ту чи іншу педагогічну методику, адаптувати, пристосувати 

її для логороботи, тим самим осучаснити процес корекції вад мовлення. 

Розглянемо методику навчання грамоти за системою О. М. Зайцева. 

Цікавий підхід, але читання кубиків, таблиць з дефектною вимовою негативно 

впливає на мовленнєвий розвиток дитини, спричиняє закріплення, а не 

виправлення існуючих дефектів. 

В. М. Андросова зробила певні доповнення до дидактичної наочності 

О. М. Зайцева, що відповідають вимогам корекційної роботи з дітьми-

логопатами. Це дало можливість повністю використовувати дану методику 

навіть на першому етапі корекційної роботи. 

В результаті поєднались два процеси – корекція і читання. Вони йдуть 

паралельно, поруч, допомагають один одному. І при цьому зберігається головна 

авторська ідея – навчання цікаве, розвиваюче, особистісно-орієнтоване. 
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Використання методики О. Зайцева з логодоповненнями в поєднанні з 

іншими методами та прийомами В. М. Андросової дають гарні результати на 

практиці. 

Передумовою використання кубиків О. Зайцева з логодоповненнями є 

такі чинники: підготовка артикуляційного апарату; розвиток мовленнєвої 

моторики; постановка звука. 

До кубиків О. Зайцева додаються ще кубики-«будиночки», в яких 

«живуть» звуки: с, з, ц, ш, ж, ч, щ, л, р, дз, дж. А щоб не помилитись, допоможе 

картинка-підказка на кожній грані кубика: с – насос, з – комарик, ж – жук і т. д. 

Так вони і називаються: куб насосів, куб комариків, куб синичок, куб 

гусочок, куб жуків, куб поїздів і т. д. 

Бажано, щоб ці картинки-підказки були різноманітні на одному і тому ж 

кубику. Кожна грань кубика має свій кольоровий фон. Це не тільки естетично 

виховує дітей, й має певні дидактичні цілі: підвищує інтерес, зацікавленість, 

вивчення та закріплення кольорів, дає можливість урізноманітнити завдання. 

З цими кубиками можна гратися, виконувати вправи, завдання не тільки 

за інструкцією педагога, а й самостійно, разом з товаришами. 

Крім того, можна використовувати кубики з різними малюнками, які 

мають певний звук, що корегується. Комплектування кубиків малюнками – 

різноманітне, як для автоматизації одного звука, так і для автоматизації та 

диференціації різних звуків. Обов'язково, щоб на цих малюнках були картинки-

підказки. 

Такий зоровий контроль націлює дитину назвати малюнок, прочитати 

(вимовити) склади, слова правильно, згідно фонетики рідної мови. 

Саме цим дитина самостійно корегує свою вимову, самотужки вчиться 

правильно вимовляти дефектні звуки, що прискорює термін корекційно-

розвивальної роботи. 

Корекційну роботу за кубиками О.Зайцева з логодоповненнями можна 

проводити в 4 етапи. 
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I етап – знайомство з кубиками, автоматизація ізольованої вимови 

поставленого звука. 

II етап – автоматизація звука в складах та словах, читання складів та 

слів. 

III етап – диференціація опозиційних звуків, читання складів та слів. 

IV етап – автоматизація та диференціація звуків в тексті, складання та 

читання речень. 

У корекційній роботі особливу роль відіграє формування у дітей 

кінестетичних відчуттів органів артикуляції, що дозволяють відчути 

контрастність положення язика, щелеп, губ, спрямованість видиху. їх чіткість 

обумовлена дотиковими відчуттями, що особливо важливо початкових етапах 

постановки звуків, коли ще не сформована слухова диференціація. 

Застосування біоенергопластики ефективно прискорює виправлення дефектних 

звуків у дітей зі зниженими і порушеними кінестетичними відчуттями, 

оскільки, працюючи, долоня багаторазово посилає імпульси, що йдуть до кори 

головного мозку від язика. За даними А. В. Ястребової та О. І. Лазаренко 

біоенергопластика – це поєднання рухів апарату артикуляції з рухами руки. 

Рухи тіла, спільні рухи руки й апарату артикуляції, якщо вони пластичні, 

розкріпачені та вільні, допомагають активізувати природний розподіл 

біоенергії в організмі. Це надзвичайно благотворно впливає на активізацію 

мовленнєвої та інтелектуальної діяльності дітей, розвиває координацію рухів і 

дрібну моторику. Синхронізація роботи з органами артикуляції та дрібною 

моторикою пальців дозволяє швидко прибрати зорову опору – дзеркало і 

перейти до виконання вправ за відчуттями. Це особливо важливо, оскільки в 

реальному житті діти не бачать своєї артикуляції. 

Велике значення в логопедичній роботі має використання спеціалізованих 

комп'ютерних технологій, призначених для корекції мовлення. Наприклад: 

комп'ютерна технологія «Ігри для тигри», призначена для корекції загального 

недорозвинення мовлення дітей старшого дошкільного віку успішно може 

використовуватись з розумово відсталими молодшими школярами. В рамках 
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системного підходу до корекції мовленнєвих порушень ця логопедична 

програма пропонує понад 50 вправ з різними рівнями складності, об'єднаних в 

4 тематичних блоки: «Просодика», «Звуковимова», «Фонетика», «Лексика». 

Крім того, в практичній роботі можна використовувати ще такі комп'ютерні 

технології, а саме розвивальні ігри: серія «Несерйозні уроки», «Вундеркінд з 

пелюшок», «Баба-Яга вчиться читати», «П'ятачок складає іспити з анатомії» та 

ін. 

Основа інтерактивного навчання – робота в малих групах. Найпростіша 

форму, що відноситься до інтерактивного навчання – це робота парах, що 

дозволяє учням набути навичок співробітництва, оволодіти уміннями 

висловлюватись та активно слухати. Це ефективно можна використати на 

уроках розвитку мовлення. Під час роботи в парах можна швидко виконувати 

вправи, які за інших умов потребують великої затрати часу. Серед них можна 

назвати такі. 

Гра «Знайди пару» – учні до карток з друкованими буквами добирають 

відповідні рукописні літери. Називають букви, звуки, які вони позначають, 

складають з ними слова. 

Гра «Незнайко» – один учень читає, а інший виправляє допущені 

помилки. 

Гра «Вовк і заєць» – один учень починає читати текст, другий вступає 

після нього, як перший дійде до крапки, й намагається його догнати. 

Цікаво проходять ігри «Засели будиночок», «Розмова по телефону», 

розгадати кросворд чи скласти слово із запропонованих букв. 

Метод «Мікрофон» надає можливість кожному учневі щось сказати, по 

черзі, відповідаючи на запитання або висловлювати свою думку. Правила 

проведення такі: говорити має тільки той, у кого «символічний» мікрофон 

(відповіді не коментуються і не оцінюються; коли хтось висловлюється, інші не 

можуть говорити або викрикувати з місця). 



216 

Позитивні результати дає використання на уроках з розвитку мовлення 

методів і прийомів гуманно-ос о б и стісної системи навчання Ш.О.Амонашвілі. 

Серед них можна виділити такі: 

1. Нашіптування вчителю відповідей на поставлене запитання, аби 

зацікавити, заінтригувати учнів класу, зумовити їх думати. 

2. Обов'язкова мотивація навчальної діяльності через розкриття 

далекої і близької перспективи. 

3. Проблемне навчання, спеціально допущені помилки педагогом, 

котрі виправляються учнями. 

4. Завдання на розуміння змісту тексту: прочитати оповідання чи 

речення, закрити очі і пошепки переказати прочитане, закріпиш його в пам'яті. 

5 Вчитель пропонує дітям закрити очі, лягти на парти, розслабитись, 

подумати про щось приємне, пригадати веселий випадок із свого життя – це для 

короткочасного відпочинку учнів. 

6. Гра в структурний аналіз слів. Вчитель розтягує і пошепки 

промовляє слово, а діти по його сигналу (умовному значку) хором тихим 

голосом кажуть це слово або навпаки. Вчитель називає слово «Буратіно», учні 

повинні протяжно промовити це слово в чашечку з долоні, щоб звуки не 

розсипалися, і порахувати їх. Визначають голосні і приголосні звуки, графічно 

записують їх на дошці. 

7. Наступний прийом: приготувати фішки і «впіймати» звуки, а потім 

назвати слово. 

8. Ігри з м'ячем. Дитина ловить м'яч і називає слово на 

запропонований вчителем звук чи склад. 

9. Дітям, які погано читають, даються завдання – вдома прочитати 

казку, а в школі розповісти її дітям. 

10. Текст надрукувати на дошці. Діти читають зі швидкістю, яку задає 

вчитель просуванням вказівки. Потім дошка закривається і діти пошепки 

відновлюють текст. 
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Основне призначення диференційованих завдань, розроблених 

С. П. Логачевською, у тому, щоб, знаючи і враховуючи індивідуальні 

відмінності у навчальних можливостях учнів, забезпечити для кожного з них 

оптимальний характер діяльності у процесі навчальної роботи, виявити і 

розвивати пізнавальні інтереси учнів. 

Різноманітні способи і прийоми диференціації, які застосовує у роботі з 

учнями С. П. Логачевська, можна звести до таких: диференціація за ступенем 

складності, диференціація за ступенем самостійності учнів. 

Диференціація за ступенем складності використовується не лише як засіб 

систематичного й послідовного розвитку мислення учнів, особливо з 

пониженим рівнем навчання, але і для впливу на їхню мотивацію: вирішення 

посильної задачі стимулює бажання до подальшої навчальної діяльності і 

підвищує самооцінку своїх можливостей. 

Приклади поступового ускладнення завдань на уроках розвитку 

мовлення: 

1. Гра «Не спіткнись об пеньок»: швидко чи за певний час відшукати 

серед кількох повторювальних слів зайве (сом, сом, сом, сом, сом, сам; вода, 

вода, вада, вода, вода). 

2. Вибрати підпис до малюнка серед поданих слів. 

3. Відшукати у тексті слово, що не відповідає змісту оповідання. 

4. Добрати правильно прийменники і прочитати речення. 

5. Відшукати слова і речення, що заховалися у злитому тексті. 

Приклади ускладнення завдань з розвитку зв'язного мовлення, які 

пропонує С. Логачевська: 

1. Переказати зміст оповідання за малюнками. 

2. Розмістити у певному порядку сюжетні картинки і скласти за ним 

оповідання. 

3. Скласти оповідання за опорними словами. 

4. Скласти оповідання за аналогією. 

5. Скласти оповідання за планом. 
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6. Скласти оповідання з власного життя (на основі спостережень). 

Поступове ускладнення завдань відкриває учням можливість перейти на 

більш високий рівень пізнавальної діяльності. 

Отже, можна зробити висновок, що для вдосконалення мовленнєвих 

навичок учнів застосування інтерактивних методів навчання значно підвищує 

рівень успішності дітей із різним рівнем розвитку. 
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Мариніна Людмила Василівна, директор Цепцевицької 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Сарненської районної ради 

Рівненської області 

 

ВПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ В 

ЦЕПЦЕВИЦЬКОМУ ОСВІТНЬОМУ ОКРУЗІ 

 

В 2007 році був створений Цепцевицький освітній округ Сарненського 

району.  

Суб’єктами Цепцевицького освітнього округу є: 

- 5 загально-освітніх шкіл; 

- 4 дошкільні навчальні заклади; 

-  Сімейний центр; 

- 3 заклади культури; 

- 3 заклади медицини  

Створення освітнього округу дає можливість забезпечити рівний доступ 

дітей до якісної дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, 

допрофесійної підготовки незалежно від місця їх проживання, об’єднавши 

зусилля всіх суб’єктів округу, влади  та громади. 

Ураховуючи світові тенденції розвитку освіти, в Україні все більшого 

поширення набуває спільна форма навчання та виховання дітей з 

особливостями розвитку та їх здоровими однолітками. Це є основою їхньої 

інтеграції та соціальної адаптації. 11 вересня 2009 р. Міністерством освіти і 

науки України було видано наказ «Про затвердження плану дій щодо 

запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах 

на 2009-2012 р.», 21 грудня 2009 про заходи МОН на виконання завдань, 

визначених розпорядженням Кабінету МіністрівУкраїни від 3 грудня 2009 року 

№ 1482-р «Про затвердження плану заходів щодо запровадження інклюзивного 

та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 

2012 р.», Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.10.2010 №912 “Про 
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затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання”, Постанова Кабінету 

Міністрів України від 15.08.2011 №872 “Про затвердження порядку організації 

інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах”. Відбувається 

активний пошук ефективних способів упровадження соціальної взаємодії дітей, 

які мають порушення психофізичного розвитку, з однолітками з типовим 

розвитком.  

На території Цепцевицького освітнього округу проживає 39 дітей – 

інвалідів. Одним із пріоритетних  завдань роботи в окрузі є забезпечення 

рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими потребами. 

Інклюзивна освіта – це система освітніх послуг, що ґрунтується на 

принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права навчатися за 

місцем проживання, що передбачає навчання в умовах загальноосвітнього 

закладу.  

Умови для організації інклюзивного навчання: 

 позитивна налаштованість психолого-педагогічного персоналу 

загальноосвітніх закладів; 

 адекватне сприймання ним дітей з особливостями психофізичного 

розвитку; 

 готовність до налагодження соціальної взаємодії вихованців з 

різними рівнями здоров’я і розвитку; 

 вміння співпрацювати з батьками; 

 забезпечення безперешкодного доступу до будівель та приміщень 

такого закладу; 

 забезпечення необхідними навчально-методичними і наочно-

дидактичними посібниками та індивідуальними технічними засобами навчання; 

 облаштування кабінетів учителя-дефектолога, психологічного 

розвантаження, логопедичного для проведення корекційно-розвиткових занять; 

 забезпечення відповідними педагогічними кадрами. 

Відповідно до умов інклюзивного навчання усі учні є повноправними 

особистостями дитячого колективу, забезпечуються безперешкодним доступом, 
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підтримкою, у разі потреби – медико-соціальним та психолого-педагогічним 

супроводом. 

В нашому окрузі створено підґрунтя інклюзії – виконання її принципів:  

1. Створена команда учасників психолого - педагогічного супроводу 

учнів з особливими освітніми потребами ;  

2. Залучено батьків до участі в навчально-виховному процесі дітей з 

особливостями психофізичного розвитку; 

3. Розширено кадровий склад:введено вчителя - логопеда та асистента 

- вчителя; 

4. Створене відповідне освітнє середовище для дітей з особливими 

потребами, їх психолого-педагогічний супровід;  

5. У суспільстві сформована нова філософія ставлення до осіб з 

обмеженими можливостями. 

З 10 вересня 2012 року в Цепцевицькій ЗОШ І – ІІІ ст. організовано 

інклюзивне навчання, яке стало можливим з відкриттям Сімейного центру на 

базі Цепцевицької лікарської амбулаторії сімейної медицини функціонує 

Сімейний центр, відкритий за підтримки ЮНІСЕФ, дитячого фонду ООН в 

Україні.  

Сімейний центр – це інноваційна модель надання комплексних послуг 

родинам з дітьми, а саме: медичних, педагогічних, психологічних, соціальних. 

Це модель між секторальної співпраці медицини, освіти та соціальних служб. В 

сімейному центрі послуги надають лікарі Цепцевицької лікарської амбулаторії 

та педагоги Цепцевицької ЗОШ І – ІІІ ступенів, а саме: психолог,соціальний 

педагог, вчитель – логопед та вихователь( асистент вчителя).  

Послуги спрямовані на: 

− підготовку родини до народження здорової дитини, функціонування 

школи відповідального батьківства, індивідуального  консультування  сімей; 

− допомогу сім’ям у створенні безпечного сімейного середовища для 

забезпечення гармонійного фізичного, розумового, соціального розвитку 

дитини; 
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− підготовку дітей до школи;  

− консультування батьків щодо профілактики дитячих захворювань і 

травматизму;  

− проведення профілактичної роботи з батьками та школярами по 

подоланню шкідливих звичок та формування навичок здорового способу життя; 

− формування життєвих компетенцій особистості з особливими 

потребами на засадах педагогіки життєтворчості  

Лікарі, надаючи індивідуальні та групові консультації батькам, 

організовуючи навчання в Школі відповідального батьківства, залучають 

психолога та педагогів,адже в центрі уваги є дитина. 

А в Сімейному центрі знаходиться мобільний соціально-психологічний 

пункт округу, мета якого: 

- психологічне забезпечення та підвищення ефективності 

педагогічного процесу; 

- захист психічного здоров’я і соціального благополуччя усіх 

учасників округу; 

- організація соціально-педагогічного патронажу суб’єктів округу. 

В Сімейному центрі працюють психолог, соціальний педагог та вчитель-

логопед опорної школи, а їм допомагають колеги із закладів освіти – суб’єктів 

округу над вирішенням завдань: 

- сприяти повноцінному особистісному й інтелектуальному розвитку 

кожної дитини; 

- створити умови для формування в дитини мотивації до 

самовиховання і саморозвитку; 

- проводити профілактику та корекцію відхилень в особистісному 

розвитку дитини. 

При  цьому використовуючи різні форми роботи: діагностику, 

анкетування, індивідуальні та групові  консультації, тренінги, семінари, 

психологічні форуми. 
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Психологи та соціальні педагоги відвідали кожну дитину вдома, вивчили 

їх умови проживання та виховання, індивідуальні особливості учня, його 

можливостей і потреб,  рівня  сформованості у нього пізнавальних процесів і 

дій. Діагностична робота була спрямована на вивчення:  

 співвідношення рівня розумового розвитку дитини і вікової норми;  

 рівня розвитку когнітивної сфери;  

 особливості емоційно-вольової сфери;  

 індивідуально-типологічних особливостей;  

 рівня сформованості мотивації до навчання;  

 рівня розвитку комунікативних здібностей;  

 розумової працездатності та темпу розумової діяльності.  

З урахуванням вади розвитку та потенційних можливостей дитини 

організовується й психокорекційна робота. Корекційна робота спрямована на 

розвиток усіх видів сприймання, особливо зорового і слухового, на базі яких 

розвиваються вищі психічні функції.           

Важливу роль у роботі з дітьми відіграє і соціальний педагог, який сприяє 

соціальній адаптації дитини в загальній системі соціальних відносин та 

взаємодій виконуючи такі завдання: 

 формування позитивного ставлення до себе; 

 оптимізацію спілкування з однолітками, педагогами; 

 заохочення до виявлення особистих пізнавальних інтересів дитини, 

її самостійності; 

 допомога у професійному самовизначенні. 

Реалізувати ці завдання можна шляхом розширення сфери соціальних 

контактів дітей із особливими освітніми потребами а саме: 

 сприяти відвідуванню та посильній участі цих дітей у шкільних 

святах, концертах, виставках, конкурсах дитячої творчості та інші; 

 залучення волонтерів до роботи з особливими дітьми; 

У результаті цього діти долучаються до всіх соціальних систем, структур, 

соціальних зв’язків, беруть активну участь в основних сферах життя і 
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діяльності суспільства, готуються до повноцінного дорослого життя, 

самореалізації та розкриття як особистості. 

Найдосконаліша інтеграція дітей з особливими освітніми потребами в 

загальноосвітній школі не знімає проблеми психологічної роботи з батьками. 

Мета такої роботи насамперед полягає в тому, щоб допомогти їм прийняти 

реальні освітні потреби дитини і залучити їх до співпраці в її навчанні. Все це 

неможливо здійснити без вивчення психологічних особливостей батьків дітей з 

порушенням психофізичного розвитку для того, щоб зрозуміти мотиви їхньої 

поведінки, їхні тривоги, а часто й агресивність. Практичний психолог та 

соціальний педагог провели консультації з батьками на теми: 

 вирішення конфліктних ситуацій, які виникають між батьками і 

педагогами; 

 дитина з особливими потребами – особистість; 

 корекція ставлення всіх членів сім’ї до дитини з особливими 

потребами; 

 підвищення психолого-педагогічної культури батьків; 

 сприяння в наданні матеріальної та побутової допомоги сім’ї, яка 

має дитину з особливими потребами. 

На виконання нормативно – правових документів в школі введено посаду 

асистента – вчителя. Відповідно до висновку ПМПК та згодою батьків 

розроблена індивідуальна навчальна програма, на основі вивчення динаміки 

розвитку учня, яка переглядається двічі на рік з метою її коригування, 

враховуючи потенційні можливості учня. Індивідуальна навчальна програма 

дитини з особливими освітніми потребами розроблена на основі типових 

навчальних програм загальноосвітніх навчальних закладів з відповідною їх 

адаптацією, педагогічними працівниками, у тому числі логопедом, які беруть 

безпосередню участь у навчально-виховного процесі, за участю батьків дитини 

та затверджена керівником навчального закладу. Успішній інтеграції сприяють, 

зокрема, свята, конкурси, змагання тощо за участю дітей з особливими 

потребами та членів їх сімей. 
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Особливістю навчально-виховного процесу дітей з особливими освітніми 

потребами є його корекційна спрямованість. Ефективність навчально-виховної 

роботи досягається шляхом надання таким учням корекційної допомоги. Для 

проведення корекційно-розвиткових занять в індивідуальному навчальному 

плані учня передбачається 4 години на тиждень, відповідно до особливостей 

психофізичного розвитку учня. Корекційно-розвиткові заняття проводяться 

вчителем- логопедом, а також практичним психологом. Основною метою 

логопедичної роботи є:     

- виявлення дітей з порушеннями усного і писемного мовлення; 

- виявлення і організація процесу формування мовлення; 

- розвиток і корекція психофізіологічної бази мовлення;  

- формування і закріплення навичок правильного мовлення; 

- підвищення логопедичної компетентності батьків дітей з порушеннями 

мовлення та залучення їх до спільної роботи, що передбачає сукупність причин 

та факторів, які зумовлюють ефективність проведеної роботи, де визначальним 

є стан міжособистісних відносин у сім′ї, відповідальне ставлення до дитини та 

традиції виховання у сім′ї. 

Логопед працює в тісному контакті з психологом, сімейним лікарем, 

вихователем, вчителем, забезпечуючи в такий спосіб всебічний вплив на 

дитину. Інформаційно-консультативний блок включає консультації для батьків, 

вихователів і інших фахівців закладу: 

- про виявлення у їх дітей порушень мови, 

- про заплановану коректувальну роботу і її результативність;  

- закріпленню отриманих на логопедичних заняттях знань і умінь, 

попередженню вторинних відхилень  

При навчанні школярів з особливими потребами  разом з вчителями-

дефектологами і батьками вчителі класу з інклюзивним навчанням розділяють 

відповідальність за долю цих дітей, спільно навчаючи і виховуючи їх з учнями 

з нормою психофізичного і інтелектуального розвитку. Педагоги допомагають 

дитині адаптуватися в колективі однолітків, прагнуть подружити її з дітьми, 
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вибирають для її розміщення на уроці таке місце в класі, щоб у разі ускладнень 

учневі було легко надати індивідуальну допомогу. Така дитина повинна 

посильно брати участь в роботі класу, не затримуючи темп ведення уроку. 

Навчання учнів в умовах загальноосвітнього класу направлено перш за все на 

формування у дітей віри в свої власні сили, у власні можливості, оскільки 

життєстверджуючий тонус повсякденного життя школяра спирається перш за 

все на успіхи в його основній праці – навчанні 

Для ефективного навчання дітей з особливостями психофізичного 

розвитку педагогам важливо знати потенційні можливості й потреби таких 

дітей. Отже, підготовка педагогічного персоналу залишається ключовим 

фактором сприяння розвитку інклюзивних шкіл. Важливим моментом у роботі 

інклюзивної школи є психологічна підготовка педагогів. До структури 

психологічної готовності входять п’ять компонентів: мотиваційний, 

когнітивний, операційний, оціночний та особистісний. Якими якостями 

повинен  володіти вчитель , щоб працювати з дітьми, які мають особливі 

освітні проблеми? Таке питання було поставлене вчителям нашої школи на 

педагогічних радах:  

«Інклюзивне навчання – рівний доступ до якісної освіти»; 

«Підготовка педагогів до реалізації компетентнісного підходу в умовах 

інклюзивного навчання». 

Протягом 2012 – 2014 року для педагогічних працівників округу 

проведені заходи: 

- тренінги: «Роль педагога в інклюзивному класі», «Кроки до 

активного життя»; 

- круглий стіл за участю медичних працівників, логопеду, 

психологів, соціальних педагогів, вчителів та на тему: «Соціальне партнерство 

заради ефективного впровадження інклюзивного навчання »; 

- психолого – педагогічний семінар «Психолого-педагогічний 

супровід дитини з особливими потребами»; 

- семінари для вчителів: 
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«Організаційно-методичні засади інклюзивного навчання дітей з 

особливими освітніми потребами»; 

«Дивись на нас як на рівних»; 

 «Особливості консультування батьків, дітей з особливими потребами» 

Важливим є робота з батьками, які  не тільки споглядачі навчального 

процесу, а безпосередні його учасники. Для вчителя батьки – партнери, 

помічники, порадники. Саме вони виступають ініціаторами навчання їх дитини 

з особливими потребами в загальноосвітньому закладі, а не в спеціальному. 

У роботі з батьками дотримуємося таких принципів: 

 співробітництво; 

 гуманність; 

 відкритість; 

 демократичність; 

 індивідуалізація та диференціація; 

 послідовність і систематичність. 

Участь батьків у впровадженні та здійсненні інклюзивних навчальних 

програм є одним із ключових елементів досягнення успіху 

.  Намагаємося  допомогти їхньому бажанню дати максимальні можливості для 

реалізації потенціалу дитини, незважаючи на труднощі. Надаємо необхідну 

інформацію та консультації, підтримуємо здатність батьків долати свої страхи 

та посилити компетентність, формуємо позитивне ставлення до реалізації 

творчих бажань дитини. Вся робота спрямована , щоб досягти головної мети: 

підготувати дитину до самостійного незалежного життя 

В процесі інклюзивного навчання виявлено: 

Переваги для дітей з особливими освітніми потребами: 

• Завдяки цілеспрямованому спілкуванню з однолітками поліпшується 

когнітивний, моторний, мовний, соціальний та емоційний розвиток дітей. 

• Ровесники відіграють роль моделей для дітей з особливими освітніми 

потребами. 
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• Оволодіння новими вміннями та навичками відбувається 

функціонально. 

• Навчання проводиться з орієнтацією на сильні якості, здібності та 

інтереси дітей. 

• У дітей є можливості для налагодження дружніх стосунків зі здоровими 

однолітками й участі у громадському житті. 

Переваги для дітей без особливих потреб: 

• Діти вчаться природно сприймати і толерантно ставитися до людських 

відмінностей. 

• Діти вчаться налагоджувати й підтримувати дружні стосунки з людьми, 

які відрізняються від них. 

• Діти вчаться співробітництву. 

• Діти вчаться поводитися нестандартним чином, бути винахідливими, а 

також співчувати іншим. 

Переваги для родин: 

• Батьки отримують інформацію про типовий і атиповий розвиток дітей. 

• Родини одержують підтримку з боку інших батьків. 

• Батьки беруть активну участь у визначенні навчальних цілей і завдань 

для дітей. 

• Всі батьки стають частиною шкільної спільноти. 

Переваги для вчителів та інших фахівців: 

• Вчителі інклюзивних класів краще розуміють індивідуальні особливості 

учнів. 

• Вчителі оволодівають різноманітними педагогічними методиками, що 

допомагає їм ефективно сприяти розвиткові дітей з урахуванням їхньої 

індивідуальності. 

• Спеціалісти (медики, педагоги спеціального профілю, інші фахівці 

навчаються працювати в команді. 

Не дивлячись на те, що інклюзивні школи забезпечують сприятливі 

умови для досягнення рівних можливостей і повної участі, для їх ефективної 
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діяльності необхідні спільні зусилля не лише з боку вчителів та персоналу 

школи, а й ровесників, батьків, членів родин та громадськості. І лише спільно 

можна досягти успіху 

 

 

 

Фалко Євгенія Василівна, директор комунального закладу 

«Клеванська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №1 І – ІІІ 

ступенів» Рівненської області 

 

УПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ В РОБОТУ З ДІТЬМИ ТА МОЛОДДЮ З 

ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 

 

Особливої уваги в демократичному суспільстві потребують громадяни з 

обмеженими фізичними можливостями, а тому важливою проблемою, яку має 

вирішити суспільство і державна політика, є пошук інструментів соціальної та 

духовної реабілітації, спеціального навчання, адаптації та інтеграції в 

суспільство молоді з обмеженими фізичними можливостями. Адже ці люди 

розвиваються в умовах деформованого процесу соціалізації, що значно 

утруднює процес становлення та формування повноцінної особистості. До 

інструментів, що застосовуються державою для вирішення цього питання, 

належать освіта, психолого-педагогічний та духовний вплив на особистість. 

Одним із нових підходів у організації інклюзивної освіти є створення 

навчально-практичного центру для педагогічних кадрів, які працюють з дітьми 

з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання. 

Метою створення навчально-практичного центру є потреба у 

забезпеченні умов для педагогів, у яких вони зможуть отримати всебічну 

допомогу для роботи з дітьми тієї категорії, з якими працюють. До такої 

розробки спонукає те, що інтегроване навчання дітей з порушеннями 

психофізичного розвитку набуває все більшої популярності і суспільство 
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зобов’язане дати можливість кожній дитині, незалежно від її потреб та інших 

обставин, повністю реалізувати свій потенціал, приносити користь суспільству і 

стати повноцінним його членом. 

Такий навчально-практичний центр створено на базі комунального 

закладу «Клеванська спеціальна загальноосвітня школа – інтернат №1 І-ІІІ 

ступенів» Рівненської обласної ради, який  функціонує з 1963 року, забезпечує 

умови для навчання, медико-педагогічної реабілітації та корекції дітям з вадами 

зору з різних районів  Рівненської, Волинської, Хмельницької областей.  

Головним завданням Центру є науково-методичний супровід інклюзивної 

освіти в навчальних закладах області, всебічна допомога педагогам у 

формуванні готовності до роботи з дітьми з вадами зору в умовах інклюзивного 

навчання. Загальновідомо, що успіх дитини у навчанні в основному залежить 

від того, наскільки умови навчання та виховання відповідають її можливостям. 

Ось чому актуальним стає вирішення питання системного підвищення якості 

освіти, яка включає всі її складові (інформаційне, корекційно-розвиваюче 

середовище, знання дітей, нормативне, методичне і кадрове забезпечення). При 

цьому головним орієнтиром стають інтереси дитини. Вищезазначене набуває 

особливої уваги в демографічній ситуації, яка склалась в Україні - це не тільки 

зниження кількості новонароджених дітей, а й зниження відсотка здорових, 

фізіологічно зрілих дітей, зростання кількості ускладнених пологів і відхилень 

вродженого характеру. Більшість дітей мають проблеми зі здоров'ям; це так 

звані діти «з особливими потребами». 

Нині інтеграція людини з особливими потребами у суспільство є одним із 

провідних напрямків роботи різноманітних соціальних інститутів. Для сучасної 

людини дуже важливо побудувати адекватні взаємини з оточенням. 

Особистість людини, будучи системою пізнавальних потреб, виявляє 

тенденцію до врівноваження, цілісності й інтегрованості і може ефективно 

функціонувати лише тоді, коли між нею та оточенням існує відповідна 

рівновага. 
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Для реалізації системного підходу щодо інтеграцію людей з особливими 

потребами в суспільство необхідні два важливих кроки. Перший з них 

передбачає пристосування людини з особливими потребами до вступу в 

ординарне суспільство, адаптацію до змін навколишнього середовища. Другий 

крок передбачає, окрім підготовки вступу людей з особливими потребами до 

суспільства, належну підготовку суспільства до прийняття таких людей. 

Саме такий підхід забезпечує залучення дітей з особливими потребами до 

всіх соціальних систем, структур, соціуму і зв'язків, призначених для здорових 

дітей, що зумовлює їхню активну участь в основних напрямках життєдіяльності 

суспільства відповідно до віку і статі, підготовку до повноцінного життя, 

самореалізації та розкриття своєї особистості. 

У XX столітті  створенні новітні освітні моделі, для дітей з особливими 

потребами. Але спеціальна інтернатна система навчання і виховання дітей з 

різними вадами зору була і є виправданою. Спеціальні програми, особливі 

підручники, зошити, державне забезпечення школярів, спеціальна 

тифлопедагогічна підготовка вчителів, створена методична і медична база 

школи сприяли успішному здійсненню програми корекції і розвитку та 

реабілітації слабозорих дітей. Але за межами школи панував інший світ з його 

ринковими відносинами, прагматизмом, шаленою конкуренцією, високими 

вимогами до людини. Світ, в якому перемагає сильніший. Як пристосуватися до 

такого світу і його програми? Як зробити безболісним перехід у нове 

середовище? Як привернути увагу здорових і сильних особистостей до тих, 

кому необхідна підтримка в самореалізації? Як реалізувати ідеї гуманізму в 

неоднорідному суспільстві, допомогти комусь стати сильнішим, впевненим, 

вправнішим і почувати себе потрібним? В дійсності ж вади зору не стали 

перепоною для багатьох випускників школи. Вони реалізували свої потенційні 

можливості та здібності у вищих навчальних закладах України. Але процес 

адаптації до нових умов для кожного з них був нелегким, про що й розповідали, 

приїжджаючи на зустріч з випускниками до рідного інтернату. 
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Педагогічний досвід школи розкривав проблему труднощів у реалізації 

індивідуального підходу до кожного учня класу із врахуванням різноманітної 

специфіки освітніх потреб, створенні особливо комфортного середовища 

корекції та розвитку всіх структур особистості. Якщо в межах класу педагог 

спрямовує стратегічні зусилля на корекцію і розвиток не тільки зорових 

функцій, слухового аналізатора і тактильних відчуттів при умові нормального 

розвитку інтелектуальної сфери, а й намагається вирівняти ЗПР, СПЗ, 

компенсувати проблеми розумових операцій окремих дітей. 

У 2014 – 2015 навчальному році в школі навчається та виховується 177 

вихованців, які мають дефекти зорової функції. Крім  вад зору, у багатьох дітей 

наявні інші захворювання: (вади) фізичного та розумового розвитку, такі як 

легка розумова відсталість, затримка психічного розвитку, дитячий 

церебральний параліч, вади слуху (глухота), мовленнєві вади,  ендокринні та 

гастроентерологічні захворювання. 

Зокрема, у нашому закладі передбачено 12-річний термін навчання: 

початкова школа - 1-4 класи, основна школа - 5-10 класи, старша школа - 11-12 

класи. Для дітей із тяжкими порушеннями мовлення, порушеннями 

психологічного розвитку та розумовою відсталістю термін навчання становить 

9-10 років.  

З 01.09.2014 року в закладі відкрита дошкільна група для дітей, які 

потребують корекції фізичних  вад розвитку, мовленнєвих порушень (загальне 

недорозвинення мовлення ІІІ рівня).  

Серед педагогів, які працюють з дітьми, 10 мають спеціальну 

дефектологічну освіту, 7 реабілітологів.  Із метою підвищення рівня надання 

освітніх послуг 29 педагогів завершують здобуття другої вищої освіти у 

Київському національному університеті імені М.П. Драгоманова за 

спеціальністю «Тифлопедагогіка». На базі закладу працює обласний осередок 

Ассоціації тифлопедагогів України. 

Комунальний заклад «Клеванська спеціальна загальноосвітня школа – 

інтернат №1 І-ІІІ ступенів» Рівненської обласної ради є учасником 
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Всеукраїнського експерименту МОН України з питань соціальної адаптації та 

інтеграції в суспільство дітей з особливостями психофізичного розвитку 

шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх навчальних закладах та 

навчальною базою Інституту корекційної психології та педагогіки Київського 

університету ім. М. П. Драгоманова. Школа-інтернат є базовим закладом для 

практики студентів кафедри Теорії і методики фізичного виховання та 

адаптивної фізичної культури факультету здоров’я,  фізичної культури і спорту 

Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана 

Дем’янчука. Навчальні кабінети закладу обладнані усіма необхідними меблями 

(шафи, стінки, парти, стільці, шкільні дошки), забезпечені корекційним 

обладнанням, демонстраційним матеріалом, наочними посібниками. В окремих 

кабінетах наявні DVD – програвачі, телевізори, музичні центри, магнітофони. У 

школі – інтернаті функціонує три кабінети, обладнані комп’ютерною технікою 

(лінгафонний, тифлокомплекс, кабінет інформаційних технологій). В закладі 

наявні три майстерні (слюсарної, столярної та швейної справи), забезпечені 

необхідним обладнанням, станками, швейними машинками та інструментами. 

Основними напрямами роботи НПЦ є інформаційно-консультативна, 

навчально-практична, методична та просвітницька діяльність. Корекційно – 

розвиткова робота спрямована на розвиток зорового сприймання, мовлення, 

корекцію пізнавальної діяльності, фізичний розвиток, формування навичок 

просторового, соціально – побутового орієнтування, психокорекцію.  

Головні завдання:  

 Забезпечення права дітей, які потребують корекції фізичного 

розвитку на здобуття повної загальної середньої освіти шляхом спеціально 

організованого навчально – виховного процесу у комплексі з корекційної-

розвитковою роботою; 

 Розвиток природних здібностей і обдарувань, творчого мислення  

вихованців     

Корекційно – розвиткові заняття у школі – інтернаті для дітей з вадами 

зору спрямовані на: 
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 Виправлення недоліків уявлень та життєвого досвіду дітей з 

порушеннями зору, тобто, у створенні необхідної конкретної – базової основи 

для розвитку їх мислення; 

 Ефективне використання інструментів навчально – пізнавальної 

діяльності – слова та наочності – для навчання дітей з порушеннями зору 

прийомам і способам сенсорної, розумової та практичної діяльності; 

 Розвиток різних психічних процесів особистості дитини з 

порушенням зору. 

Корекція вад розвитку слабозорих учнів здійснюється за трьома 

напрямками: 

1. Корекція психічного розвитку, що передбачає систему педагогічних 

засобів, спрямованих на подолання чи послаблення недоліків сприймання, 

уявлення, пам’яті, мислення, мовлення тощо. 

2. Корекція фізичного розвитку передбачає систему педагогічних 

заходів, спрямованих на подолання  чи послаблення порушень рухової сфери 

(координація рухів), розвиток просторового орієнтування тощо. 

3. Корекція функцій зору передбачає дорозвиток гостроти зору, поля 

зору, окорухової, прослідковуючої функції, бінокулярного зору, розрізнення 

кольорів тощо. 

Особливо важливе корекційне значення має використання у навчально – 

виховному процесі наочності як засобу, що розвиває зорову функцію при 

порушенні здібностей кольоророзрізнення та окорухових функцій. 

У школі – інтернаті наявний тифлокомплекс, обладнаний комп’ютерами, 

на яких встановлені програми «VIRGO» (призначена для роботи сліпих дітей та 

дітей з глибокими порушеннями зору), «Павучок», «Павутинка»,  «Контур», 

«Таблиця Шульте», «EYE». Ці програми використовуються під час корекційно 

– розвивальних занять.  

На уроках розвитку мовлення вчителі використовують логопедичний 

тренажер з відповідними програмами «Видима мова», «Світ навколо нас», 

«Адаптація лого», «Живий звук». 
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В закладі використовуються під час корекційних, виховних та навчальних 

занять переносний та стаціонарний мультимедійні апарати. Також вчителі 

використовують мультимедійні підручники (історія, музика, образотворче 

мистецтво, географія, біологія, фізика).  

В бібліотеці учні мають змогу працювати з електронними 

збільшувальними лупами різної модифікації.  

Кабінети біології, географії, соціально – побутового орієнтування, 

лікувальної фізкультури, математики, іноземної мови оснащені корекційним 

обладнанням, яке активно використовується у навчальному процесі. 

Лікарем – офтальмологом на початку кожного навчального року 

проводиться обстеження учнів, за потреби учням видаються збільшувальні 

оптичні прилади (лупи), виписуються рецепти на окуляри, оформляються 

офтальмологічні картки з рекомендаціями стосовно охоронно – педагогічного 

режиму.  

Класи обладнані корекційною наочністю (кола, смужки, квадрати) для 

проведення вправ зі зменшення зорової напруги. 

НПЦ проводить інформаційно-консультативну діяльність: 

- консультування різних категорій педагогічних працівників із 

використанням у практиці діяльності новітніх досягнень у галузі освіти дітей з 

вадами зору, ознайомлення з інноваційними педагогічними технологіями 

навчання і виховання таких дітей; 

- надання інформації педагогам про особливості виховання, навчання та 

розвитку дітей з вадами зору; 

- консультування за запитом із питань інклюзивного навчання; 

- співпрацює з обласною ПМПК та із обласним офтальмологічним 

відділенням стосовно дітей дошкільного віку, які мають вади зору.    

 

НПЦ здійснює навчально-практичну діяльність: 

1. Навчання  педагогів підходів, методик, технологій, форм роботи з 

дітьми з вадами зору. Як і в масовій школі, при плануванні навчальної роботи, 
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ми розглядаємо перспективи розвитку слабозорих учнів в процесі засвоєння 

змісту матеріалу, а також оволодіння пізнавальними процесами, уміннями. В 

плані є перспективи розвитку можливостей компенсації і корекції дефектів. 

Особливо велике значення у навчально-виховній роботі ми приділяємо 

розвитку природних задатків. В плані нашої школи слабозорих, крім загальних 

моментів, передбачаємо всесторонній розвиток учнів в процесі навчання без 

шкоди для здоров'я. При цьому обов'язково враховуємо рекомендації лікаря. 

При виборі методів, прийомів, обладнання і форм організації навчання 

велике значення приділяємо охороні зору, виконанню всіх гігієнічних і 

санітарних норм. 

В конспектах після назви теми, в меті, обладнанні уроку, вказуємо 

особливості, обумовлені станом зору слабозорих. В процесі фронтальної роботи 

з пунктах плану вказуємо послідовність робіт, яка б давала відпочинок для 

очей. 

Так, наприклад, після виконання письмової роботи учні дають відповіді в 

усній формі. Плануємо індивідуальний підхід не тільки при скороченні 

зорового навантаження, але і при його збільшенні, вказуємо, що і як будуть 

виконувати слабозорі діти, в залежності від характеру захворювання очей 

(звуження поля зору, кольорова сліпота). 

На уроці організовуємо перехід від одного виду роботи до другого. Але 

треба мати на увазі, що такі переходи можуть викликати зміну акомодації, що 

означає динамічний процес підсилення переломлюючої властивості ока при 

його пристосуванні до бачення на різних близьких відстанях. 

Переключення зору з далекої відстані на предмет, розташований близько 

від ока, викликає безумовний рефлекс – включення акомодації. Але при 

недостатньому освітленні, коли учні низько нахиляються над книжкою, може 

бути перенапруга або спазм акомодації. Це спостерігається при міопії 

(близорукості). 

Ми особливо на це зважаємо, коли переходимо працювати від таблиць, 

плакатів, картин до читання з підручника, картки, зошита. 
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В нашій школі спостерігаються деякі особливості співвідношення у 

використанні мовлення й наочності. Мова передує показу картин, діафільмів, 

кінофільмів. Під час їх перегляду діти самостійно розглядають об'єкти досить 

поверхнево, щоб не перевтомлювати очі. 

Плануючи роботу на уроці або на виховних заняттях, ми поділяємо її на 

певні етапи, враховуючи необхідність чергування відпочинку для очей. В 

роботі зі слабозорими широко використовується усна мова до початку роботи з 

підручником або перед виконанням письмових робіт. Слово є могутнім засобом 

становлення в пам'яті зорових образів. В молодшій школі практикуємо 

повторення впівголоса, хором правил граматики, віршів. В старших класах 

учнями– про себе або впівголоса повинні промовляти терміни, імена, дати. 

Різноманітні форми роботи сприяють розвитку цікавості та пізнавального 

інтересу до навчальних предметів. 

В старших класах II–III ступенів практикуємо стисле повторення усного 

матеріалу, який був прочитаний вчителем чи вихователем під час уроків або в 

процесі самопідготовки. Для полегшення виникнення зорових образів, із 

слабозорими школярами, як в молодших, так і в старших класах застосовують 

словесне малювання і креслення, яке супроводжується рухом рук. Особливе 

значення має коментоване письмо, так як воно тренує слухову увагу. Під час 

занять із слабозорими ліквідовуємо все, що може відволікати учнів від роботи. 

В планах навчальної роботи особливо важливо врахувати 

диференційований і індивідуальний підхід у відношенні не тільки зору, а й 

пізнавальних можливостей, інтересу до предмету. 

Плани навчально-виховної роботи повинні відповідати певним вимогам. 

Всі вчителі і вихователі піклуються про охорону зору кожного учня. 

У шкільних звітах відмічаємо, чи все, передбачене програмою, виконано. 

Офтальмолог рекомендує кожному із учнів необхідні розміри букв для читання 

і письма в підручнику, зошиті, на дошці та таблицях, рекомендує індивідуальне 

зорове навантаження. 
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В більшості випадків зниження зору є сигналом до того, щоб педагоги 

забезпечували охорону зору. 

В річних звітах педагогів школи ми відображаємо шляхи і способи, що 

забезпечують повне засвоєння програми із збереженням зору. 

Учитель, вихователь і лікар-офтальмолог працюють в постійному 

контакті, щоб забезпечити корекцію та компенсацію дефектів. Учителю 

недостатньо давати учням потрібний матеріал, важливо перевірити, в якій мірі 

він сприймається зоровим шляхом. Не можна завжди казати "прочитай", 

"подивись", треба запропонувати учням: прочитай голосно, розкажи, що ти 

бачиш, підійди і покажи на карті. Якщо обмеженість в зоровій роботі дає 

негативний вплив на засвоєння навчального матеріалу, тоді вказуються шляхи 

подолання з використанням спеціальних засобів і прийомів. 

2. Навчання  інтерактивним методам взаємодії з дітьми з вадами зору; 

3. Ознайомлює з такими напрямами корекції вад розвитку слабозорих 

учнів, як корекція психічного, фізичного розвитку та  корекція основних 

функцій зору (дорозвиток гостроти зору, поля зору, окорухової,  

прослідковуючої функції, бінокулярного зору, розрізнення кольорів тощо); 

4. Ознайомлює з застосуванням таких сучасних методик в роботі з дітьми 

з вадами зору, як ігротерапія, казкотерапія, арттерапія, піскотерапія, 

психотерапія, хромотерапія; 

5. Надає рекомендацій щодо створення сприятливих умовам для 

успішного навчання, виховання та розвитку дітей з вадами зору; 

6. Організовує обмін  досвідом між фахівцями різних освітніх установ і 

навчальних закладів, які працюють з дітьми з вадами зору. На базі закладу 

проводяться виїзні семінари вчителів, вихователів, виїзні заняття слухачів 

курсів підвищення кваліфікації РОІППО. Члени навчально-практичного центру 

неодноразово приймали участь у наукових конференціях тифлопедагогів 

України, щорічних конференціях «Сучасний світ і незрячі», проводили обмін 

досвідом із тифлопедагогами  України і зарубіжних фахівців. Проводили 

майстер-класи на Всеукраїнському рівні в Інституті корекційної педагогіки.  
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Медичне обслуговування вихованців школи організовано відповідно до 

нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та 

вчителів у закладі обладнаний медичний пункт, де працює шкільна медична 

сестра, яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів, 

забезпечує профілактику дитячих захворювань. Щорічно за місцем проживання 

діти проходять  поглиблений медичний огляд, відповідно до результатів якого 

дітей, на підставі довідок лікувальної установи  формують у  спеціальні 

медичні групи. 

Медичний блок оснащений відповідно до вимог кабінетом офтальмолога 

з темною кімнатою; кабінетом педіатра з маніпуляційною; двома ізоляторами, 

окремо для хлопців і дівчат, туалетом. В медичному блоці наявні: 

 Апарат рота для перевірки гостроти зору; 

 Набір пробних лінз для підбору окулярів;       

 Сканер медичний RM – 4; 

 Сканер медичний RM – 5; 

 Амбліометр; 

 Щілинна лампа; 

 Непрямий офтальмоскоп з настільною лампою; 

 Периметр для перевірки гостроти зору; 

 Набір збільшувальних лінз для дітей; 

 Інгалятори. 

НПЦ здійснює методичну діяльність: 

Педагоги НПЦ є авторами програм для слабозорих дітей, а також надають 

рекомендації щодо створення сприятливих умов для успішного навчання, 

виховання та розвитку дітей з вадами зору, надають  допомогу педагогам в 

організації навчальної, корекційної роботи з дітьми з вадами зору та 

ознайомлення їх із відповідними програмами для таких дітей, формують 

інформаційну, навчально-методичну базу періодичних видань, електронних 

ресурсів із проблем навчання, виховання та розвитку дітей з вадами зору, 

підготовки педагогів до роботи з такими дітьми. 
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НПЦ здійснює просвітницьку діяльність: 

Члени навчально-практичного центру діляться досвідом на сторінках 

«Наукового часопису» у збірнику наукових праць національного педагогічного 

університету імені М.П.Драгоманова Інституту корекційної педагогіки та 

психології, у місцевій пресі. Неодноразово  проблеми слабозорих дітей 

керівником НПЦ озвучувалися на передачах Радіо шанс, а також у новинах 

РТБ, Рівне 1, у рубриках «Світ освіт», «Один  на один» та інше про що свідчать 

багато чисельні відео, аудіо записи, сотні фотознімків. 

Вивчають, використовують та презентують європейський досвід 

організації інклюзивної освіти. Формування  готовності педагогів до роботи з 

дітьми з вадами зору допомагає досвід запозичений у педагогів Швеції, Грузії, 

Польщі, Німеччини, Америки, Ізраїлю, Білорусії,  вчені цих країн побували у 

закладі під час проведення VI Міжнародної науково-практичної конференції 

«Сучасний світ і незрячі. 

У НПЦ педагоги, батьки можуть ознайомитися із нормативно-правовою 

документацією, що стосується навчання дітей з вадами зору, зі специфікою 

роботи та особливостями психофізичного розвитку дітей з вадами зору. 

Завдяки популяризаці НПЦ, його завдань, цілей та напрямів часто 

знаходить відгук серед громадськості, меценатів, які виділяють кошти для 

проведення операцій, забезпечення окулярами, оздоровлення слабозорих дітей. 

На території закладу знаходиться спортивний та ігровий майданчики, 

обладнані каруселлю, гойдалкою, дитячою гіркою та надвірними спортивними 

снарядами. 

Також в закладі облаштовано сучасний географічний майданчик з 

необхідними для роботи приладами (опадомір, нефоскопічна сітка, гномон, 

ромбічне кільце, флюгер, метеобудка та прилади до неї). 

На базі школи – інтернату діє навчально – практичний центр для 

педагогів, які працюють з дітьми з вадами зору в умовах інклюзивного 

навчання. 

Тут проектуються і апробуються новий зміст освіти, нові технології, 
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структурні моделі навчання, способи виховання і шляхи розвитку учня, 

створюються умови для гармонійного розвитку особистості. Навчально – 

виховний процес вільний від догм і спрямований на прогресивні інновації.  

Одним із основних завдань нашої школи – найширша реалізація 

потенційних можливостей кожної дитини.  

НПЦ створений для об’єднання зусиль педагогів, методистів, науковців 

для спільного обговорення проблем науково – методичного забезпечення 

інклюзивного навчання.  

 Основними напрямами роботи НПЦ є: 

1.  Інформаційно – консультативна діяльність: 

– консультування різних категорій педагогічних працівників із 

використанням у практиці діяльності новітніх досягнень у галузі освіти дітей з 

вадами зору, ознайомлення з інноваційними педагогічними технологіями 

навчання і виховання таких дітей; 

- надання інформації педагогам про особливості виховання, навчання 

та розвитку дітей з вадами зору; 

- консультування за запитом із питань інклюзивного навчання. 

2.  Навчально – практична діяльність: 

- навчання педагогів підходів, методик, технологій, форм роботи з 

дітьми з вадами зору; 

- навчання інтерактивним методам взаємодій з дітьми з вадами зору; 

- надання рекомендацій щодо створення сприятливих умов для 

успішного навчання, виховання та розвитку дітей з вадами зору; 

- організація обміну досвідом між фахівцями різних освітніх установ 

і навчальних закладів, які працюють з дітьми з вадами зору. 

3.  Методична діяльність: 

- надання допомоги педагогам в організації навчальної, корекційної 

роботи з дітьми з вадами зору та ознайомлення їх з відповідними програмами 

для таких дітей; 

- формування інформаційної, навчально – методичної бази, 
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періодичних видань, електронних ресурсів із проблем навчання, виховання та 

розвитку дітей з вадами зору. 

4.  Просвітницька діяльність: 

– вивчення, використання та презентація світового, в т.ч. європейського 

досвіду організації інклюзивної освіти, формування готовності педагогів до 

роботи з дітьми з вадами зору в умовах інклюзивного навчання; 

- ознайомлення педагогів із нормативно – правовою документацією, 

що стосується навчання дітей з вадами зору; 

- ознайомлення асистентів учителів із специфікою роботи та 

особливостями психофізичного розвитку дітей з вадами зору та ін.. 

Наш спеціальний навчальний заклад  перейшов на нову систему 

контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів, що обумовлено базовою 

та повною середньою освітою, яка відповідає державному цензовому рівню 

освіти. Розробка нової системи контролю та критеріїв оцінювання навчальних 

досягнень учнів здійснюється з урахуванням особливостей їхнього загального і 

особистісного розвитку та специфічних принципів навчання, виховання і 

розвитку, якими керується сучасна спеціальна школа: пропедевтична, 

корекційно-компенсаторна спрямованість, диференціація та індивідуалізація 

рівнів научуваності, єдність навчання і розвитку, врахування рівня досягнень, а 

не рівня невдач учня, єдність загальних вимог до знань, вмінь і навичок з 

одночасним врахуванням індивідуальності учня використовується чимало 

прикладів комплексного підходу. 

 Психолого-педагогічні засади комплексної реабілітації базуються на 

інтегративному підході до організації реабілітаційного процесу, що поєднує 

традиційні та інноваційні, вітчизняні й світові здобутки психології, педагогіки і 

дефектології. Відповідно до індивідуальної програми реабілітації учням з по-

рушеннями зору надаються наступні реабілітаційні послуги. 

Освітні послуги - колективна та індивідуальна форми навчання. 

Педагогічна реабілітація передбачає запровадження комплексу заходів (у т. ч. 

відповідних форм, методів, змісту навчання), що створюють передумови для 



243 

оволодіння дітьми з порушеннями зору системою знань, умінь і навичок, 

застосування яких сприяє подальшому розвитку особистості: підвищення 

освітнього, кваліфікаційного рівня, здатність до самостійної трудової 

діяльності, організації побуту, адекватного планування самостійного життя. 

Медична реабілітація - лікувально-відновлювальні та лікувально-

профілактичні заходи. Медичний персонал систематично ознайомлює педагогів 

і батьків з результатами поглибленого медичного огляду та програмою 

апаратного лікування дітей, санітарно-гігієнічним режимом школи, клінічними 

проявами порушень розвитку вихованців. 

Психолого-педагогічна реабілітація - консультування, психолого-

педагогічна діагностика і корекція, психолого-просвітницька робота. 

Психологічна реабілітація спрямована на розвиток психічних функцій, 

створення оптимальних умов для подальшого становлення кожної дитини як 

повноцінної особистості в процесі засвоєння цінностей та пристосування до 

вимог суспільства. 

Фізична та фізкультурно-спортивна реабілітація - лікувальний масаж, 

лікувальна фізкультура, ритміка, навчально-тренувальні заняття з фізичної 

культури і спорту, заняття спортом. Фізична та фізкультурно-спортивна 

реабілітація спрямована на спроможність задіяти компенсаторні можливості 

організму дитини, активізувати наявні фізіологічні резерви для вирішення 

проблем власного саморозвитку; 

Професійна реабілітація - професійна орієнтація, допрофесійна 

підготовка. Важливою умовою успішності реабілітаційного процесу в НПЦ є 

заняття, соціально-побутова, просторова орієнтація, трудове навчання учнів. На 

базі облаштованих навчальних майстерень відповідно до трудових профілів 

учні готуються до самостійної праці. Цьому сприяє більша ніж у 

загальноосвітній школі кількість годин навчального плану, відведена на 

трудове навчання. 

Соціальна та побутова реабілітація - пристосування меблів, 

встановлення обладнання для адаптації приміщень, навчання основних 
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соціальних навичок, соціально-побутовий патронаж, працетерапія. Соціальна та 

побутова реабілітація передбачає формування здатності до оптимістичного 

сприйняття життя та орієнтації на успіх, до свідомого професійного са-

мовизначення згідно з власними особистісними можливостями, здібностей та 

інтересів; уміння будувати життя за своїм проектом; висока соціальна 

активність особистості, компетентність у побудові життєвого шляху, 

відповідальність за власну долю та вчинки. 

Основними завданнями діяльності Центру є створення належних умов 

для отримання вихованцями якісної освіти; вдосконалення форм та методик 

навчально-виховного і лікувально-реабілітаційного процесу; зміцнення 

фізичного та психічного здоров'я дітей шляхом корекції їх розвитку; всебічна 

підготовка дитини із зоровою патологією до адаптації в соціумі; розвиток 

творчих здібностей, природних навичок вихованців. 

Корекційно-реабілітаційна діяльність спрямована на усунення 

(зменшення) відхилень у розвитку вихованців з патологією зору і здійснюється 

за такими напрямами: розвиток зорового сприймання, розвиток соціально-

побутової орієнтації, корекція порушень мовлення, розвиток дотику і дрібної 

моторики, орієнтація в просторі, ритміка, лікувальна фізкультура. Усі заняття 

проводяться індивідуально або з групами з урахуванням стану зору, здоров'я і 

пізнавальних можливостей дитини. 

У школі-інтернаті з вихованцями працює шкільний психолог, соціальний 

педагог, головною метою яких є успішна соціальна адаптація, особистісний 

розвиток, належний повноцінний психолого-педагогічний супровід кожного 

учня; психодіагностична, психопрофілактична робота з вихованцями та 

просвітницька - з педагогами та батьками. 

З метою здійснення медичної та фізичної реабілітації створено 

офтальмологічний кабінет з найсучаснішим обладнанням, тифлокомплекс 

забезпечений наступними комп’ютерними програмами «Контур», «Паук», 

«Таблиця Шульте», «Хрестик», «Тренінг», «Relax», «EYE». Для забезпечення 

дієвого моніторингу та ефективності комплексної реабілітаційної роботи у  за-
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кладі на засіданнях методичних об'єднань, шкільних психолого-медико-

педагогічних комісіях постійно обговорюються успіхи учнів з метою 

оперативного коригування їх індивідуальної реабілітаційної програми. 

Висновки та перспектива подальших досліджень. Значну роль у 

комплексній реабілітації дітей з особливостями психофізичного розвитку 

відіграють громадські організації та батьки дітей. Вони намагаються впливати 

на формування державної політики щодо розширення форм суспільної 

допомоги цим дітям. 

Залучення батьків до участі у навчально-реабілітаційному процесі сприяє 

розумінню ними особливостей розвитку своїх дітей, можливостей їм 

допомогти, закріпленню в позашкільному середовищі умінь і навичок, 

сформованих у навчальному закладі. 

Зазначена система корекційно-реабілітаційної роботи сприяє 

становленню спеціальних загальноосвітніх закладів у новій якості, як осередків 

комплексної державної підтримки сім'ї, що забезпечують право на якісну 

освіту, соціальний захист, реабілітацію найбільш уразливих категорій дитячого 

населення завдяки спеціально організованому навчально-реабілітаційному 

процесу. 

Сьогодні кожна дитина, якою б вона не була, має право на повноцінне 

життя в умовах, що забезпечують її гідність, сприяють розвитку впевненості в 

собі, а також право на особливе піклування, доступ до якісної освіти, 

відновлення здоров'я, активне соціальне і культурне життя. 
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Мокрицька Софія Іванівна, заступник директора МПЛТРС з 

навчально-виробничої роботи, м. Миколаїв 

 

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В 

ПТНЗ 

 

АНОТАЦІЯ 

В даній роботі розглянуті особливості навчання осіб з обмеженими 

фізичними можливостями молоді, з вадами слуху. Надання можливостей для 

рівної участі людей  з інвалідністю у загальній системі збудування освіти. В 

роботі описується створення сприятливих психологічних умов у 

Миколаївському професійному ліцеї торгівлі та ресторанного сервісу (далі – 

МПЛТРС) для набуття професійних навичок та умінь входження в соціальне 

середовище. 

Наводяться заходи, що затверджують рівний доступ до навчання, тобто 

мінімізують проблеми учнів з вадами слуху в навчанні. 

ВСТУП 

Інклюзивна освіта, як один із підходів до освіти, орієнтований на 

розвиток, має на меті задоволення освітніх потреб усіх дітей, молоді і дорослих 

із наданням особливої уваги тим із них, хто є виключеним з освітнього процесу. 

Принцип інклюзивної освіти був затверджений на Саламанській всесвітній 

конференції з питань освіти для осіб з особливими потребами. Інклюзивна 

освіта передбачає, що «…навчальні заклади повинні приймати усіх дітей, 

незважаючи на їх фізичну, інтелектуальну, соціальну, емоційну, мовну чи іншу 

особливість. До них належать діти з розумовими та фізичними вадами.» 

В основі інклюзивної освіти лежить право людини на освіту, право 

дитини не піддаватись дискримінації. Логічним наслідком цього є те, що всі 

діти мають право здобувати освіти в такій формі, що не піддає їх дискримінації 

на основі розумових чи фізичних особливостей, етнічної належності, 

віросповідань, мови, здібностей тощо. 
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Крім того існують досить важливі гуманістичні, економічні, соціальні і 

політичні причини для здійснення політики орієнтованої на інклюзивну освіту, 

вона існує також засобом для забезпечення розвитку особистості та 

встановлення відносин між окремими особами, групами людей і країнами. 

Відповідно до Закону України «Про охорону дитинства»  «держава 

сприяє створенню дітям-інвалідам та дітям з вадами розумового або фізичного 

розвитку необхідних умов, рівних з іншими громадянами можливостей для 

повноцінного життя та розвитку з урахуванням індивідуальних здібностей та 

інтересів» (ст. 26). Однією з таких можливостей є рівний доступ до якісної 

освіти, головна мета якої – створення умов для розвитку й самореалізації 

кожної особистості. 

На виконання Указів Президента України від 01.06.02 № 900 «Про 

першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з 

обмеженими можливостями»; від 27.12.05 № 1845/2005 «Про заходи щодо 

створення сприятливих умов для забезпечення соціальної, медичної та трудової 

реабілітації інвалідів»; від 18.12.07 № 1228/2007 «про додаткові заходи щодо 

створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими 

можливостями» Миколаївський професійний ліцей торгівлі та ресторанного 

сервісу проводить відповідну роботу щодо реалізації державної політики у 

сфері захисту прав та інтересів з інвалідністю. 

З 2002 року в ліцеї проходе навчання дітей з вадами слуху з професії 

кондитер. 

Професійне навчання для інвалідів – це підвищення їхнього соціального 

статусу та можливості підвищення рівня доходів, розвиток навичок та вміння 

працювати. Для  суспільства професійне навчання інвалідів – це зниження 

напруженості на ринку праці, підвищення суспільної продуктивності, 

розв’язання соціальних проблем інвалідів. Основна мета професійного 

навчання інвалідів – інтеграція їх у суспільство.  

Професійне навчання є одним із заходів професійної реабілітації. 

Питання навчання осіб з порушенням слуху пов’язані із сучасним розумінням 
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особистісного розвитку дітей цієї категорії, з новим ставленням суспільства до 

таких дітей стосовно їхніх прав. 

В ліцеї за сприянням обласного відділу Українського товариства 

нечуючих, обласної держаної адміністрації з 2002 року створені спеціальні 

групи для дітей з вадами слуху, які навчаються професії кондитер. За 10 року в 

ліцеї здобули професію кондитер 90 учнів з вадами слуху. 

Як наслідок нового підходу до трактування процесу реабілітації людей з 

вадами здоров'я, з огляду на соціальну модель інвалідності, ми маємо 

тенденцію до такої моделі здобуття освіти з інвалідністю, коли вона навчається 

не у спеціальному закритому закладі, а включена в навчальний процес у 

звичайному освітньому закладі. 

Це відповідає ідеям інтегрованої, або, як прийнято називати в світовій 

науковій літературі, інклюзивної освіти. Для навчання дитини або дорослого з 

вадами здоров'я в інклюзивному навчальному закладі ми створюємо відповідні 

умови та соціальний, психологічний і педагогічний супровід. 

Необхідно долати стереотипи у розуміння проблем навчання й виховання 

дитини з порушенням слуху, враховувати труднощі соціальної, психологічної 

адаптації нечуючих; акцентувати увагу на ураженій слуховій функції. 

Провідною  ідеєю сучасної освіти є орієнтація на ефективне використання всіх 

засобів навчання, здатних здійснювати ефективний вплив на цілеспрямований 

розвиток психічних процесів, що забезпечують опанування нечуючою дитиною 

необхідної суми знань, умінь та навичок в умовах начально-виховного процесу. 

 

ІІ. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 

ІІ. 1. мета роботи з учнями, які мають вади слуху  

Метою роботи з учнями  вадами слуху в МПЛТРС створення 

сприятливих психологічних умов для набуття професійних навичок і умінь, 

входження в соціальне середовище, адаптація, соціалізація, надання професії, 

працевлаштування. В результаті різнобічного обговорення теоретичного і 

практичного аспектів проблеми використання жестової мови як засобу 
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навчання нечуючих учнів педагогічним колективом були визначені основні 

задачі: 

– адаптація 

– соціалізація 

– надання професії 

– працевлаштування 

– сприяння поширенню в педагогічній практиці жестової мови, як 

засобу навчання 

– введення посади сурдоперекладача у штатний розпис навчального 

закладу. 

Основою набуття професійно-технічної освіти є державні освітні 

стандарти обов’язкові для всіх учнів незалежно від стану здоров'я. Тільки при 

такому підході до навчання людей з інвалідністю вони, як професіонали, 

можуть бути конкурентоспроможними на ринку праці. 

ІІ. 2. Переваги спільного навчання 

Навчання в ліцеї передбачає спільне навчання учнів, які мають 

функціональні обмеження, з іншими учнями. Така форма навчання визначає за 

людьми з інвалідністю рівні права на отримання освіти і потребує політики 

рівних можливостей. 

 

Переваги спільного навчання 

№ Категорія  Зміст переваг 

1.  Для дітей з 

особливими 

потребами  

 Виникає прагнення наслідувати здорових дітей, 

досягти кращих результатів у навчанні, творчості; 

 Бажання нічим не вирізнятися; 

 Формуються демократичні настанови щодо 

ціннісного ставлення до кожної людини; 

 Руйнуються комплекси, виникає вільне 

спілкування, набуває досвід подолання труднощів; 

 Посилюється інтерес до життя, з’являється 

додаткова мотивація до навчання 

 З’являється можливість розвиватись на рівні зі 

здоровими дітьми, формуються звички до життя в 

колективі, зникає відчуття самотності в житті; 
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 Створюються додаткові можливості розвитку, 

формується відчуття причетності до життя 

суспільства та почуття ідентичності («Я такий, як 

інші»); 

 Відбувається процес самоствердження як 

повноцінної людини, компенсації своєї недуги, 

подолання комплексу неповноцінності, розвиток 

комунікабельності; 

 З’являється можливість почуватися не 

ізольованим , а повноцінним, здоровим і щасливим; 

 Відбувається підготовка до умов реального 

життя; 

 Створюється більше можливостей брати участь 

у різних видах діяльності; 

 Підвищується позитивна самооцінка; 

 Урізноманітнюється спілкування; 

 Виникає додаткове спонукання 

2.  Для інших дітей   Виховуються моральні почуття до інших: 

повага, співчуття, доброзичливість, прихильність, 

симпатія; уміння знаходити підходи в спілкуванні з 

іншими; 

 Формується розуміння того, що всі люди різні, 

але всі рівні незважаючи на фізичні та психічні вади; 

 З’являється відчуття відповідальності за себе та 

інших, розуміння того, що є люди, які потребують 

допомоги, співпереживання, співчуття; 

 Набувається досвід взаємодії з іншими в 

процесі спільних ігор, праці, спілкування; 

 З’являється можливість набуття досвіду 

моральної поведінки: допомоги, опікування; 

 Виховується здатність цікавитися не лише 

собою, а й перейматися інтересами інших, брати їх  

до уваги, розуміти їх проблеми 

3.  Для педагогів   Створюються умови для постійного 

професійного вдосконалення (педагоги вчаться на 

практиці індивідуальний підхід, складати 

індивідуалізовані навчальні програми, опробовувати  

різноманітні методи навчання і виховання, 

ураховувати особливості стилів навчання, 

здійснювати різнорівневе оцінювання знань дітей; 

 Розробляти завдання різного ступеня 

складності тощо; з’являються сприятливі умови для 

виховання всіх дітей (завжди є можливість створити 

ситуації, де діти можуть виявити увагу, терпіння, 

співпереживання); 
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 Опанування мистецтва побудови гармонійних 

взаємин з дітьми: не принизити жалістю, не 

дозволити образити, «не зіпсувати» підвищеною 

увагою 

4.  Для батьків 

дітей з 

особливими 

потребами 

 З’являються можливості кращого  розуміння 

своєї дитини, її соціальної суті; 

 Починає руйнуватися комплекс 

неповноцінності, пов'язаний  із народженням і 

вихованням хворої дитини; 

 З’являється відчуття рівноваги, усвідомлення, 

що суспільство прийняло тебе; задоволення від того, 

що дитина живе повноцінним життям, доглянута та 

перебуває серед доброзичливих людей; 

 Формується відчуття  власної причетності до 

процесу виховання та навчання завдяки участі в 

складанні індивідуалізованих навчальних планів, 

підборі завдань для дитини; 

 З'являється можливість працювати, 

реалізовувати себе поза родиною (в улюбленій 

справі); 

 Створюються можливості для взаємодії з 

іншими родинами і, зокрема, із сім’ями,  які 

виховують дітей з особливими потребами; 

 Поступово з'являється впевненість у 

завтрашньому дні (де навчатися, що робити далі), 

надія на повноцінне дитинство; 

 Мають змогу постійно отримувати інформацію 

про сильні та слабкі сторони своєї дитини та як 

навчати її вдома; 

 Переконуються, що навчальне середовище є 

безпечним для їхньої дитини  

5.  Для батьків 

інших дітей 

 Створюються сприятливі умови, коли можна 

виявити свою моральну сутність (допомогти, 

підтримати); 

 Складаються сприятливі умоли для виховання 

у своїх дітей практичних умінь виявляти співчуття, 

милосердя, доброзичливість; 

 Починає руйнуватися егоцентричне ставлення 

до світу: з'являється розуміння проблем інших, 

формується ціннісне ставлення дожиття, 

підвищується соціальна чутливість; 

 Починають більше розуміти сім’ї, де є діти з 

особливими освітніми потребами 
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ІІ. 3. заходи навчання в групах дітей з вадами слуху 

В ліцеї організована система заходів навчання в групах дітей з вадами 

слуху, яка компенсує функціональні обмеження, що впливає впливають на 

якість навчання учнів з інвалідністю і надає необхідну підтримку. 

Заходи забезпечують рівний доступ до навчання. Ліцей пропонує таким 

учням ряд послуг, якими вони можуть користуватися самостійно або з чиєюсь 

допомогою, щоб бути успішними в навчанні. 

При впровадженні системи заходів навчання учнів з особливими 

потребами в ліцеї  враховуються психологічні особливості, потреби у 

компенсації сенсорних вад, що заважають сприймати навчальний матеріал, 

соціально-психологічні фактори, що ускладнюють інтеграцію учнів в ліцеї, 

потреби у фізичній реабілітації та багато інших. 

Навчання учнів з вадами слуху здійснюється за такими напрямками: 

- технічний 

- педагогічний  

- психологічний 

- фізкультурно-спортивний 

- соціальний  

- професійна адаптація 

- реабілітація 

Система заходів розпочинається з моменту звернення людини з 

особливими потребами до ліцею і охоплює процеси підготовки до вступу та 

навчання в ліцеї і передбачає підтримку зв’язків з випускниками. Усі перелічені 

складові системи заходів вступають в дію поступово і можуть доповнювати 

одна одну. 

Найпершою запорукою успішного навчання учнів з інвалідністю є 

спеціалізований технічний супровід навчання, метою якого є забезпечення 

таких учнів адаптивними технічними засобами та спеціальними технологіями 

навчання. Технічний супровід має компенсувати функціональні обмеження 

учнів і забезпечити принцип доступності до якісної професійної освіти всім 
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учням незалежно від виду нозології та ступеня важкості захворювання. На всіх 

етапах технічного супроводу передбачається індивідуальний супровід учнів з 

особливими потребами з метою допомоги  людині з інвалідністю у розв’язанні 

індивідуальних проблем опанування навчальних дисциплін. 

Педагогічний супровід навчання передбачає оптимізацію викладання 

навчального матеріалу учням з інвалідністю у максимально сприйнятливій для 

них формі, впровадження сучасних педагогічних технологій навчання, 

забезпечення навчально-методичними матеріалами. Цей блок повністю 

залежить від підготовленості викладачів до  роботи в інтегрованій групі та від 

їхньої педагогічної майстерності. 

Викладачі, які працюють в групах учнів з вадами слуху мають вищу 

категорію. Постійно працюють розробкою навчально-методичних матеріалів 

для дітей з вадами слуху. Вивчають і використовують в роботі мову жестів. 

Психологічний супровід спрямований на з’ясування психологічних 

особливостей кожного учня, зміцнення ті збереження його психологічного 

здоров'я, надання йому необхідної допомоги з адаптації в інтегроване освітнє 

середовище, сприяння особистісному розвитку. Супровід здійснюється 

управлінням соціальної адаптації  та реабілітації, службою психологічної 

допомоги та залученими фахівцями.  

З перших днів навчання в ліцеї з дітьми які мають вади слуху  

індивідуально працює практичний психолог Телешова І.В. Вона проводить  

психолого-педагогічну діагностику з учнями з метою їх соціально-

середовищної та  соціально-побутової адаптації, вивчає їх пізнавальні, 

комунікативні, психологічні, фізичні та художньо-естетичні інтереси. 

Соціальний супровід навчання включає заходи, спрямовані на 

забезпечення соціалізації студентів з особливими потребами, зокрема їх 

соціально-побутової, соціально-культурної та соціально-трудової адаптації. 

Основною функцією цього блоку є  подолання соціальної ізоляції інвалідів, 

сприяння збереженню і підвищенню їх  соціального статусу, залучення до всіх 

сфер суспільного життя. Соціальний супровід здійснюється управлінням 
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виховної роботи, соціальної адаптації  та реабілітації, волонтерами соціальної 

служби та залученими фахівцями.  

Приємно спостерігати, як наші учні вміють відпочивають у вільний час – 

майже всі долучені в гуртки художньої самодіяльності, естрадні. Серед учнів 

зірки клоунади, переможці конкурсів з народного мистецтва (вишивання, 

кравців). 

Звичайні учні з захопленням сприймають виступи учнів з вадами слуху на 

святкових концертах, лінійках, де вони танцюють, співають в жестовому 

виконанні, використовують пантоміму. 

Фізкультурно-спортивний супровід заохочує до активних занять 

фізичною культурою та окремими видами спорту, участь у змаганнях різного 

рівня, зміцнює мотивацію до здорового способу життя, передбачає поліпшення 

психофізичного стану і підвищення їх інтелектуальної працездатності. 

Супровід здійснюється викладачами фізичного виховання.  

Учні з вадами слуху активні учасники фізичних змагань з шашок, шах, 

тенісу, волейболу, баскетболу, плавання. Так учні Тарасенко Ірина, Павленко 

Юлія, Смирнова Ірина захищали честь Миколаївської області в пара 

республіканських змаганнях з плавання. На обласних змаганнях займали 

призові місця: з настільного тенісу – Іванова Аліна, з легкої атлетики – 

Тітаренко Олег, з шахів та плавання – Хвасцова Настя. З перших днів навчання 

Банзалов Дмитро та Сінаєвський Михайло з успіхом виступали у змаганнях з 

баскетболу, Гармидер Марина – теніс. 

Професійна адаптація та реабілітація учнів з особливими потребами 

здійснюється  шляхом надання їм робочої спеціальності в межах фахової 

підготовки, залученням до роботи у гуртках,  проходження виробничої 

практики, надання таким учням допомоги у працевлаштуванні. Учні приймають 

активну участь у виготовленні муляжів кондитерських виробів,  вони дуже 

творчі особистості, гарно малюють. Цей супровід здійснює відділ практики та 

працевлаштування, відділ виховної роботи. 
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Випускники ліцею працюють на підприємствах нашого міста: 

кондитерський цех ООО «Пишка», Хлібзавод № 1, кондитерських цех 

«Ласунка», кондитерський цех будинку торгівлі «Південний Буг». 

Супровід навчання охоплює процеси підготовки до вступу, процедуру 

вступу, подальшого навчання у ВНЗ, а також передбачає підтримку зв’язків з 

випускниками та моніторинг їхнього працевлаштування і потреб у подальшому 

навчанні. 

Забезпечення супроводу навчання учнів з інвалідністю дозволяє їм діяти 

на рівні з іншими учнями і не  є перевагою по відношенню до інших. 

Інтеграція дітей з особливими потребами в колективі однолітків має 

низку переваг: сприяє розвитку самостійності, впевненості, сміливості тощо. 

Вони стають повноцінними членами суспільства, адаптуються до нього. 

 

ІІІ. МЕТОДИЧНА ЧАСТИНА 

ІІІ. 1. Особливості навчання дітей з вадами слуху. 

Втрата слуху або глухота не впливає на інтелектуальні можливості 

людини або на її здатність навчатись. Проте, дитина зі зниженим слухом 

потребує спеціальних навчальних послуг, щоб отримати адекватне навчання.  

В ліцеї велику увагу приділяють розвитку мовлення і слуху учнів, 

формулюванню правильної вимови звуків, навичкам комунікації за допомогою 

фахівця. На уроках використовуються  послуги перекладача для тих учнів, які 

використовують мову жестів. Багато викладачів ліцею, опанували мову жестів і 

спілкуються з учнями без перекладача. 

Сурдоперекладач Кривицька В.А., яка працює в ліцеї з перших днів 

навчання дітей з вадами слуху зрозуміла дуже важливу річ – щоб краще 

спілкуватися зі своїми учнями, розуміти серцем їх проблеми, на мові жестів 

вчити їх кондитерському мистецтву, посилити інтерес до професії своїм 

прикладом необхідно бути кваліфікованим спеціалістом в кондитерському 

виробництві. Тому в 2007 році вона закінчила комерційний технікум м. 

Миколаєва, отримала диплом за спеціальністю інженер-технолог громадського 
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харчування, пройшла стажування в кондитерському цеху м. Миколаєва. Зараз 

Кривицька В.А. працює майстром виробничого навчання і сурдоперекладачем. 

Групи учнів з вадами слуху складаються з 8 – 10 осіб, таким чином 

викладач має можливість приділити увагу кожному учню. Тривалість уроку 35 

хвилин. Прийоми навчання: демонстрація, ілюстрація, пояснення, розповідь, 

бесіда, вправа, рішення задач, завдання навчального матеріалу, письмові 

роботи, повторення. Теоретичний  матеріал подається у вигляді конкретного 

тексту, який супроводжується докладними ілюстраціями – невеликі за часом 

вивчення дози навчального матеріалу (до 10 хвилин), ув’язані з особливостями 

сприймання та запам’ятовування інформації, які обмежені за швидкістю. 

Учням необхідно кілька разів повторити процеси приготування 

обов’язково з використанням натуральної сировини, напівфабрикатів і 

магнітно-фрагментарних схем. Після пояснення кожен учень самостійно 

складає схему приготування напівфабрикатів.  

ІІІ. 2. Використання на уроках ігрових моментів 

Кожний урок, який проводить  учитель індивідуально, повинен мати 

корекційний характер. Починати урок з психологічної підготовки учня до 

роботи. Під час проведення занять з учнями-інвалідами на уроках необхідно 

використовувати наочність, роздатковий матеріал, включати в урок ігрові 

моменти. Застосування гри та ігрових моментів створює на уроках бадьорий 

робочий настрій, сприяє подоланню  труднощів, які виникають у них під час 

уроку. Велике значення мають дидактичні ігри з пізнавальної точки зору. У 

процесі розв’язання різноманітних завдань в учнів розвиваються такі процеси 

мислення, як порівняння, аналіз, синтез. 

Під час дидактичних ігор учні систематизують й закріплюють свої знання 

про різні ознаки предметів, встановлюють зв’язки між ними, просторові, часові 

та інші співвідношення. Учні застосовують загальні поняття, збагачують 

словниковий запас. Дидактичні ігри допомагають розвинути увагу, 

зосередженість, волю дітей, чесність, правдивість. Для ігри на уроці слід 

відводити не багато часу, не більше 4 – 5 хвилин, щоб, вона не втомлювала 
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учнів. Використовуються ігри і як засіб психологічної підготовки учнів до 

уроку, і як засіб відпочинку після напруженої праці. Тобто гра сприяє 

доцільності організації навчальної діяльності учнів. 

ІІІ. 3. Робота з Інтернетом 

Учням видаються завдання для самостійної роботи з інвентарем. Це дає 

змогу  отримувати цікаві знання з  Інтернету і ділитися з ними з іншими учнями 

та вчителями. Учні збирають інформацію, систематизують її. Потім на уроці 

проходе обговорення, підготовка, редагування результатів діяльності у вигляді 

статті, реферату, доповіді, мультимедійної презентації, відео тощо. 

При оцінці проектної діяльності учня необхідно розуміти, що найбільш 

значущою оцінкою є громадське визнання його успішності, тому що навчальне 

проектування з погляду учня – це можливість максимального розкриття свого 

творчого потенціалу, це діяльність, яка дозволяє проявити себе індивідуально 

або в групі, випробувати свої сили, реалізувати свої знання, принести користь, 

продемонструвати  публічно досягнутий результат. Тому позитивної оцінки 

гідний будь-який рівень досягнутих результатів. 

На уроках теоретичного навчання використовуємо відео супроводження 

для учнів з вадами слуху, та плани-конспекти розроблені для цієї категорії 

учнів. 

Плани-конспекти містять текстову лекційної частини і на екрані учні 

бачать різні анімації, відеофільми, тестування і практичні роботи. 

ІІІ. 4. Тести успішності 

Після вивчення тем викладачі використовують різні форми тематичного 

опитування. Для дітей з вадами слуху викладачі використовують тести 

успішності призначаються для відносно об’єктивного установлення рівня знань 

і вмінь учня у поєднанні з визначеною системою оцінювання якості їх 

засвоєння. Як правило,для оцінювання навчальних досягнень учнів на рівні 

модульних елементів використовуються тести (на упізнання, на 

різноманітність, на класифікацію). Можливі відповіді на завдання тестів на 

упізнавання: «так» або «ні». Простота завдань і швидкість відповіді на них 
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поєднується з великою ймовірністю угадування правильної відповіді (50%). 

Наявність у тесті на розрізнення варіантів відповідей для вибору, кількість яких 

більше двох, зменшує ймовірність угадування при збільшенні кількості 

варіантів (альтернатів). Завдання тесту на класифікацію – зіставлення взаємно 

відповідних елементів. 

Також використовуються тести-підстановки, конструктивні тести, тестові 

типові задачі (алгоритмічні). Якщо перший різновид тестів вимагає від учня 

доповнити висловлювання, подане у певній формі (вербальний, символічний, 

графічний тощо), другий – відтворення інформації по пам'яті без натяків і 

підказувань, то третій вимагає від учня відтворювання відомого правила дії та 

використання його для одержання шуканого результату.  

ІІІ. 5. Само презентація дітей з вадами слуху  

Однією з умов підготовки учнів з вадами слуху є надання їм соціально-

психологічної підтримки. Одним із напрямків психолого-педагогічного 

супроводження учнів з вадами слуху є формування у них свідомої та активної 

само презентації. Для учнів була розроблена анкета самооцінки рівня 

професійних знань, умінь та навичок, необхідних для виробничої діяльності. В 

ліцеї навчальна програма для учнів з вадами слуху складена на основі 

державних стандартів професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки  

України. 

Анкета являє собою перелік критеріїв кваліфікаційної атестації 

випускників. Критерії розділені на дві групи: «знаю» і «вмію», і відповідає 

класифікації 4 розряду за професією «кондитер». 

Основне призначення анкети – це діагностування самооцінки стосовно 

знань та вмінь нечуючих учнів критеріям кваліфікації відповідно до розряду. 

Перед анкетуванням учням пояснюють що ця анкета буде корисна в 

першу чергу для самого учня, тому йому необхідно оцінювати себе об’єктивно. 

Анкетування  проводиться на другому році навчання, коли навчальна програма 

професійно-теоретичної підготовки з професії «кондитер» було виконано. 
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Також в кінці кожного уроку теоретичного та виробничого навчання з 

учнями проводиться де брифінг. – Видається кожному учню анкета в якій їм 

необхідно закінчити речення, ці відповіді допоможуть викладачам та майстрам 

виробничого навчання краще підготуватись до роботи, зробити навчання більш 

корисним. 

ІІІ. 6. Виробниче навчання 

З метою свідомого і активного засвоєння учнями знать. Навичок і умінь 

викладачі постійно підтримують зв’язок з майстром виробничого навчання. 

Вищою формою свідомості  і активності учнів є їх творча активність, яка 

проявляється при оволодінні теоретичним матеріалом, виконанні завдань і 

творчих робіт в майстерні, що створюють виробничі умови. 

Багато уваги в ліцеї приділяється закріпленню теоретичного матеріалу, на 

виробничому навчання та виробничій практиці. Учні відпрацьовують теми в 

кондитерському цеху при ліцеї (додаток 9). 

Кондитерський цех оснащений всім необхідним обладнанням, інвентарем 

та посудом за стандартами. Учні відпрацьовують теми за програмою, а також 

випускають кондитерські вироби, які потім учні з груп продавців реалізують в 

учбовому магазині «Марійка» при ліцеї. 

 

Лабораторно-практична робота № 5  

Тема: приготування бісквітного напівфабрикату. 

Інвентар та посуд: 

- каструлі чи миска; 

- ручна збивалка; 

- колір; 

- кондитерський лист; 

- ніж; 

- сито, ложка. 

 

Послідовність роботи: 
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- вимити руки, посуд; 

- кондитерські листи вистелити папером; 

- зважити сировину згідно рецептури; 

- просіяти борошно; 

- яйця з цукром змішати; 

- збити до однорідної маси (на поверхні залишається слід); 

- додати есенцію; 

- поступово всипати суміш борошна з крохмалем; 

- замісити обережно протягом 15-20 сек.; 

- викласти тісто на листи; 

- випікати при температурі 200-2200С, 10 хв. 

- визначити готовність; 

- охолодити; 

- відокремити від паперу; 

- прибрати робоче місце. 

 

Вимоги від якості: 

 

Форма кругла, квадратна або прямокутна, поверхня без тріщин світло-

коричневого кольору, консистенція пориста, пишна, еластична, світло-жовтого 

кольору, смак солодкий. 

Рецептура   

Збірник рецептур кондитерських виробів з борошна 1985 р.   

1. Бісквіт (основний) – (1). 

Сировина  Всього  

Борошно в/г 70 

Крохмаль  17,3 

Цукор  86,8 

Яйця  147,8 

Есенція  1 

Вихід: 250  
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План-конспект 

 

Тема уроку: Приготування бісквітного напівфабрикату. 

 

План уроку:   1.   Характеристика тіста. 

2. Технологія приготування бісквітного тіста 

3. Формування та випікання 

4. Вимоги до якості 

5. Можливі дефекти та причини їх виникнення 

6. Асортимент виробів з бісквітного тіста 

 

1. Спосіб розпушування – механічний (шляхом збивання). 

Борошно використовують зі слабкою клейковиною (щоб знизити вміст 

клейковини необхідно від 10% до 40% борошна замінити крохмалем). 

Склад сировини 
Бісквіт 

основний 

Бісквіт 

«новий» 

Бісквіт для 

рулету 

Бісквіт з 

наповнюва

чами 

Борошно 281 362 370 298 

Крохмаль 69 15  25 

Яйця 579 377 616 612 

Цукор  376 370 367 

Есенція 3,4 3,8 2  

Вода  120   

Какао-порошок (горіх, 

мак, шоколад) 
   61 

вихід 1000 1000 1000 1000 

 

2. Приготування Бісквіту основного з підігрівом 

 

- яйця з цукром підігрівають на водяній бані помішуючи до t0 450С; 

- суміш збивають до збільшення об’єму у 2,5 – 3 рази (залишається 

слід); 

- додають есенцію; 

- всипають поступово борошно перемішене з крохмалем і просіяне; 
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- замішують тісто швидко але обережно 15 – 30 сек. 

 

Приготування Бісквіту холодним способом.  

Тісто готується так само, як бісквіт основний, тільки без підігріву. 

Цей спосіб використовується для приготування бісквіту для рулету 

 

3. Для приготування тортів та тістечок тістом заповнюють форми 

застелені папером на 2/3 висоти. 

Для рулету тісто розмазують завдовжки 5-7 мм 

Випікають:  

 

Бісквіт  
Товщина 

мм 

Температура 

С0 

Час 

Хв.. 

Протівні  

Райфи  

Рулет  

30 – 40  

30 – 40 

7 – 10  

195 – 200 

205 – 225  

200 – 220  

50 – 55  

40 – 45  

10  

В перші 10 хвилин випікання забороняється відкривати піч, переставляти 

листи – тісто осяде. 

Після випікання бісквітний напівфабрикат необхідно витримати не 

знімаючи паперу від 4 до 10 год. 

4. Бісквітний напівфабрикат жовтого кольору, м’який, сухий, з 

рівними порами. 

5.  

Можливі дефекти Причини виникнення 

Бісквітне тісто осіло при замішуванні   

Бісквітне тісто осіло під час випікання   

Бісквітний напівфабрикат мало 

пористий, щільний, невеликого об’єму  

 

 

6. Асортимент: рулети, печиво, пироги, тістечка, торт 
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ВИСНОВОК 

Професійна освіта насамперед повинна забезпечити готовність людини з 

об’єктивно зменшеними функціональними можливостями  внаслідок вад 

психофізичного розвитку до максимального (з урахуванням суб’єктивних 

можливостей) повноцінного виконання своїх різноманітних соціальних  ролей і 

функцій, готовності до саморозвитку, самоствердження, до щасливого життя 

серед людей. І кожен педагог професійно-технічного закладу повинен зробити 

все можливе, щоб людина з особливими потребами оволоділа професією, щоб 

вона зайняла місце у нашому суспільстві, адже саме від системи освіти 

залежить можливість соціальної адаптації таких людей. 

На жаль, реальність сьогодення в Україні така, що інвалідів вважають 

неповноцінними членами суспільства, і саме в наших силах це змінити, 

використовуючи нові методики, нові підходи, застосовуючи телекомунікаційні 

технології. Даний проект ілюструє тільки маленьку частину того педагогічного 

підходу, який зможе, я впевнена, змінити ставлення до людей з особливими 

потребами.  
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Москалик Геннадій Федорович, начальник управління освіти 

виконкому Кременчуцької міської ради Полтавської області 

 

ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОГО 

НАВЧАННЯ В УМОВАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ 

 

Останніми десятиліттями в усьому у світі відбуваються докорінні зміни у 

розумінні та забезпеченні якісної освіти для дітей з особливими потребами.  

 В Україні також набувають поширення новітні освітні технології, в 

основу яких покладено принцип урахування інтересів таких дітей.  

Одним з основних принципів міжнародних стандартів є право дітей з 

особливими потребами на інтеграцію в суспільство, основою якої є 

забезпечення таким дітям доступу до якісної освіти.   

Освіта дітей з особливими потребами має передбачати включення їх у 

загальну діяльність разом з іншими дітьми. Навчання дітей з особливими 

потребами спільно з їхніми здоровими однолітками, участь у шкільному житті 

сприяє їх соціальній адаптації,  забезпеченню самореалізації їх особистості.  

З 1 вересня цього навчального року на базі 5 загальноосвітніх навчальних 

закладів нашого міста (ЗНЗ № 3, 12, 18, 19, 20) відкриті 14 класів (1-х - 4, 2-х – 

3, 3-х – 1, 4-х – 3, 5-х – 1, 8-х – 1, 10-х – 1), у яких діти з особливими освітніми 

потребами здобувають освіту за інклюзивною формою. З початку нового 

навчального року кількість учнів, які навчаються в інклюзивних класах, 

збільшилася до 20 осіб (7 учнів у 1-х класах, 6 учнів у  

2-х класах, 1 учень у 3 класі, 3 учні у 4-х класах і по  1 учню у 5,  8  та 10 

класах), тому що батьки дітей зрозуміли перевагу такої форми навчання у 

порівнянні з індивідуальним навчанням. Інклюзивна освіта надає дітям з 

особливими потребами можливість повноцінно спілкуватися зі своїми 

однолітками, відчути свою повноцінність як члена дитячого колективу, 
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об’єднуватися з однолітками для участі у спільних заходах виховного 

характеру.   

Опорною з інклюзивного навчання є Кременчуцька загальноосвітня 

школа І – ІІІ ступенів № 12, і це не  випадково, адже саме цей навчальний 

заклад є 4-разовим переможцем Всеукраїнського конкурсу серед шкіл сприяння 

здоров’ю. Саме в цій школі був започаткований волонтерський рух учнів, які 

об’єдналися заради надання допомоги дітям, що мають особливі освітні 

потреби - «Школа юного волонтера». Спільно з учителями члени 

волонтерського руху проводять акції на допомогу дітям з особливими освітніми 

потребами «Подаруй дитині посмішку», «Добро починається з тебе» тощо.  Це 

дає можливість максимально використати спілкування учнів з обмеженими 

можливостями та нормально розвинутими однолітками для самореалізації 

особистості кожної дитини, що має особливі потреби. Волонтери – активні 

помічники класного керівника, учителів.  

Цей досвід започаткований і іншими навчальними закладами  з 

інклюзивним навчанням.  

З часу запровадження інклюзивного навчання у школі працює    

соціально-реабілітаційний центр «Надія». Розроблена цільова програма. В 

рамках цієї програми діють гуртки: «Чарівна казка», «Вокальний гурток», 

працює клуб «Секрети спілкування», батьківський лекторій «Плекаймо надію 

разом». Робота соціально-реабілітаційного центру «Надія» дозволила вирішити 

для дітей з особливими освітніми потребами такі завдання:  

- залучити їх до позашкільної діяльності, у справах за інтересами, 

потребами, духовними запитами; 

- виховати відповідальність за обрану соціальну роль; 

- розвити здібності, обдарування, навички спілкування в суспільстві;  

- набути певний життєвий досвід; 

- професійно визначитися; 

- реабілітувати моральне та фізичне здоров’я; 

- наповнити сенсом життя дітей з обмеженими можливостями. 
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Для фізичного розвитку дітей в школі працює кабінет ЛФК. 

Адміністрації, педагогічні колективи навчальних закладів з інклюзивним 

навчанням, управління освіти спільно з міським науково – методичним центром 

разом зробили нелегкі кроки в організації інклюзивного навчання в умовах 

загальноосвітнього навчального закладу, долаючи цілу низку проблем:  

- недостатню готовність навчальних закладів до процесу навчання дітей з 

особливими освітніми потребами;  

- неготовність педагогічних працівників, класних керівників, учителів до 

викладання дітям, які мають особливі освітні проблеми;  

- неадекватне сприйняття дітей з вадами їхніми однолітками;  

- важко будувалися і відношення з батьками, адже кожен вимагав 

максимальної уваги саме до своєї дитини;  

І це, звичайно, далеко не всі проблеми, з якими прийшлося зіткнутися на 

шляху впровадження інклюзивного навчання;  

Говорити, що всі питання вирішено, а проблеми подолано, зарано. Але 

результати є:  

- систематизовано та активізовано роботу міської психолого- медико-

педагогічної комісії, яка виконує функції своєчасного виявлення дітей з 

відхиленнями у розвитку;  

- систематично проводяться засідання ПМПК, на яких надаються 

рекомендації щодо подальшого навчання дитини відповідно до встановленого 

діагнозу;  

- проводиться консультативна робота з батьками: було надано 367 

консультацій батькам та педагогам з питань навчання та соціальної   

реабілітації дітей з особливими освітніми потребами.  

Залучення до навчання у загальноосвітніх навчальних закладах дітей з 

особливими потребами вимагає особливих зусиль від практичних психологів, 

адже саме на них покладається завдання щодо подолання традиційних поглядів 

щодо мети та організації роботи з дітьми, які мають особливі потреби, 

стереотипів по відношенню до дітей цієї категорії.  
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Вони – надійні помічники учителя та вихователя у  вирішенні проблем, 

що виникають під час спілкування з батьками  та дітьми, порадники в питаннях 

знаходження шляхів для вирішення різноманітних конфліктних ситуацій.  

Всі загальноосвітні навчальні заклади обладнані пандусами, приміщення 

загальноосвітніх навчальних закладів з інклюзивним навчанням забезпечені 

посиленим освітленням, туалетними кімнатами, в класах створені ігрові 

куточки, діти забезпечені медичним обслуговуванням, харчуванням, 

оздоровленням. 

Взаємодія всіх учасників процесу впровадження інклюзивного навчання – 

це шлях до успіху, а результатом цієї роботи буде набуття дитиною з 

особливими освітніми потребами відчуття своєї важливості, знаходження нею в 

подальшому свого гідного місця у суспільстві. 
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Давидюк Наталія Володимирівна, заступник директора з 

навчальної роботи комунального закладу «Острозька спеціальна 

загальноосвітня школа-інтернат № 2 І-ІІ ст.» Рівненської обласної 

ради 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ДІТЕЙ ІЗ ЗАТРИМКОЮ 

ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ 

 

За останні роки наша держава стала уважніше ставитися до дітей з вадами 

психофізичного розвитку. В Україні продовжується впровадження системи 

інклюзивної освіти, активно відбуваються процеси інтеграції дітей з 

особливими потребами в соціум, розробляються засоби участі їх у спільному 

навчально-виховному процесі та суспільному житті. На  жаль, на сьогоднішній 

день у нашому суспільстві є діти з проблемами здоров’я та розвитку, які, 

зважаючи на різні обставини, не отримують якісної освіти повною мірою або 

взагалі ізольовані від неї. Але не слід забувати, що кожна людина, незалежно від 

стану здоров’я, наявності фізичної чи інтелектуальної вади має право на 

здобування освіти, якість якої не відрізняється від якості освіти здорових 

людей, на соціальний комфорт та освітньо-трудову реалізацію.  

Зазначимо, що розкриття потенційних можливостей дітей із 
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психофізичними порушеннями залежить не стільки від форм навчання 

(інтернатна чи інклюзивна), хоча вони й визначають різний ступінь соціальної 

адаптованості, скільки від гнучкості системи спеціальної освіти, рівня та 

діапазону наданих послуг, які задовольняють їхні потреби (раннє виявлення 

порушень, єдність діагностики і корекції розвитку, наступність дошкільного, 

шкільного і післяшкільного змісту освіти тощо). 

Затримка психічного розвитку - це поняття, яке говорить не про стійке і, 

по суті, незворотне психічне недорозвинення, а про уповільнення його темпу, 

яке частіше виявляється під час вступу до школи і виражається в недостатності 

загального запасу знань, обмеженості уявлень, незрілості мислення, малій 

інтелектуальній цілеспрямованості, переважанні ігрових інтересів, швидкого 

перенасичення в інтелектуальній діяльності. На відміну від дітей, що 

страждають олігофренією, ці діти достатньо кмітливі в межах наявних знань, 

значно продуктивніші у використанні допомоги. При цьому в одних випадках 

на перший план виступатиме затримка розвитку емоційної сфери (різні види 

інфантилізму), а порушення в інтелектуальній сфері будуть виражені не різко. В 

інших, навпаки, переважатиме уповільнення розвитку інтелектуальної сфери. 

В останні роки науковці відзначають значне збільшення кількості дітей із 

проблемами в психофізичному  розвитку. Під час вступу до школи такі діти 

відчувають значні труднощі в процесі навчання, зокрема  труднощі   адаптації в 

шкільний колектив, в оволодінні комунікативними навичками, усною та 

писемною мовою,  математичними навичками. Однією з причин є та, що 

сьогодні організаційно-методичні засади навчального процесу в 

загальноосвітніх школах  України орієнтовані на дитину, яка нормально 

розвивається, без урахування особливостей психофізичного розвитку дітей з 

особливими потребами. Невідповідність форм і методів педагогічного впливу 

на таких дітей може створювати передумови для формування в них негативного 

ставлення до навчання, девіантної поведінки. 

Як цьому запобігти?  

Школи з інклюзивним навчанням мають працювати у тісному зв’язку зі 
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спеціальними загальноосвітніми навчальними закладами, використовуючи 

напрацьовані методики роботи з дітьми тієї чи іншої нозології, залучати до 

консультування спеціалістів із багаторічним досвідом роботи з такою 

категорією дітей. У зв’язку з цим особливої актуальності набуває організація 

своєчасного системного психолого-педагогічного супроводу учнів з 

порушеннями розвитку. 

Загальною ж стратегією у роботі з дитиною, яка має труднощі в навчанні, 

є збереження її позитивного ставлення до навчання і до себе як учня, підтримка 

у неї віри в свої можливості. А це означає, що вона має обов'язково переживати 

успіх, якими б скромними не були її навчальні можливості, і в цьому 

обов'язково потрібно їй допомогти. Працюючи над заповненням прогалин в 

знаннях і вміннях дитини, важливо пам'ятати про межі її витривалості. Тут 

може стати в пригоді і лікарська консультація. Найменший успіх у навчанні 

дитини має бути поміченим і сповна пережитим. Успіхів вдасться знайти 

набагато більше, якщо її досягнення порівнювати не з ідеальними (чи інших 

дітей), а звіряти з тим, чого вона не знала і не вміла вчора, а сьогодні навчилася.  

Для формування позитивних рис особистості школяра, який зазнає 

труднощі у навчанні і має невисоку успішність, дуже важливо знайти у нього 

якісь інші здібності, реалізація яких могла б принести йому задоволення і 

самоствердження.  

Багато хто з таких дітей любить майструвати, займатися рукоділлям, 

господарювати в домі. Часто серед них є діти з художніми здібностями: до 

малювання, ліплення, гри на музичних інструментах. І тут вони виявляються 

кмітливішими, ніж у шкільному навчанні, і можуть досягти значніших успіхів. 

Принциповий шлях допомоги дітям із ЗПР – це допомога в оволодінні 

власною інтелектуальною діяльністю, основними її структурними 

компонентами (мотиваційно-орієнтованою регуляцією). В основі оволодіння 

будь-яким структурним компонентом інтелектуальної діяльності лежать ті ж 

психологічні механізми, що і в основі формування будь-якої розумової дії. Це 

організація зовнішніх дій на спеціально організованій орієнтовній основі і 
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поступовий її переклад у внутрішній план. 

Різноманітна і посильна праця дітей, а також різні спостереження і 

досліди з природним матеріалом забезпечують значні можливості для 

розширення, поглиблення і систематизації знань дітей про найближче оточення, 

формування загального уявлення і простих життєвих понять про світ. Розумові 

дії формуються на основі практичних, переводяться у внутрішні переконання.. 

Велика увага приділяється підбору рухових ігор з правилами, 

поступовому їх ускладненню. Ускладнення зазвичай іде в наступних напрямах: 

від гри до гри збільшується кількість правил; росте їх важкість; від виконання 

правил кожним гравцем команди – до виконання правил тільки її 

представниками і так далі. 

На основі практичних дій при цілеспрямованій педагогічній роботі 

швидше можна сформувати інтелектуальну діяльність з опорою на загальні 

уявлення і словесно-логічні міркування, такі необхідні в навчальній діяльності і 

в школі. 

Поступово ускладнюються вимоги до мовного опосередкування 

діяльності дітей. Мовне опосередкування дитиною власної діяльності є 

необхідною умовою осмислення поставленої перед ним загальної мети, її 

конкретизації, планування шляхів і засобів реалізації, оцінки адекватності 

засобів досягнення, а також представлення закінченого продукту, тобто умова 

передбачення діяльності образом, опосередкованим мовою. 

Ускладнення вимог до мовного опосередкування йде в двох напрямах. 

Перш за все – від обов'язкового промовляння дитиною того, що вона повинна і 

як повинна зробити, до самостійного вичленення і мовного оформлення правил, 

що відносяться до способів діяльності; далі – від ухвалення і промовляння 

загальної мети до власного планування і оформлення в мові засобів її виконання 

і вже на цій основі – до планування діяльності при відповідному мовному 

оформленні. Другий напрям цієї роботи – поступове просування дітей від 

розгорненого мовного опосередкування майбутньої діяльності до розгорненого 

промовляння дій пошепки і, нарешті, до згорнутого промовляння «про себе». 
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Реалізації обох напрямів в роботі з дітьми сприяють спеціально підібрані 

методичні шляхи і засоби групової та індивідуальної роботи: заохочення і 

підтримка правильних відповідей дітей на етапі орієнтування в завданні і 

планування майбутньої діяльності; допомога по ходу заняття тим дітям, які так і 

не зуміли скласти план своєї роботи до її початку; облік тих дітей, яким так і не 

вдалося на уроці зрозуміти завдання, з метою надання їм допомоги в 

індивідуальній роботі. Всі засоби спрямовані проти «бездумного» стилю роботи 

дітей – стилю, основою якого є просте наслідування, копіювання чужої 

діяльності. 

Відбір методичних засобів формування дій самоконтролю здійснюється 

на основі обліку як їх специфічного призначення і конкретного психологічного 

змісту відповідно до етапу діяльності, так і рівня розвитку дітей. На етапі 

ухвалення завдання дія самоконтролю формується на наступній орієнтовній 

основі: необхідно запам'ятати, що потрібно зробити і яких правил 

дотримуватися, щоб виконати завдання. Щоб сформувати у дітей звичний 

спосіб самоконтролю на даній орієнтовній основі, організовується система 

практичних дій: повторити завдання вголос тим, хто його добре запам'ятав; 

повторити завдання за тими, хто його сформулював правильно; оцінити 

правильність повторення завдання тією або іншою дитиною; оцінити, чи 

правильно виконується завдання на початку його виконання; повторити 

завдання вголос і перевірити, чи дотримуються правила його виконання і так 

далі. Потім увага дітей спрямовується на способи виконання завдання. При 

цьому використовуються в основному ті ж прийоми: промовляння окремими 

дітьми вголос для всіх дітей правил виконання завдання, промовляння пошепки 

для себе, перевірка на цій основі своїх дій.  

У певній послідовності з дітьми проводиться робота з навчання їх 

об'єктивній оцінці отриманого результату – звіренню його із завданням. Як і в 

попередніх випадках, заздалегідь створюється орієнтовна основа дії 

самоконтролю: «Пригадай завдання: що потрібно було робити і як потрібно 

було робити, за якими правилами; подивися, які правила ти виконав, які не 
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виконав, які виконав неточно». 

Наведемо приклади дії вчителя на уроках з української мови в класі, де є 

учень, який навчається за програмою інтенсивної педагогічної корекції. 

Наприклад, урок з теми «Головні члени речення». У вправі для виконання 

рекомендовано переписати текст та в кожному реченні підкреслити головні 

члени. В той час, коли учні класу виконують дане завдання самостійно, вчитель 

займається індивідуально з учнем із затримкою психічного розвитку. 

Алгоритм дії педагога при виконанні даного завдання: 

 ще раз прочитай завдання ( з'ясувати чи учень зрозумів його); 

 перше речення зробити разом з учнем, за навідними запитаннями, 

виділяючи головні члени речення; 

 друге речення учень робить сам, уголос промовляючи всі етапи 

роботи, тобто задаючи запитання і самостійно даючи на них відповіді; 

 продовжує роботу самостійно під наглядом вчителя, але без його 

втручання; 

 якщо в результаті самостійного виконання завдання учень допустив 

помилки, то вчителю необхідно запропонувати ще раз розібрати те речення, де 

допущено помилку. 

Якщо дане завдання виконується не вперше, тоді рекомендовано 

пропустити другий крок у роботі, лише наголосивши, що таке завдання вже 

виконували на попередньому уроці. 

Наведемо ще один приклад роботи з учнем із затримкою психічного 

розвитку на уроці української мови з теми «Однорідні члени речення. Розділові 

знаки при однорідних членах речення». Коли учням запропоновано із довідки 

вибрати і записати слова у реченнях замість крапок, учитель може організувати 

індивідуальну роботу з таким учнем наступним чином: 

- учень викликається до дошки і виконує те ж саме завдання, лише з 

іншим набором навчального матеріалу (речення відмінні від тих, з якими 

працює решта класу); 

- доцільно перед виконанням завдання повторити раніше вивчені 
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правила (що таке однорідні члени речення; які розділові знаки ставимо в 

реченнях,  де є однорідні члени речення); 

- перше речення учень виконує самостійно, вголос промовляючи всі 

етапи роботи; 

- працює самостійно під наглядом учителя. 

Для виконання даного завдання рекомендуємо пропонувати менший 

об'єм, такий, щоб учень міг виконати його до того часу, коли решта класу 

виконає своє завдання. Перевірити правильність виконання завдання на дошці 

можна разом з усіма учнями класу, але лише в тому випадку,  коли вчитель 

бачить,  що помилки відсутні. 

В основі психолого-педагогічного супроводу лежить індивідуальний 

підхід до кожного учасника навчально-виховного процесу. Така робота повинна 

бути спрямована на створення умов, які забезпечуватимуть підвищення 

автономності і соціальної активності дітей, розвиток інтелектуальних процесів, 

формування ціннісних установок, що відповідають психічним та фізичним 

можливостям дитини. Базуючись  на особистісному і системно-орієнтованому 

підході, такий супровід повинен являти собою комплексну систему всебічної, 

динамічної, корекційної та розвивальної допомоги у відповідності з віковими та 

індивідуальними потребами дітей. 

 

 

 

Зень Ірина Олегівна, вчитель української мови та літератури 

Рівненської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №24 

 

НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ В УМОВАХ 

ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ 

 

Кожна дитина – це таємнича квітка.  

Допомогти кожній квітці розквітнути, знайти себе, розкритися у своїх 

здібностях – це найголовніше завдання всього педагогічного колективу школи. 



275 

Уже традиційно стало бажати один одному здоров'я. І це не просто кліше, 

яке лунає з наших вуст. Сьогодення диктує нам такий заклик – бережи 

гармонію свого психічного і фізичного «я».  

Ви, певно, погодитеся, що нині повсюдно лунають заклики допомогти у 

боротьбі з різноманітними хворобами. А особливо болісно,  коли такої 

допомоги потребують маленькі діти. Справді, статистика показує, що за останні 

роки зріс рівень загальної захворюваності дітей. Можливо, ми не маємо такого 

фінансового достатку, щоб віддати його потребуючим. Та в нас, учителів, є 

інша цінність, ми можемо допомогти дітям з особливими потребами досягти 

певних соціальних стандартів, створити для них атмосферу комфорту та 

впевненості. 

Звісно, працювати з такими школярами нелегко, це потребує особливого 

психологічного стержня, але, долаючи труднощі, й ми розвиваємося. Адже ще 

Леонардо да Вінчі зазначав: «Якщо запастися терпінням і виявити старання, то 

посіяні зернини знань неодмінно дадуть добрі сходи. Навчання – корінь гіркий, 

та плід солодкий». Й успіхи, які робить дитина з особливими потребами, 

проходять крізь нас по-особливому. З такими школярами ми робимо маленькі 

кроки, але ці кроки ведуть угору. 

Учителі української мови та літератури тонко відчувають слово, люблять 

красу та гармонію, тому здатні більше за інших проникнутися й побачити 

унікальну неповторність, багатство індивідуальних особливостей, сильні 

сторони зростаючої особистості школяра з особливими потребами. 

Радісно, що рівняння беремо на кращих, переймаємо досвід європейських 

країн та справді запроваджуємо реалізацію прав дитини. Справа складна, не все 

нам удається в роботі з дітьми, які маю вади психофізичного розвитку. Діти – 

це ж певне віддзеркалення дорослих, тому доводиться спостерігати в 

шкільному колективі  ставлення до такої особливої дитини інших дітей, і воно 

не завжди коректне. Суть інклюзивної освіти передусім в тому, що вона дає 

можливість відчути дітям та батькам взаємодопомогу, турботу і значущість у  

суспільстві. Тому завдання вчителя – не лише працювати над розвитком 
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певного школяра, а й формувати в учнівської громади школи почуття 

відповідальності за товаришів, які потребують не лише допомоги, а насамперед 

прийняття та визнання. Педагог має взяти за постулат, що суспільство має 

змінюватися  у ставленні до людей  з особливими потребами, а не навпаки. 

Після особистісної мотивації  настає період звернення до спеціалізованої 

літератури з метою з’ясування впливу різних видів ушкоджень на процеси 

навчання і розвитку.  

Останніми роками сучасні вітчизняні науковці, зокрема, В. Бондар, 

О. Волошина, Т. Євтухова, І. Іванова, А. Капська, В. Ляшенко, А. Полударова, 

Т. Черняєва та ін., присвячують свої праці дослідженням проблеми інтеграції 

дітей з особливими потребами в загальноосвітній навчальний заклад, їх 

реабілітації та соціалізації до суспільних норм. Чимало статей у фахових 

журналах розміщено з цього питання. Подані певні рекомендації для педагогів, 

що працюють з дітьми різних особливостей психофізіологічного розвитку.  

І саме спеціальна медична та педагогічна (дефектологічна) література 

підкаже, у якому напрямку рухатися далі, аби зробити інклюзивне навчання 

максимально ефективним. Вчителі-словесники не є кваліфікованими 

психологами. Проте, погодьтеся, на кожному уроці ми  проводимо різноманітні 

форми роботи, аби такі діти могли зреалізувати свої потенційні можливості в 

навчанні.  

Інклюзивне навчання повною мірою не є альтернативою спеціальній 

освіті, але воно значно розширює її можливості. Цілком погоджуюсь, що школи 

з інклюзивним навчанням мають працювати у тісному зв’язку зі спеціальними 

загальноосвітніми навчальними закладами, використовуючи напрацьовані 

методики, залучати до консультування спеціалістів з багаторічним досвідом 

роботи з такою категорією дітей.  

Дитина, з якою я проводжу уроки розвитку мовлення, має затримку 

психічного розвитку. Тому за певною кваліфікованою допомогою звернулася 

саме у Рівненський навчально-реабілітаційний центр «Особлива дитина». 

Зміцнити фундамент знань фахівці центру допомогли не лише теоретичною 
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інформацією, а й практичним доробком. Звісно, ознайомили і з результатами 

дослідження психолого-педагогічного статусу та динамікою  психічного 

розвитку в процесі навчання дітей з такими ж порушеннями, як і в учня нашого 

навчального закладу, тобто із затримкою психічного розвитку. Terra incognita 

після переймання досвіду привідкрилася для мене.  

Ще одним важливим кроком перед початком навчання дитини є 

ознайомлення з анамнестичними даними учня. З цією метою можна 

поспілкуватися з батьками школяра; вивчити медичні довідки; усвідомити, у 

чому першопричина хвороби. «Люди разом можуть здійснити те, що не в змозі 

зробити самотужки, концентрація їхніх зусиль може стати майже 

всемогутньою», – зазначав Джон Уебстер. У нашому навчальному закладі 

створена відповідна духовна атмосфера, своєрідна мережа підтримки. 

Адміністрація школи та всі педагоги, які працюють з дитиною з особливими 

освітніми потребами, допомагають один одному, обмінюються знаннями, 

досвідом, намагаються максимально використовувати місцеві ресурси для 

досягнення головної мети – реалізації дитиною її потенційних можливостей та 

підготовки її до життя. З огляду на ще незначний досвід роботи з такою 

дитиною я радо приймаю кожну пораду, радію з підтримки колег. Вона додає 

впевненості, що моє бачення збігається з думкою інших, підхід обрано 

правильний. Особливу допомогу знайшла в особі психолога навчального 

закладу, яка ознайомила з різними видами затримки психічного розвитку, 

надала цінні рекомендації щодо врахування індивідуальних особливостей саме 

цього учня у підготовці до уроків, підказала, як краще здійснювати корекційний 

вплив на учня, як можна адаптувати окремі частини програми відповідно до 

можливостей п’ятикласника. 

Ознайомившись із досвідом роботи колег, за основу взяла принцип 

цілісного розвитку дитини, формування двопівкульного мислення. Науковці 

довели, що якби ми не мали пам’яті, то весь час перебували б у стані 

новонародженого. Тому цей важливий пізнавальний процес необхідно 

розвивати та коригувати. Й одним із способів є створення природних для учня 
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умов, за яких обидві половинки мозку працюють і жодна  з них не 

перевантажується, інтерес до навчальної діяльності не знижується, а матеріал 

надовго залишається в пам’яті. Сьогодні процес навчання ґрунтується на 

нещадній експлуатації лівої півкулі. Застосовуючи здоров’язбережувальну 

методику шляхом активізації ще й образно-творчого центру мозку (правої 

півкулі), ми врівноважуємо навантаження, що відповідає  вимогам інклюзивної 

освіти й формує гармонійно розвинену людину, готову до життя в соціумі.  

Тому основним підходом в організації навчання дитини з особливими 

потребами було обрано врахування особливостей сприйняття нового матеріалу 

через біологічні канали інформації та природний принцип поетапності 

сприйняття інформації. 

Навчальний простір для учня вибудовую відповідно до Інструктивно-

методичного листа «Організація навчально-виховного процесу в умовах 

інклюзивного навчання». Разом із заступником директора  з навчально-

виховної роботи, практичним психологом школи та прийомними батьками 

(хлопчик є прийомною дитиною в родині) була складена індивідуальна 

програма розвитку дитини з особливими освітніми потребами. У цій програмі 

міститься загальна інформація про дитину, записано рівень знань та вмінь 

школяра, вказано види необхідної адаптації та модифікації навчальних 

матеріалів, фіксується розклад занять із спеціалістами та  розміщена 

індивідуальна навчальна програма. Ця програма дитини з особливими 

освітніми потребами розробляється на основі нашої типової навчальної 

програми з української мови з відповідною її адаптацією. Педагог повинен 

передусім проаналізувати відповідність вимог навчальної програми та методів, 

що використовуються на уроці, актуальним і потенційним можливостям 

конкретного школяра.   

Найбільш ефективними саме для учня 5 класу нашого навчального 

закладу виявилися асоціативно-сугестивні технології, синтетичний виклад 

навчального матеріалу, надання переваг візуальним засобам. Хлопчику 
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особливо подобаються презентації, мультфільми, різноманітні слайд-шоу, а 

також використання музики для активізації емоційної сфери.  

Зрозуміло, що для себе кожен учитель підбере ту технологію, яка, на його 

думку та інших фахівців, є найбільш ефективною. Для реалізації біоадекватної 

технології урок готуємо триетапний.  

І етап – створення релаксуючої атмосфери. У класі --  негучна, спокійна 

музика (особливо учневі подобаються пісні ірландської співачки Enya). Школяр 

розслаблений, ліва півкуля відпочиває. Пропоную уявити певний позитивний 

образ. Наприклад, урок повторення частин мови проводила з використанням 

образу квітки – тендітної орхідеї з довгим стеблом та біло-фіолетовим 

забарвленням, яку батько подарував мамі на день народження. Розповідаючи 

про самостійні частини мови, пропоную уявити, що мамина орхідея має шість 

пелюсточок, кожна з яких є домівкою певної частини мови.  В результаті 

клубочок знайомого позитивного досвіду дитини обволікається новим 

матеріалом.  

ІІ етап – створення своєрідної опорної схеми. Пропоную учневі 

намалювати уявну квітку, а згодом записати в серединці кожної пелюстки 

частину мови з переліком питань, на які відповідає кожна.  

ІІІ етап – виконуємо вправи, читаємо, формулюємо правила, робимо 

висновки. Наголошую, що учні мають отримувати завдання, які б гарантували 

їм успіх у роботі. Слід визначити найбільш сильну сторону в розумових 

здібностях учня та, спираючись на неї, запропонувати  відповідні завдання. 

Успіх у виконанні навіть однієї справи зміцнює віру дитини у власні сили. В 

результаті до наступного завдання учень приступить уже з передчуттям успіху. 

Так, школяру надто сподобалася вправа на перевтіленням. Він став справжнім 

королем Мовної країни і звертався з  наказами до п’ятикласників.  

Звісно,  про значні результати біоадекватних уроків, які проводилися з 

цим учнем 5 класу говорити ще зарано. Але набутий педагогічний досвід вказує 

на позитивну динаміку, адже в правій півкулі головного мозку міститься центр 

довгострокової пам’яті. 
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Хочу зазначити, що особливу увагу варто приділяти і роботі з родиною. 

До того ж нашого учня виховують прийомні батьки, у яких ще не надто 

налагоджені механізми взаємодії з хлопчиком. Однак вони легко й радо йдуть 

на контакт. Крім бесід під час зустрічей, ми спілкуємося в мережі Інтернет, 

телефоном. Батьки вчасно отримують усю інформацію про досягнення дитини. 

Інклюзивна освіта – це постійний пошук, подолання певних бар’єрів, 

досягнення результатів, збагачення внутрішнього світу дитини. Це труднощі, 

але філологи завжди були у когорті перших, хто активно реагував на  

гуманістичні нововведення.  

Хочеться, щоб ми завжди пам’ятали слова великого педагога Василя 

Сухомлинського:  «Знедолена  природою дитина   не повинна знати,  що у неї 

слабкий розум,  слабкі сили. Виховання такої дитини має  бути у сто разів 

ніжнішим, чуйнішим, дбайливішим». Тому усім вам бажаю у сто разів більше 

здоров’я й внутрішнього тепла.  

 

 

 

Козловська Світлана Степанівна, методист кабінету дошкільної, 

початкової, корекційної та інклюзивної освіти Рівненського 

ОІППО 

 

ВІДХИЛЕННЯ У ПСИХОФІЗИЧНОМУ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ І 

ВРАХУВАННЯ ЇХ ПІД ЧАС НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

 

Діти з особливими потребами мають відхилення від нормального 

фізичного чи психічного розвитку, зумовлені вродженими чи набутими вадами. 

Залежно від типу порушення в Україні згідно з критеріями Міністерства 

освіти і науки виокремлюють 7 категорій дітей: 

1. Із порушеннями слуху (глухі, оглухлі, зі зниженим слухом). 
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2. Із порушеннями зору (сліпі, осліплі, зі зниженим зором). 

3. Із порушеннями інтелекту (розумово відсталі, із затримкою 

психічного розвитку). 

4. Із мовленнєвими порушеннями. 

5. Із порушеннями опорно-рухового апарату. 

6. Зі складною структурою порушень (розумово відсталі і сліпі чи 

глухі, сліпоглухонімі та ін.). 

7. Із емоційно-вольовими порушеннями та діти з аутизмом. 

Розрізняють: 

- вроджені розлади, спричинені порушенням живлення, 

гормональними розладами, резусною несумісністю груп крові матері та дитини, 

шкідливим впливом на плід генетичних факторів, інтоксикацій, інфекцій, 

травм, впливом медичних препаратів, алкоголю, наркотичних та отруйних 

речовин; 

- набуті порушення, зумовлені, переважно, різноманітними 

шкідливими впливами на організм дитини під час народження та в наступні 

періоди розвитку (механічні ушкодження плоду, тяжкі пологи, пологова 

асфіксія, крововиливи у мозок, інфекційні захворювання тощо). 

Навчання та виховання дітей і з порушеннями психофізичного розвитку 

здійснюється з урахуванням особливостей їхнього розвитку, використанням 

специфічних заходів та організаційних форм навчальної роботи, залежно від 

характеру розладу. 

Учитель загальноосвітньої школи повинен бути готовим не тільки до 

професійно-педагогічної діяльності зі звичайними учнями, але й до корекційно-

педагогічної роботи з дітьми, що мають психофізичні особливості. 

Педагог як суб'єкт педагогічної діяльності повинен також уміти 

управляти розвитком, навчанням і вихованням учня, своєчасно і результативно 

проводити корекцію педагогічного впливу на особистість дитини, його 

поведінку і відношення до навчального середовища. 
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Найважливіші корекційні вміння вчителя, в класі якого є діти з 

особливостями психофізичного розвитку: 

 уміння бачити відхилення в розвитку дитини; 

 спрогнозувати шляхи подальшого розвитку дитини з урахуванням 

наявного дефекту; 

 враховувати в навчально-виховному процесі характерні для дітей з 

особливостями психофізичного розвитку їх потенційні можливості і 

використовувати їх для подальшого розвитку дитини; 

 відбирати і застосовувати необхідні для навчання таких дітей 

методи, прийоми і засоби; 

 створювати сприятливі умови виховання, навчання, розвитку і 

соціальної адаптації дітей з особливостями психофізичного розвитку для 

засвоєння ними інтелектуального і морального досвіду; 

 формувати позитивну мотивацію до навчання, виховувати 

оптимізм, бачення життєвої перспективи, відчуття успіху; 

 працювати в тісному контакті з фахівцями: дефектологом, 

психологом, логопедом, медичними працівниками, а також з батьками. 

Безперечно, кожна нозологія потребує окремого підходу, проте спочатку 

виокремимо загальні. 

Загальні рекомендації 

Учитель повинен оволодіти необхідними знаннями та навичками: 

 ознайомитися з анамнезом, тобто мати уяву про основні види 

порушень психофізичного розвитку дитини; 

 вивчити стан уваги, стомлюваності, темп роботи кожної дитини; 

 ураховувати стан слуху, зору, особливості моторики та загального 

фізичного розвитку учня; 

 бути добре ознайомленим з приладами, які використовують його 

учні з порушеннями зору і слуху, перевіряти придатність слухових апаратів, 

стежити за чистотою окулярів; 
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 навчитися визначати, оцінювати і створювати навчальне 

середовище для дітей з різними потребами; 

 зрозуміти важливість цілеспрямованого залучення до роботи з 

дітьми членів родини, встановлення з ними партнерських стосунків;  

 вивчати головні принципи і стратегії колективної командної 

роботи; 

 навчитися спостерігати за дітьми та оцінювати їх розвиток під час 

занять; 

 закінчувати заняття, коли діти втомилися чи неуважні; 

 навчитися адаптувати навчальні плани, методики, матеріали та 

середовище до специфічних потреб дітей; 

 створювати оптимальні умови для спілкування, сприяти 

налагодженню дружніх стосунків між дітьми і формуванню колективу; 

 формувати в дітей досвід стосунків у соціумі, навички адаптації в 

соціальне середовище. 

Проте, як зазначалося, кожне порушення психофізичного розвитку 

дитини вимагає врахування виду порушення і застосування в навчанні 

відповідних методів і прийомів. Із огляду на це психолого-педагогічні 

працівники рекомендують керуватися порадами, які допоможуть учителям 

налагодити співпрацю з такими дітьми. 

Діти з порушеннями слуху 

1. Деякі діти можуть чути, але сприймають окремі звуки спотворено. 

У цьому випадку говоріть трохи голосніше й чіткіше, добираючи необхідний 

рівень звучання. Іноді потрібно понизити висоту голосу, оскільки дитина 

втратила здатність сприймати високі частоти. 

2. Починаючи розмову, приверніть увагу дитини. Якщо слух її 

дозволяє, назвіть на ім’я, якщо ні – злегка покладіть руку на плече або 

поплескайте, але не різко. Під час розмови дивіться на неї, не повертайтеся 

спиною. Не затуляйте своє обличчя: дитина має стежити за його виразом та 

вашим артикуляційним апаратом. Говоріть чітко й рівно. Не потрібно занадто 
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виділяти щось, надто гучно говорити, кричати, особливо на вухо. Якщо вас 

просять повторити щось, спробуйте перефразувати своє речення. 

Використовуйте жести. 

3. Переконайтеся, що вас зрозуміли. Не соромтеся про це запитати. 

Якщо ви не зрозуміли, попросіть дитину повторити або записати те, що вона 

хотіла сказати. Але уникайте при цьому навіть натяку на поблажливість. 

4. Якщо ви повідомляєте інформацію, яка містить номер, правило, 

формулу, технічний або інший складний термін, адресу, запишіть її. У деяких 

випадках потрібно запитати, чи не буде простіше листуватися. За такої форми 

спілкування речення мають бути простими. 

5. Пам'ятайте, що такий учень має сидіти за першою партою перед 

столом учителя для слухозорового сприйняття мовного матеріалу. 

6. Не забувайте про середовище, що вас оточує. У великих або 

багатолюдних приміщеннях складніше спілкуватися з людьми, які погано 

чують. 

7. Не змінюйте тему розмови без попередження. Використовуйте 

перехідні фрази на зразок: «Добре, а тепер нам слід обговорити…». 

8. Дуже часто глухі люди використовують мову жестів. Необхідність 

перекладача залежить від ситуації та людей, які спілкуються. 

9. Не всі діти, які погано чують, можуть читати по губах. Вам краще 

запитати про це під час першої зустрічі. Якщо дитина володіє цією навичкою, 

потрібно дотримуватися кількох важливих правил: 

- із десяти слів добре прочитуються лише три; 

- потрібно дивитися в обличчя співрозмовникові і говорити чітко та 

повільно, використовувати прості фрази та уникати зайвих слів; 

- не намагайтеся надмірно чітко вимовляти слова – це змінює 

артикуляцію і створює додаткові труднощі; 

- потрібно використовувати вираз обличчя, жести, рухи тіла, якщо 

хочете підкреслити або прояснити зміст сказаного. 
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Діти з порушеннями зору 

1. Через кожні 10-15 хвилин учень має 1-2 хвилини перепочити, 

роблячи спеціальні вправи. 

2. Освітлення робочого місця учня має бути не менш 75-100 кд/м2. 

3. Приберіть усі перешкоди на шляху до робочого місця учня. 

4. В унаочненні доцільно використовувати більший шрифт, фон 

зробити не білим, а світло-жовтим чи світло-зеленим. 

5. Пишучи на класній дошці, намагайтеся розташовувати матеріал так, 

щоб в учня він не зливався в суцільну лінію. З’ясуйте, написи яким кольором 

крейди учень бачить краще. 

6. Давайте можливість учням підійти до дошки чи унаочнення, щоб 

краще роздивитися написане. 

7. Озвучуйте все, що пишете. 

8. Намагайтеся все, що пишете на дошці, продублювати роздавальним 

матеріалом. 

9. Зверніть увагу на якість роздавального матеріалу: має бути 

матовий, а не глянцевий папір, шрифт великим і контрастним. 

10. Учневі з порушенням зору потрібно більше часу на виконання 

вправ, читання тексту. Не переобтяжуйте учня читанням великих текстів під 

час самостійного опрацювання матеріалу, краще поясніть ще раз усно, 

переконайтеся, що він усе зрозумів. 

11. Із таких предметів, як література, історія, географія тощо можна 

використовувати аудіозаписи.  

12. Доцільно переглянути вимоги до письмових робіт. Іноді 

слабозорому учневі необхідно писати з використанням трафарету, щоб 

правильно розташувати текст на сторінці та дотримуватися рядків. 

13. Стежте за поставою учня, водночас, не обмежуйте його, коли він 

надто близько підносить тексти до очей. 

14. Не затуляйте учневі джерело світла, не використовуйте невербальні 

засоби спілкування (кивання головою, рухи рук тощо). 
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Діти з порушенням інтелекту (легка розумова відсталість) 

1. Підготувати дітей класу до того, що поряд з ними навчатиметься 

учень із особливими освітніми можливостями. 

2. Створити в класі демократичне середовище, налагоджувати між 

учнями дружні стосунки, щоб розумово відсталі діти відчули себе членами 

колективу. 

3. Привчати здорових дітей допомагати (за потреби), опікуватися 

розумово відсталими однолітками. 

4. Не припускати зневажливого ставлення до дітей з обмеженими 

можливостями здоров’я. 

5. Розумово відсталі діти мають (як правило) слабку, короткочасну 

пам’ять, тому матеріал треба подавати невеликими «дозами» і звертати увагу на 

багаторазове повторення вивченого матеріалу. З цією метою 

урізноманітнювати прийоми і види робіт на закріплення вивченого матеріалу, 

застосовувати дидактичні ігри. І лише після засвоєння цього матеріалу 

надавати більш складний новий матеріал. 

6. У розумово відсталих дітей порушена активна увага. Треба 

застосовувати наочний матеріал для її активізації; чергувати види діяльності 

(більш складні завдання чергувати з більш легкими). 

7. У цієї групи дітей переважає конкретно-наочне мислення. На нього 

і треба спиратись у викладанні навчального матеріалу. Для цього застосовувати 

зрозумілу яскраву наочність (предметні картинки, рахунковий матеріал, 

малюнок-схему до задачі тощо). 

8. Діти з легкою розумовою відсталістю мають знижений темп роботи 

та працездатність. Отже, для них необхідно зменшити об'єм завдань та їх 

кількість, а складність повинна бути доступною. Для цього дітям можна давати 

індивідуальні картки із завданнями відповідної складності та перфокарти, у які 

треба лише вставити відповідну орфограму чи числову відповідь (і зовсім немає 

потреби переписувати це завдання в зошит, якщо дитина має слабкі чи 

недостатні навички письма). 
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9. Учні цієї категорії, як правило, не мають достатніх навичок 

самостійної роботи; потрібен постійний контроль за виконанням ними завдання 

(щоб вони не відволікалися та не втрачали напряму діяльності). 

10. Діти з обмеженими розумовими можливостями потребують 

неодноразового повторення вчителем інструкції щодо виконання того чи 

іншого завдання. Тому вчитель має переконатись, як і наскільки точно учень 

зрозумів, що від нього вимагають, і лише після цього дозволяти виконати 

завдання. У разі потреби необхідно надати учневі додаткові роз’яснення щодо 

виконання завдання. 

11. Уміти підтримувати в дитини впевненість у своїх силах, прагнення 

до пізнавальної діяльності; запобігати й адекватно реагувати на зміни в 

психічній діяльності, поведінці та загальному стані дитини. 

Діти із затримкою розвитку (Синдром Дауна, аутизм) 

1. Використовуйте доступне мовлення, висловлюйтесь точно та 

лаконічно. Якщо вам потрібно пояснити щось складне, розподіліть інформацію 

на частини. 

2. Уникайте словесних штампів і образних висловів, якщо ви не 

впевнені в тому, що дитина їх знає. Не використовуйте сарказм і натяки. 

3. Вивчаючи новий матеріал, розповідайте все крок за кроком. 

Надайте дитині можливість усвідомити кожен крок після пояснення. Якщо 

необхідно, використовуйте ілюстрації. Будьте готовими повторити кілька разів. 

Не зневірюйтесь, якщо вас із першого разу не зрозуміли. 

4. Ставтеся до дітей із затримкою у розвитку так само, як і до їхніх 

однолітків, обговорюйте з ними ті самі теми. 

5. Деякі діти з затримкою у розвитку прагнуть догодити 

співрозмовнику і кажуть те, що, як їм здається, хочуть від них почути. Тому, 

щоб досягти достовірної інформації, ставте запитання на тему, яка вас цікавить, 

кілька разів, перефразовуючи їх. 
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Діти з порушенням мовлення 

1. Не ігноруйте дитину, якій складно говорити. Не намагайтеся 

прискорити розмову. Будьте готові до того, що розмова з нею потребуватиме 

більше часу. Не перебивайте, не квапте і не виправляйте її.  

2. Дивіться в обличчя, підтримуйте візуальний контакт. Не думайте, 

що ускладнення мовлення – показник низького рівня інтелекту і що дитина, яка 

має мовленнєві порушення, не може зрозуміти вас.  

3. Спочатку намагайтеся ставити такі запитання, які передбачають 

короткі відповіді або відповідні рухи голови (так, ні).  

4. Не вдавайте, що зрозуміли, якщо це не так. Повторіть те, що ви 

зрозуміли і не соромтеся перепитати те, чого не зрозуміли. Якщо вам знову не 

вдалося зрозуміти, попросіть вимовити слово повільніше, можливо, по буквах. 

5. Якщо у вас виникають проблеми у спілкуванні, запитайте, чи не 

хоче ваш співрозмовник використовувати інший спосіб – надрукувати, 

написати. 

Діти з порушенням опорно-рухового апарату (ДЦП) 

1. Комплексний характер корекційно-педагогічної роботи. Це означає, 

що потрібне постійне вираховування взаємовпливу рухових, мовленнєвих і 

психічних порушень в динаміці розвитку дитини. Внаслідок цього необхідна 

спільна стимуляція (розвиток) всіх сторін психіки, моторики, мовлення, а також 

попередження і корекція цих порушень. 

2. Ранній початок онтогенічно послідовного впливу з опорою на 

збережені функції. 

3. Корекційна робота будується не з урахуванням віку, а з 

урахуванням того, на якому етапі психомовного розвитку знаходиться дитина. 

4. Організація роботи в рамках основної діяльності. При всіх 

корекційно-педагогічних заходах стимулюється основна для даного віку 

діяльність (в шкільному віці – навчальна діяльність). 

5. Спостереження за дитиною в динаміці. 

6. Тісна взаємодія з батьками і найближчим оточенням. 
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Вироблення соціально-комунікативних навичок у школярів з 

аутизмом 

Під час спостереження за дитиною з аутизмом може здаватися, що в неї 

взагалі відсутня потреба в комунікації. Саме тому формування соціально-

комунікативних навичок є одним із найважливіших завдань у навчанні та 

вихованні аутичних дітей. 

1. Підхід до таких дітей має бути суто індивідуальним, тому 

формальне перенесення чужого досвіду неприпустиме, його потрібно 

використовувати з обережністю і творчо.  

2. Показуйте своє схвалення кожного разу, коли дитина успішно 

виконав завдання. Якщо дитина не відчуватиме підтримки з вашого боку, вона 

ще більше замкнеться і стане уникати контакту.  

3. Необхідно залучити дитину у спільну діяльність для збагачення її 

емоційного та інтелектуального досвіду.  

4. Сприймайте позитивно будь-яку спробу комунікації з боку дитини, 

навіть неадекватну. Не давайте неочікуваних завдань. 

5. Не підганяйте дитину, коли вона відповідає. Дайте можливість 

зосередитися і відповісти. 

6. Під час фронтальної роботи звертайтесь в класі до аутичної дитини 

на ім'я, якщо потрібно, торкніться її. Тільки тоді учень буде виконувати 

фронтальне завдання. 

7. Коли дитина запитує, будьте впевнені, що відповідаєте передусім 

на її наміри, а не на слова. Коли слова дитини не мають ніякого сенсу, 

подумайте, що вона мала на увазі. 

8. Під час дитячої сварки вчитель має вербалізувати думки іншої 

дитини, оскільки аутисти не можуть поставити себе на місце іншого та 

розпізнати його думки, наміри, почуття. 

9. Ніколи не показуйте дитині свого невдоволення, адже найголовніше 

в поверненні такої людини до нормального життя і спілкування - змусити її 

повірити в те, що цей світ за неї, а не проти. 
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Отже, ефективне інтегрування дітей з вадами психофізичного розвитку в 

загальноосвітній навчальний заклад можливе лише в умовах постійного 

удосконалення систем загальної та спеціальної освіти, ліквідації наявних 

кордонів між ними. Вчителям ЗНЗ, які навчають таких дітей і прагнуть досягти 

певних результатів, найперше слід вивчити характер психофізичного розладу 

кожної дитини і відповідно до цього організовувати навчальний процес у тісній 

співпраці з батьками та іншими фахівцями (спеціалістами з лікувальної 

фізкультури, реабілітологами, логопедами, соціальними працівниками та ін.). 

 

 

 

Корнійчук Олена Іванівна, заступник директора з навчальної 

роботи комунального закладу «Острозька спеціальна ЗОШ І – ІІІ 

ступенів» Рівненської обласної ради 

 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

В ІНКЛЮЗИВНОМУ КЛАСІ, ДЕ НАВЧАЄТЬСЯ УЧЕНЬ ІЗ ВАДАМИ 

СЛУХУ 

 

У процесі демократизації українського суспільства неабиякого 

поширення набувають ідеї гуманізації освіти й пріоритетів особистості. 

Система соціально-політичного розвитку України висуває нові вимоги до 

системи освіти, зокрема, до освіти осіб із порушеннями психофізичного 

розвитку, особливо забезпечення рівних можливостей для здобуття освіти й 

подальшої активної участі у житті суспільства всіх без винятку громадян. 

Інтегрування дітей із порушенням слуху до загальноосвітнього простору 

України, як один з напрямків гуманізації всієї системи освіти, відповідає 

пріоритетам державної політики. 

Оскільки з року в рік до загальноосвітніх шкіл приходить навчатись 

дедалі більше дітей із порушеннями слуху, педагогам важливо знати про 
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особливості цих учнів, своєрідність розвитку їхнього мовлення, усвідомлювати 

труднощі, з якими вони стикаються, навчитись допомагати в їх подоланні. 

На початку шкільного навчання всі діти з порушеннями слуху мають 

різний рівень загального мовленнєвого розвитку. Ці відмінності зумовлені 

індивідуальністю дитини, станом слухової функції (глухі чи слабочуючі діти), 

часом втратою слуху (вроджена вада, чи набута до етапу формування мовлення, 

під час формування), характером корекційної роботи та її ефективністю, 

додатковими відхиленнями від норми (розумова відсталість, ЗПР, порушення 

ОРА). 

Частина дітей із порушеннями слуху виявляються підготовленими до 

навчання в масовій школі. Це діти з незначним зниженням слуху (які з 

труднощами сприймають шепітне мовлення), діти, які з допомогою 

індивідуального слухового апарату можуть добре чути, контролювати власне 

мовлення і вільно спілкуватися з оточуючими. Це діти, які мають І-ІІ ступені 

туговухості. Вони можуть навчатися в інклюзивному класі, не потребуючи 

особливих умов перебування, окрім посиленої допомоги з боку батьків, 

педагогів та психологічної готовності дитини до спілкування та спільних занять 

з однолітками, що не мають вад слуху. 

Специфічних умов навчання та особливої уваги вимагають учні з ІІІ 

ступенем туговухості - ІV групою глухоти, або повністю глухі діти, навіть якщо 

втрата слуху відбулася після 5-6 років, коли в них було практично сформоване 

усне мовлення. Оскільки діти не чують себе і не можуть контролювати власне 

мовлення, воно має низку особливостей, які має враховувати педагог. Це: 

1. Бідний словниковий запас. Насамперед це стосується пасивного 

словника (розуміння слів). У нечуючої дитини пасивний і активний словник за 

обсягом практично однаковий. Вона добре розуміє ті слова, які вживає у 

власному мовленні. Часто в цих дітей відсутні слова з абстрактним значенням, 

які рідко вживаються в розмовно-побутовому мовленні. Вони не знають слів, 

що позначають подібні об’єкти або синоніми до добре відомого слова 

(наприклад: ліс – гай, діброва, байрак, чорноліс; ходити – дибати, шкандибати, 
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дибуляти, швендяти, чимчикувати). Діти не розуміють фразеологічних зворотів 

(пекти раки, зарубати на носі, пуд солі з’їсти), переносних значень слів, 

підтексту, жартів. Усе це педагог виявлятиме під час письмових висловлювань, 

складанні творів, переказу прочитаного, особливо під час вивчення поетичних 

творів. Тому педагогу необхідно постійно додатково з’ясовувати в таких учнів 

розуміння прочитаного, значення певного слова, фрази і в разі потреби 

пояснювати їх. 

2. Порушення звуко-буквеної будови слів. Одні звуки дитина не чує 

зовсім, інші сприймає неправильно. Вона чітко чує лише наголошені частини 

слова, тому префікси, закінчення, які в українській мові зазвичай є 

ненаголошеними, розрізняє на слух нечітко. Дитина чує слово у спотвореній 

формі, таким його запам’ятовує і тому так само неправильно вимовляє і пише. 

Це спостерігається навіть тоді, коли діти вміють правильно вимовляти звуки 

ізольовано або за складами. Тому вимова педагога має бути чіткою,  

підвищеного тону, без уподібнення голосних, спрощення приголосних, без 

призвуків та дефектів вимови. Кожен звук повинен бути вимовленим з 

правильною артикуляцією, чітко і голосно (село, смієшся, сорочці, милуєшся, 

безшумний і т.д.). 

3. Заміни за звуко-буквеною подібністю слів. Дитина нечітко чує 

близькі за звучанням слова, і це стає причиною змішування лексичних значень 

подібних за звучанням слів (економія – економіка, компанія – кампанія,  

вистава – виставка, талан – талант тощо). 

4. Порушення синтаксичних зв’язків, тобто помилки в узгодженні та 

відмінюванні. Діти вибирають не ту відмінкову форму іменника, яку потребує 

дієслово, не узгоджує рід, число, відмінок іменника і прикметника, змішує 

розряди займенників, обирає не ту видо-часову форму дієслова й особливо 

часто помиляється у вживанні прийменників (у столі, на столі, під столом, над 

столом, біля стола, понад і т.д.) 

5. Більшість дітей із порушенням слуху використовують обмежений 

набір синтаксичних конструкцій (підмет + присудок + додаток або обставина). 
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Складні речення використовуються дуже рідко. Дитина не встановлює логічний 

зв’язок між частинами складного речення або послідовність подій. На це 

потрібно звернути увагу, навчаючи дітей переказувати текст, описувати 

побачене, перечитане, при створенні діалогу. Педагогу необхідно у коректній 

формі виправляти дитину і вимагати повторити правильно. 

6. Порушення вимови у нечуючих (монотонність, відсутність 

логічного наголосу, інтонації, скандованість вимови, заміна одного звука на 

інший). Найбільше це помітно під час декламування поетичного твору. Тому  

педагогу на кожному уроці потрібно працювати над силою голосу, темпом, 

ритмом, наголосом, інтонацією, плавністю вимови, чіткістю вимови кожного 

звука нечуючої дитини. Педагог повинен знати, яким чином виправляється 

мовний недолік, забирається призвук, озвучується вимова, ставиться звук. А 

почати слід з вироблення правильного мовного дихання. 

Звичайно, педагог не зможе на кожному уроці приділити достатньо часу 

нечуючій дитині для виправлення її мовленнєвих недоліків. Тому необхідно 

організувати проведення корекційно-розвиткових занять з сурдопедагогом 3-4 

рази на тиждень по 20-25 хвилин в позаурочний час з використанням 

звукопідсилювальної апаратури та слухомовним комп’ютерним тренажером з 

програмним забезпеченням «Живий звук» або «Видима мова». 

Щоб процес навчання нечуючої дитини в інклюзивному класі проходив 

успішно, необхідно правильно його організувати. Дуже добре, якщо в 

інклюзивному класі поряд із учителем працює асистент, який безпосередньо 

допомагає нечуючій дитині. А якщо його немає? Тоді педагогу, в першу чергу, 

необхідно посадити таку дитину на першу парту збоку (праворуч від педагога) 

за можливості спиною до вікна, щоб вона добре бачила обличчя педагога, 

однокласників, дошку. Не слід повертатися спиною до учня під час усних 

пояснень, опускати голову, стишувати голос, ходити по класу, оскільки 

розбірливе сприйняття мовлення співрозмовника досягається лише на слухо-

зоровій основі. Потрібно постійно контролювати розуміння учнем завдань та 

інструкцій щодо їх виконання. З цією метою необхідно обладнати клас 
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звукопідсилювальною апаратурою або індукційною петлею, вимагати від учня 

постійного використання індивідуальних слухових апаратів. Слід домагатися, 

щоб учень із порушеним слухом завжди дивився і на педагога, і на дитину, яка 

відповідає. Важливо стежити, щоб він швидко реагував на того, хто говорить, і 

переводив погляд з одного мовця на іншого. Для цього бажано частіше 

контролювати учня за допомогою запитань: «Що сказав Сашко? «Повтори, що 

я сказала», «Продовж, будь ласка» тощо. Якщо дитина вимовила неправильно 

слово, фразу, речення, треба домогтися від неї правильної вимови шляхом 

повторення, виправлення помилки. Не можна допускати, щоб щось важливе 

залишилось для неї незрозумілим. Тому педагог повинен знати дактильною-

жестову мову, яка є рідною мовою для нечуючих, особливо із сімей нечуючих. 

Позитивним є також знання жестової мови однокласниками, які можуть прийти 

на допомогу в позаурочний час. 

На уроках української мови педагоги, крім традиційних,  мають 

виконувати і завдання корекційного спрямування. Насамперед можна 

працювати над граматичною правильністю мовлення. Слід змінити мовні 

вправи, запропоновані в підручнику. Наприклад, якщо у вправі пропонується 

підкреслити іменники в  давальному відмінку, то це завдання краще 

запропонувати таким чином: виписати словосполучення «дієслово + іменник в 

давальному відмінку»; придумати нові словосполучення з іменниками; ввести 

підкреслені іменники в речення. Учитель має прагнути до того, аби спонукати 

таку дитину вправлятися у складанні словосполучень, речень, текстів у межах 

теми. Таким чином, нечуюча дитина вивчає мову в її комунікативній функції. 

При розборі речень за членами пропонувати  нечуючому учневі встановити 

смислові зв’язки в ньому, логічну залежність однієї частини від іншої, якщо це 

складне речення. Важливе місце займають завдання на виправлення помилок, 

так звана робота з деформованим словом, реченням, текстом, яка допомагає 

дитині вивчати правила не формально, а в дії. 

Виконання традиційних робіт на уроках української мови теж вимагає 

певної зміни: це написання диктантів, переказів, творів. 
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Якщо дитина через вади слуху не спроможна сприймати текст, який 

диктують, її краще звільнити від загального диктанту. Для такого учня диктант 

краще провести окремо, після уроків. Учень сприймає текст на слухо-зоровій 

основі. Якщо дитина повністю глуха, текст краще прочитати з використанням 

жестової мови. Потім разом з учнем з’ясувати, про що розповідається в тексті, 

коли і де відбувається подія, хто головні герої, що зробили тощо. Розібрати 

значення невідомих слів, важких словосполучень. Важкі слова виписати на 

дошці. Чітко, повільно прочитати ще раз без жестової мови. Після цього читати 

речення в цілому, окремі частини речення, але не більше трьох слів, можна 

використати дактильну мову для написання важких слів. Прочитати текст і дати 

час учневі перевірити його самостійно. 

Роботу над переказом також потрібно починати з читання тексту 

жестовою мовою. З’ясувати розуміння змісту тексту, потім дати прочитати 

текст дитині самостійно. Після цього вона слухатиме його вдруге разом з усіма. 

Під час письмового переказу дитині для допомоги рекомендується дати 

попередньо підготовлені запитання до тексту та словник. 

За таким же принципом будується роботи над твором. Дуже важливим є 

складання всього твору в усній формі, і тільки після цього пропонується 

записати його самостійно. Дуже важким для нечуючої дитини є написання 

твору-роздуму, де потрібно висловити свої думки, своє ставлення до події, 

героїв, твору. 

На уроках літератури робота з учнями з вадами слуху також має бути 

досить гнучкою. Така дитина не завжди може відразу почати працювати з 

літературним твором, особливо великого обсягу. У неї виникають проблеми як 

мовні (незрозумілі слова, граматичні конструкції), так і проблеми щодо 

розуміння змісту окремих частин тексту, діалогів, описів. 

Щоб запобігти цим труднощам, дитину треба підготувати вдома. Для 

цього корисно читати текст в яскраво ілюстрованих книжках, за можливості 

показати екранізацію твору. Для з’ясування розуміння прочитаного 

запропонувати дитині самій замалювати прочитане або із готових малюнків 
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вибрати ті, які найбільше підходять до прочитаного. Опрацювати разом з 

дитиною загальний зміст твору, ключові слова, фрази. 

Так само треба працювати з великими за обсягом оповіданнями, 

уривками повістей, особливо коли події текстів далекі від сучасного життя. 

Учня треба ввести в історичний контекст: розповісти, коли це було, що це за 

час, чим він характерний. Так дитина краще розуміє події тексту, і це 

забезпечує участь учня в загальній роботі класу. Дитину треба вчити розумінню 

загального змісту тексту, вмінню дати моральну оцінку героям, їх вчинків, 

зробити власні висновки, а іноді створити еталон власної поведінки. 

Інклюзивне навчання дитини з порушенням слуху неможливе без 

активної повсякденної участі в цьому процесі батьків. Саме на них 

покладається відповідальність за ефективність не тільки корекційних, але й 

загальноосвітніх занять із дитиною вдома. Надзвичайно важливо, щоб між 

батьками і педагогами склалися довірливі стосунки, щоб батьки вважали своїми 

обов’язком виконувати вимоги освітнього закладу. Педагогам варто частіше 

зустрічатися з батьками дитини, яка має порушення слуху, інформувати їх як 

про успіхи, так і про труднощі та показувати шлях їх подолання. 

Отже, навчання в інклюзивному класі дітей з вадами слуху – це складний, 

копіткий процес, який потребує від педагогів і батьків не лише терпіння і 

любові до дитини, але й відповідних спеціальних знань.  
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Мельник Юлія Василівна, завідувач кабінету-центру практичної 

психології і соціальної роботи, старший викладач кафедри 

педагогіки, психології і корекційної освіти Рівненського ОІППО 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ В УМОВАХ 

ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ 

 

Для практичного втілення інклюзивного навчання необхідно вирішити 

низку проблем педагогічного та соціально-психологічного характеру, 

пов’язаних із зміною установок, подоланням психологічних стереотипів 

педагогів, батьків, осіб, які працюють з дітьми, оскільки освітня інтеграція 

нетипової дитини трансформує як соціальний, так і психологічний портрет 

групи, класу. У зв’язку з цим у ході навчання можуть виникати різноманітні 

конфліктні ситуації, здатні викликати у дітей психологічний стрес та 

психологічну травму. Негативні психоемоційні переживання, хронічна 

мотиваційна депривація можуть привести до патологічних змін характеру 

дитини, особистості в цілому. 

У цьому контексті особливого значення набуває формування інклюзивної 

компетентності педагогів та осіб, які працюють з дітьми, як складової їх 

професійної компетентності.  

Важливим завданням психологічної служби у даному аспекті є створення 

сприятливих умов для навчання дітей, яке вирішується шляхом проведення 

просвітницької роботи з педагогами і батьками. Необхідно виробити у педагога 

чітку професійну позицію щодо «особливої» дитини, яка базується на прагненні  

допомогти їй повірити у власні сили, реалізувати свій потенціал. 

У вирішенні головних завдань соціально-психологічного супроводу 

інклюзивної освіти доцільно дотримуватись наступного алгоритму. 
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Алгоритм діяльності практичного психолога і соціального педагога в 

умовах інклюзивної освіти включає 

1. Ознайомлення з особовою справою дитини, історією та 

особливістю протікання захворювання, співбесіду з представником психолого-

медико-педагогічної консультації;  

2. Бесіду з дитиною та її батьками з метою визначення рівня 

можливостей дитини (самообслуговування, спілкування, пізнавальних 

можливостей, самоконтролю поведінки, емоційно-вольової сфери тощо);  

3. Оцінку освітнього середовища, визначення його відповідності 

потребам і можливостям дитини. Психолог надає пропозицію щодо здійснення 

організаційних, функціональних, методичних змін.  

4. Вивчення індивідуальних особливостей та психічного розвитку 

дитини.  

5. Проведення психолого-педагогічного консиліуму з метою розробки 

індивідуальної програми розвитку.  

6. Проведення зустрічі з батьками та учнями класу (школи), 

педагогами з метою формування їх психологічної готовності до взаємодії з 

дитиною з особливими освітніми потребами.  

7. Проведення психокорекційної роботи з метою розвитку 

потенційних можливостей дитини та відповідного формування особистості.  

8. Відстеження соціально-психологічного клімату в колективі та 

статусу дитини в групі.  

9. Сприяння соціальній інтеграції дитини: залучення в позакласну і 

позашкільну діяльність.  

10. Моніторинг рівня адаптованості й інтегрованості учня, адаптація 

відповідних індивідуальних програм, планів.  

Зміст психолого-педагогічного супроводження дітей з особливими 

освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання полягає у: 

 підвищенні адаптивних можливостей дитини; 

 розвитку комунікативних навичок; 
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 розвитку емоційної сфери;  

 зниженні рівня тривоги, подоланні страхів;  

 мінімізації агресивних поведінкових проявів; 

 підвищенні самооцінки дітей. 

Це може бути реалізовано у ході проведення корекційно-розвиткових 

занять, які проводяться учителями-дефектологами та практичними 

психологами, а також  під час просвітницько-профілактичної роботи психолога 

з класом у цілому. 

Психодіагностична робота практичного психолога і соціального педагога 

складає основу ефективного соціально-психологічного супроводу інклюзивного 

навчання. Основний психологічний інструментарій для визначення рівня 

толерантності батьків та педагогічних працівників подано нижче: 

 Методика діагностики “перешкод” у встановленні емоційних 

контактів (В.В.Бойко). 

 Опитувальник міжособистісних відносин (FIRO-B). 

 Діагностичний тест відносин (Г.Солдатова). 

 Експрес-опитувальник “Індекс толерантності”. 

 Опитувальник схильності до переживання окремих видів страху. 

Нового змісту сьогодні набуває науково-методичний супровід 

практичних психологів, соціальних педагогів, учителів, вихователів, які 

працюють з особливою дитиною. Першочергового розгляду сьогодні 

потребують наступні питання: 

- розширення знань педагогічних працівників про вікові та 

психофізичні особливості дітей з нормальним та порушеним розвитком; 

- включення учнів з порушеним розвитком в різні види спільної 

діяльності із забезпеченням для них ситуації успіху; 

- формування навичок діалогічної взаємодії, конструктивного 

співробітництва із школярами з нормальним і порушеним розвитком; 

- озброєння умінням виявляти психологічні труднощі дітей та 

формулювати їх. 
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- організація роботи з батьками (просвіта, спрямована на вироблення 

толерантного ставлення до дітей з особливими освітніми потребами). 

Указані питання доцільно розглянути під час проблемно-тематичних 

семінарів, методичних об’єднань, круглих столів; доцільно запровадити 

системну навчальну та просвітницьку роботу у районі (місті), яка б охоплювала 

педагогів та батьків. 

Безумовно, як і кожна освітня інновація, упровадження інклюзивної 

освіти супроводжується рядом труднощів об’єктивного та суб’єктивного 

характеру. Що стосується соціально-психологічної складової цього питання, то 

серед основних перешкод відзначимо наступні:  

 Недосконалість базової підготовки педагогів, психологів (відсутні 

дисципліни дефектологічного спрямування), практичних психологів готують до 

роботи з «нормальними» дітьми. 

 Неузгодженість завдань із супроводу інклюзивної освіти з 

основною діяльністю практичного психолога закладу (практичний психолог у 

закладі реалізує 7 основних, досить об’ємних завдань).  Значна частина 

психологів і соціальних педагогів при цьому працюють при неповному 

робочому навантаженні – у сільській місцевості – 1 ставка на 300 учнів, у 

міських школах – 700 учнів і більше – теж 1 ставка. 

 Неефективна взаємодія з ПМПК у питанні інформації про 

спеціальну літературу, види навчальних програм для дітей з порушеннями 

розвитку тощо. 

 Недостатня методична база для здійснення соціально-

психологічного супроводу (відсутня література про специфіку роботи з дітьми з 

особливими потребами, матеріали для укладання корекційних програм для 

роботи з дітьми з різними вадами порушень; відсутні єдині вимоги щодо 

спрямованості та особливостей соціально-психологічного блоку таких програм.   

Із метою запобігання негативним психоемоційним переживанням дітей, 

які можуть призвести до патологічних змін характеру, доречним є досягнення 

ними позитивної свободи, яка можлива лише за умови спонтанної активності. У 
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вирішенні цього питання найефективнішими є активні соціально-психологічні 

методи. Зауважимо, що програмою базової підготовки психологів і соціальних 

педагогів не передбачено озброєння їх навичками проведення занять з 

використанням методів арттерапії, пісочної терапії та інших. Ці уміння можна 

отримати завдяки участі у науково-методичних заходах неперервної 

педагогічної освіти.  

Застосування активних соціально-психологічних методів дозволить 

розв’язати цілу низку завдань, які передбачені соціально-психологічним 

супроводом інклюзивної освіти. 

Результатами соціально-психологічного супроводу інклюзивної освіти 

повинні стати: 

 сформованість відповідних інклюзивних компетентностей 

педагогічних працівників (уміння використовувати знання про особливості 

психологічного розвитку дітей на практиці, психологічна стійкість, 

толерантність; система позитивних установок; відсутність негативних 

стереотипів та упереджень); 

 сформованість у дитини (дитячого колективу) стійких соціально-

психологічних характеристик, які дозволять не лише успішно засвоїти 

навчальну програму, а й виробляють здатність досягати відносної рівноваги у 

стосунках із собою та оточуючими як у сприятливих, так і у екстремальних 

обставинах: позитивна «Я-концепція», адекватна самооцінка, товариськість, 

низький рівень тривожності, соціальна рішучість, уміння викликати у людей 

прихильне ставлення до себе). 

 сформованість у батьків (сімей) толерантного ставлення до дітей з 

особливими потребами (чуйність, терпимість гуманність, великодушність, 

доброзичливість). 

Учні шкіл у своїх роздумах про особливих дітей пишуть: «Дитина з 

особливими потребами – це квітка, яка зацвіла на морозі. Їй хочеться тепла, а 

його навкруги так мало. І добре, коли чарівна фея зробить цей світ більш 

привітним і лагідним до таких дітей».  
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Олексієвець Ірина Михайлівна, асистент вчителя в інклюзивному 

класі Рівненської ЗОШ І-ІІ ступенів №16 Рівненської міської ради 

 

РОЛЬ АСИСТЕНТА ВЧИТЕЛЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО 

ПРОЦЕСУ 

 

Асистент учителя - це особа, яка має вищу педагогічну освіту, пройшла 

курсову перепідготовку щодо роботи в умовах інклюзії, забезпечує 

результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я 

якої дозволяє виконувати професійні обов’язки у навчальному закладі. 

У 2013-2014 навчальному році в Рівненській загальноосвітній школі І-ІІ 

ступенів №16 на основі висновків діагностичного засідання ПМПК було 

організовано навчання для учня 1 класу з діагнозом ДЦП та рекомендовано 

корекційне навчання та виховання за програмою для дітей з порушенням 

опорно-рухового апарату. Для роботи з учнем було виділено 0,5 ставки 

асистента вчителя, визначено 5 корекційно-розвиткових занять, які проводить 

учитель-реабілітолог. 

Моя роль як асистента вчителя в роботі з даною дитиною стосувалася 

таких сфер діяльності: 

1. Здійснення соціально-педагогічного супроводу дитини з особливими 

освітніми потребами, зокрема: 

- участь у розробці та виконанні індивідуальної програми розвитку 

дитини з особливими освітніми потребами; 

- адаптація навчальних матеріалів з урахуванням індивідуальних 

особливостей учня; 

- залучення учня до різних видів навчальної діяльності на уроці; 

- допомога у виконанні навчальних завдань. 

2. Надання допомоги учню в користуванні спеціальними засобами 

(вериткалізатор і парта). 

3. Допомога у виконанні фізичних вправ та пересуванні (у коридорах та 
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туалетній кімнаті облаштовано поручні); у виконанні щоденних побутових 

завдань (користування  туалетом,  перевдягання,  харчування,  дотримання 

особистої гігієни). Рекомендовано, щоб спеціальні послуги для задоволення 

гігієнічних потреб школяра надавав асистент учителя тієї ж самої статі, що й 

учень. 

4. Спостереження за учнем, контроль за розкладом та дотриманням 

планів відповідно до керівництв та процедур, прийнятих у школі. 

5. Стимулювання розвитку соціальної активності дитини з особливими 

освітніми потребами, сприяння виявленню та розкриттю її здібностей, талантів 

шляхом залучення до участі в науковій, технічній, художній творчості. 

6. Надання  необхідної консультативної допомоги батькам. 

7. Інформування вчителя класу та батьків про досягнення дітей з 

особливими освітніми потребами.  

8. Ведення відповідної документації (журнал щоденного обліку 

спостережень за учнем, портфоліо  учня,  в якому розміщено інформацію про 

учня та його сім’ю, матеріали, що відображають результати навчання та 

досягнення у громадському житті школи).  

У запропонованій таблиці вміщено огляд обов’язків учителя, асистента 

учителя, а також діяльність, яку вони виконують разом. 

 

Обов’язки вчителів Спільна робота 

(вчитель та асистенти 

вчителів) 

Обов’язки асистентів 

учителів 

Оцінювання 

Оцінити навчальні 

потреби на основі 

даних про клас та 

учнів. 

 

Обговорити  

можливості учня, 

сильні та слабкі 

сторони.  

 

Бути присутнім  при 

розробці планування. 

Планування 

- Спланувати роботу 

на уроці та відібрати 

ресурси. 

- Вибрати належний 

вид роботи згідно з 

ІНП. 

 

- Обговорити 

підготовку матеріалу та 

зміну навчального 

плану з огляду на 

потреби  учня. 

 

 

- Допомогти  у доборі  та 

складанні матеріалів, у 

розробці візуальних 

засобів, надати іншу 

подібну допомог. 
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- Визначити 

пріоритети. 

Спостереження 

- Розробити чітку 

систему управління 

класом. 

 

- Зустрічатися, щоб 

обговорити досягнення 

учня. 

- Обговорити й 

провести очікування 

щодо поведінки учня та 

встановлених у класі 

правил. 

- Працювати в межах  

встановлених шкільних 

правил, включаючи 

систему управління 

класом. 

- Документувати 

спостереження щодо 

діяльності учнів у журналі 

спостережень та 

повідомляти вчителю (за 

потреби) 

Навчання 

- Виконувати план 

уроку, проводити 

навчання згідно з цим 

планом. 

- Спостерігати за 

процесом навчання, за 

потреби - допомагати 

учням. 

- Надати асистенту 

ресурси. 

- Чітко висловити  

результати й 

обмінятись  досвідом. 

- Обговорити конкретні 

стратегії, діяльність та 

результати. 

- Обговорити 

розташування робочого 

місця.  

-Пояснювати учням 

елементи уроку. 

- Спостерігати за тим, як 

вони закріплюють 

матеріал. 

- Сприяти закріпленню 

конкретних методів, 

стратегії та мови (під 

керівництвом учителя). 

- Документувати, 

спостеріга-ти та надавати 

вчителю об’єктивну 

інформацію. 

Оцінка 

- Слідкувати за 

прогресом учнів та 

оцінити його. 

- Стежити за 

виконанням ІНП. 

- Обговорити 

спостереження. 

- Обмінятись 

інформацією. 

- Спостерігати за 

поведінкою учнів і 

надавати інформацію 

вчителю. 

- Збирати й записувати дані 

для подальшої оцінки учня. 

Звіт 

- Звітувати перед 

батьками та 

педколективом (за 

нагоди) як формально, 

так і неформально. 

- Обговорити  

інформацію про учня. 

- Дотримуватись 

конфіденційності. 

- Звітувати перед учителем 

щодо сильних сторін учня, 

досягнень і потреб. 

- Звітувати перед учителем 

щодо поведінки учня та її 

наслідків. 

 

Я працюю асистентом учителя в класі, у якому навчається особлива 

дитина, що має значні функціональні обмеження. У такому класі за сусідніми 

партами з нею сидять звичайні діти. Усі вони навчаються за однією 

загальноосвітньою програмою.   



306 

Виконання ж індивідуальної  програми розвитку передбачає мою 

постійну допомогу та підтримку. Адаптація навчальних матеріалів відповідно 

до можливостей дитини включає в себе виготовлення необхідних наочних 

посібників та підготовку додаткових навчальних завдань на окремих картках.   

Темп виконання індивідуальних завдань повинен бути особливим: 

подолання функціональних обмежень передбачає динаміку та чітку 

організацію. У протилежному випадку дитина втрачає інтерес і не прогресує в 

розвитку. 

У класі проводить урок учитель, пояснюючи матеріал, а я  допомагаю 

розгорнути підручник, взяти ручку, писати, підійти до дошки, встати з місця 

при виконанні фізкультхвилинки, змінити місце перебування на уроці (з парти, 

за якою сидить, переміститись до парти, за якою стоїть  вертикалізатор).  Як 

правило, уроки мови не викликають особливих труднощів. Маючи гарну 

пам'ять, хлопчик успішно засвоює правила, грамотно пише. Але основні 

труднощі  полягають у тому, що швидкість письма в таких дітей дуже низька. 

«Неслухняна» ручка в будь-який момент готова вислизнути зі слабких 

пальчиків. І тут важливе терпіння.  Ніколи не кваплю, навпаки, даю можливість 

відпочити руці, допомагаю, притримуючи лінійку при підкресленні, 

перегортаю написаний аркуш, міняю ручку, роблю короткі перепочинки для 

масажу пальчиків, адже «розум дитини знаходиться на кінчиках її пальців».  

Під час виконання письмового завдання по буквах диктую речення, частину 

тексту з підручника або дошки. Інколи допомагаю писати, тримаючи руку 

школяра. 

Із метою розвитку дрібної та загальної  моторики максимально залучаю 

дитину до рухової активності як на уроці, так і у вільний від навчання час. 

Долучаю учнів класу до рухових ігор на перерві разом з дитиною з особливими 

потребами під моїм безпосереднім керівництвом (віршовані ігри, пальчикова 

гімнастика), що є корисним для загального розвитку всіх дітей, а також виховує 

в них співчуття, бажання допомогти тому, хто поруч. 
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Спільно з учителем обговорюємо поведінку дитини, рівень виконання 

завдань, рівень досягнення очікуваних результатів та вносимо необхідні 

корективи у план подальшої роботи. Щоденно спілкуюся з батьками щодо 

найменших успіхів та труднощів  дитини з метою вироблення спільних  шляхів 

подолання вад та комплексів  дитини. 

Фізичні навантаження та можливі фізичні вправи детально обговорюю з 

реабілітологом, що дає мені можливість продовжувати її роботу, закріплювати 

результати дитини у своїй роботі. 

Для того, аби учень успішно засвоював програму, не відставав, із 

«особливим» хлопчиком,  дуже багато займаються після уроків у другій 

половині дня психолог, логопед, учитель-реабілітолог, соціальний педагог. Без 

такої тісної співпраці досягнення позитивного результату у роботі з дитиною з 

особливими потребами неможливе. 

Хочу зазначити, що важливою умовою позитивного результату  

навчального процесу є опора на сильні сторони та можливості дитини. З цією 

метою учень з особливими потребами залучений  до позакласної діяльності: 

участь у класних святах, конкурсах малюнків. Це дає можливість дитині 

підвищити самооцінку та власну значущість у колективі зі здоровими 

однолітками. 

Отже, від асистента багато в чому залежать навчання та розвиток дитини 

з вадами психофізичного розвитку. На моє переконання, асистентом має бути 

людина з розвинутими комунікативними та організаційними здібностями; 

здатна співчувати, співпереживати; мати ціннісні орієнтації, спрямовані на 

розвиток дитини як особистості та найвищої цінності суспільства; володіти 

педагогічним тактом, мати навички вирішення конфліктних ситуацій. Діти, 

особливо обділені природою, дуже тонко відчувають ставлення до себе, на 

добро реагують добром, а при байдужому ставленні замикаються в собі. В 

дитину потрібно вірити, в усьому підтримати – і все буде добре. 
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Опанасасець Ірина Валентинівна, методист кабінету 

інноваційної діяльності та науково-дослідної роботи Рівненського 

ОІППО 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ 

ЗАКЛАДАХ ОБЛАСТІ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ 

 

Інтегрування дітей з порушеннями психофізичного розвитку до 

загальноосвітнього простору України як один з напрямів гуманізації всієї 

системи освіти відповідає пріоритетам державної політики. На зміну 

«державоцентристській» освітній системі, де головна мета визначалася як 

формування особистості за певними еталонами й підпорядкування власних 

інтересів державним з жорсткою регламентацією навчального процесу, 

приходить «дитиноцентристська» система освіти, в якій домінує орієнтація на 

інтереси дитини, на задоволення її потреб.  

Реорганізація й оновлення національної системи педагогічної освіти на 

основі принципів демократизації, гуманізації та модернізації, визнання права 

кожної дитини на одержання освіти, адекватної її пізнавальним можливостям і 

вимогам часу є дороговказом до пошуку оптимальних шляхів її реформування, 

соціалізації дітей з порушеннями психофізичного розвитку, їх інтегрування у 

суспільство. 

У контексті змін, які відбуваються в державі щодо забезпечення якісної 

освіти для дітей з особливими освітніми потребами, в області також маємо 

певний досвід упровадження інклюзивного навчання дітей з вадами розвитку 

в загальноосвітніх навчальних закладах. 

У 2013-2014 навчальному році інклюзивним навчанням було охоплено 75 

дітей з особливими потребами. Вони навчалися в 60 класах 54 загальноосвітніх 

навчальних закладів Рівненщини. На сьогодні таких дітей в області є 87, у 57 

загальноосвітніх навчальних закладах Рівненщини функціонує 63 інклюзивних 

класи, в яких навчаються ці діти. 
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За даними ПМПК загальна кількість учнів з особливими освітніми 

потребами в інклюзивних класах за видами порушень така: 10 – з порушеннями 

опорно-рухового апарату, 14 – з легкою розумовою відсталістю, 42 потребують 

інтенсивної педагогічної корекції, 9 – з тяжкими порушеннями мовлення, 7 – з 

порушеннями слуху, 5 – з порушеннями зору. 

Щодо дітей із вадами психо-фізичного розвитку маємо таку картину: 

загальна кількість дітей з особливими освітніми потребами - 11444. Із них: 

- із порушенням мовлення – 3929; 

- із порушенням опорно-рухового апарату – 2069; 

- із порушенням зору – 2014; 

- із затримкою психічного розвитку – 1622; 

- із розумовою відсталістю – 1392; 

- із порушенням слуху – 398; 

- із аутизмом – 30. 

Отже, перед учителями і школами відкривається нова і досить непроста 

ділянка роботи на перспективу. Що маємо робити? 

1. Якщо порівняти спеціальні заклади, в яких навчалися діти із вадами 

психофізичного розвитку раніше, із загальноосвітніми щодо відповідної 

матеріальної бази, можливостей надання корекційної допомоги, школи на 

сьогодні значно програють. З огляду на це маємо створити відповідну базу для 

навчання.  

2. Навчальні заклади з інклюзивною формою навчання 

відпрацьовують механізм організації роботи і супроводу дитини з особливими 

потребами в загальноосвітньому закладі шляхом уведення посади "асистент 

учителя". Частина таких людей уже пройшла відповідну курсову підготовку на 

базі Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, а ті, 

що будуть призначені, мають пройти. Тісна співпраця в системі вчитель – 

асистент – учень є запорукою ефективного розвитку дитини з вадами 

психофізичного розвитку. 
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3. Проблемою інклюзивного навчання в умовах загальноосвітнього 

навчального закладу залишається фахова підготовка вчителя-предметника, 

який не має досвіду роботи з дітьми, що мають вади  психофізичного розвитку. 

Найперше це стосується невідповідності традиційних підходів до організації 

навчального процесу, які не дають змогу ефективно працювати з дітьми із 

ширшим діапазоном навчальних відмінностей.  На думку фахівців, вирішити 

цю проблему можна за допомогою диференційованого навчання. Такий підхід 

до навчання орієнтований на дітей із різними освітніми потребами і є 

перспективним у навчанні всього багатоманітного учнівського колективу. 

Отже, нагальною є потреба організації курсів для вчителів, які працюють в 

інклюзивних класах.  

4. Бракує і методичної літератури, а якщо є окремі напрацювання, то 

вони стосуються в основному корекційної роботи. Тому слід подбати про 

належний методичний супровід інклюзивної освіти, зокрема розробку 

навчально‐методичного забезпечення, опанування сучасними методиками 

диференційованого й особистісно зорієнтованого навчання (залежно від 

індивідуальних потреб учня).  Йдеться про створення творчих груп, проведення 

майстер-класів, семінарів для навчання педагогів та обміну досвідом роботи в 

інклюзивних класах. 

5. Особливо важливим у переході до інклюзивного навчання є 

забезпечення психологічної готовності учителів до роботи в нових умовах. Для 

впровадження інклюзії в шкільну практику вчителі мають змінюватися: 

прийняти й усвідомити нову освітню парадигму, нові способи організації 

навчально‐виховного процесу, навчитися працювати в команді з іншими 

педагогами та фахівцями, батьками, учнями, представниками громади. щоб 

визначити, які зміни необхідні для впровадження інклюзивної практики 

безпосередньо в їхньому навчальному закладі. 

Як бачимо, впровадження інклюзивного навчання потребує змін, і 

головними провідниками цих змін мають стати вчителі. Проте навіть у 

найкращих школах існує низка перешкод, які ускладнюють впровадження змін. 
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Одні з них можуть бути особистими: вчителі побоюються, що їхня 

компетентність є недостатньою й стане очевидною не лише для них самих, а й 

для колег та адміністрації; що робота потребуватиме надто багато часу; їх 

турбує перспектива співпраці з іншими фахівцями.  Перешкодою може бути і 

проблема співпраці. Традиційне автономне середовище, в якому працюють 

педагоги (урок), призводить до того, що вчитель залишається певною мірою 

ізольованим. Вчителі настільки звикають до цієї ізоляції, що перспектива 

спільного вирішення проблем, командного планування тощо викликає в них 

занепокоєння. Відтак обмежено можливості для поширення кращого 

педагогічного досвіду, оскільки вчитель працює сам і колеги за його роботою 

не спостерігають (за винятком відкритих уроків, атестації вчителя тощо). Є й 

інші перешкоди на шляху впровадження інклюзивного навчання (неприйняття 

або боязнь нових ідей, брак фінансування, обмежені матеріальні ресурси тощо), 

проте їх потрібно долати заради надання можливостей усім дітям здобувати 

якісну освіту й успішно адаптуватися в соціум. 

Це нелегкі завдання як особистого, так і професійного характеру. Але 

водночас перед учителями і школами відкриваються нові можливості: 

насамперед, педагоги мають змогу відчути, що вони здатні змінити на краще 

діяльність і функції школи; ЗНЗ можуть стати ефективними освітніми 

осередками для усієї громади та кожного її члена. 

Отже, проаналізувавши питання запровадження інклюзивної форми 

навчання, її сучасного стану та перспектив, можна стверджувати, що за останні 

роки в Рівненській області у цьому напрямі досягнуто значних успіхів, які є 

основою для успішного розвитку інклюзивної освіти на перспективу. 
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Піддубний Микола Адамович, методист кабінету суспільно-

гуманітарних предметів Рівненського ОІППО 

 

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА ДЛЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ 

ПОТРЕБАМИ: ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ, СТАН УПРОВАДЖЕННЯ 

 

Сучасний етап інноваційного розвитку суспільства відзначається 

формуванням нового погляду на освіту й на місце людини в соціумі. Освіта 

набуває характеристик загальності, доступності, рівності. У межах 

міжнародного руху «Освіта для всіх», ініційованого ЮНЕСКО, першочерговим 

завданням суспільного розвитку стає забезпечення кожного правом на 

задоволення освітніх потреб, отримання якісної базової освіти.  

Конституція України, Закон України «Про освіту» гарантують усім дітям 

право на освіту, отже, і можливість реалізувати це право в усіх державних 

навчальних закладах належно від статі, раси, національності, соціального та 

майнового стану, місця проживання, стану, здоров’я  та інших чинників. У 

цьому контексті особливої актуальності набуває проблема задоволення освітніх 

потреб дітей і молоді з особливими потребами, які мають проблеми, пов’язані зі 

здоров’ям і розвитком.  

Розмови про інклюзивну освіту переходять від з'ясування її переваг до 

визначення способів успішного втілення цього підходу в життя. Стає дедалі 

більше очевидним, особливо в останні роки, що цей підхід ефективний із 

соціального, академічного і навіть фінансового поглядів як для шкільної 

системи, так і для всіх дітей, яких залучають до інклюзивного навчання. 

Хто такі діти з особливими потребами? 

Термін «діти з особливими потребами» стосується дітей, які потребують 

додаткової навчальної, медичної і соціальної підтримки з метою покращання 

здоров’я, розвитку, навчання, якості життя, участі в громаді, тобто включення в 

соціум. Через обмеження у спілкуванні, самообслуговуванні, пересуванні 

розвиток цих дітей значною мірою залежить від задоволення їхніх потреб 
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іншими людьми. Дитина з особливими потребами – не пасивний член 

суспільства, а особистість, яка має право на задоволення власних соціальних 

потреб, на працю, відпочинок, створення сім’ї, пенсійне забезпечення, доступ 

до культурних цінностей. 

Видатний український філософ Г. Сковорода, говорячи про людей, 

уражених хворобою, у «Розмові п’яти подорожніх про істинне щастя в житті», 

ставить риторичне запитання: «Невже гадаєш, що премилосердна й дбала матір 

наша природа зачинила їм двері до щастя, ставши для них мачухою?». 

Це риторичне запитання  нині хвилює багатьох спеціалістів, причетних до 

навчання, виховання, соціальної реабілітації дітей, яких природа позбавила 

достатньою мірою сприймати світ і відчувати свою належність до нього через 

хвороби, травми, патологічні стани.  

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), лише 20% 

народжених дітей умовно вважається здоровими, інші – або страждають 

порушеннями психофізичного розвитку, або знаходяться в стані між здоров’ям 

і хворобою. Визнання прав таких дітей, їх інтересів, потреб, надання допомоги 

у процесі соціалізації та вибору професійної діяльності є дуже важливим на 

сучасному  етапі розвитку освіти. 

З огляду на це перед державою стоїть гостра проблема залучення наших 

співгромадян, що мають вади фізичного розвитку, в соціум, проблема їх 

активної адаптації, соціалізації та розвитку в рамках суспільства і на благо 

суспільства. Одним із варіантів вирішення цієї проблеми є розвиток в Україні 

інклюзивної освіти. 

Актуальність проблеми інклюзивної освіти пов’язана, насамперед, з тим, 

що число дітей, які потребують корекційного навчання, неухильно росте. 

Загалом дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, в 

Україні понад 1 мільйон, що становить 12% від загальної кількості дітей у 

країні.  

Протягом останнього десятиліття вітчизняні науковці, зокрема В. Бондар, 

А. Колупаєва, Т. Євтухова, В. Ляшенко, І. Іванова, О. Столяренко, А. Шевчук, 
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О. Савченко та інші присвячують свої праці дослідженням проблеми залучення 

дітей з особливими потребами до навчання в загальноосвітніх навчальних 

закладах, їх реабілітації та соціалізації до суспільних норм. Значний вплив на 

розвиток системи спеціальних навчальних закладів, удосконалення їх 

структури, розробку методик ранньої діагностики психічного розвитку дітей 

мали праці психологів Л. Виготського, О. Венгер, О. Запорожця, О. Киричука, 

Г. Костюка, Б. Корсунської, С. Максименка, Н. Морозової, В. Синьова, 

П. Таланчука, В. Тарасун, М. Ярмаченка. В них обґрунтовано принципові 

положення щодо особливостей розвитку психічних процесів у дітей різного 

віку, ролі корекційного виховання у підготовці до шкільного навчання, 

механізмів формування їх соціально-комунікативної активності. В 

дослідженнях вчених вивчалася історія становлення і розвитку окремих 

напрямків спеціальної освіти дітей шкільного віку з різними психофізичними 

порушеннями. Одночасно аналізувалася історія виникнення наукових поглядів 

на ті чи інші прояви аномального розвитку та засоби їх психолого-педагогічної 

корекції. 

Що ж таке інклюзивне навчання? 

Інклюзія (від англ. inclusion – включення) – це процес реального 

включення дітей з особливостями психофізичного розвитку в активне суспільне 

життя. 

 Інклюзивна освіта – це система освітніх послуг, що ґрунтується на 

принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права навчатися за 

місцем проживання в умовах загальноосвітнього закладу. З метою забезпечення 

рівного доступу до якісної освіти інклюзивні освітні заклади повинні 

адаптувати навчальні програми та плани, методи та форми навчання, 

використання існуючих ресурсів, партнерство з громадою до індивідуальних 

освітніх потреб і різних стилів навчання дітей з особливими освітніми 

потребами. Інклюзивні освітні заклади повинні забезпечити спектр необхідних 

послуг відповідно до різних освітніх потреб таких дітей. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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В основу  інклюзивної освіти покладена ідеологія, яка виключає будь-яку 

дискримінацію дітей, забезпечує рівноцінне ставлення до всіх людей, але 

створює спеціальні умови для дітей з особливими потребами.  

Концепція інклюзивної освіти відображає одну з головних де-

мократичних ідей – усі діти є цінними й активними членами суспільства. 

Навчання в інклюзивних навчальних закладах є корисним як для дітей з 

особливими освітніми потребами, так і для дітей з типовим рівнем розвитку, 

членів родин та суспільства в цілому. 

Як свідчать дослідження, в інклюзивних класах наголос робиться в першу 

чергу на розвитку сильних якостей і талантів дітей, а не на їхніх фізичних або 

розумових проблемах. Взаємодія з іншими дітьми сприяє когнітивному, 

фізичному, мовному, соціальному та емоційному розвитку дітей з особливими 

освітніми потребами. При цьому діти з типовим рівнем розвитку демонструють 

відповідні моделі поведінки дітям з особливими освітніми потребами і 

мотивують їх до цілеспрямованого використання нових знань і вмінь. 

В інклюзивних класах взаємодія між учнями з особливими освітніми 

потребами та дітьми з типовим рівнем розвитку сприяє налагодженню між 

ними дружніх стосунків, завдяки чому діти вчаться природно сприймати і 

толерантно ставитися до людських відмінностей, стають більш чуйними, 

готовими до допомоги. 

Інклюзія базується на концепції «нормалізації», в основі якої – ідея, що 

життя і побут людей з обмеженими можливостями мають бути якомога більше 

наближені до умов і стилю життя всієї громади. Принципи «нормалізації» 

закріплені низкою сучасних міжнародних правових актів: Декларацією ООН 

про права розумово відсталих (1971), Декларацією про права інвалідів (1975), 

Конвенцією про права дитини (1989) та ін. Зокрема, Декларація ООН про права 

розумово відсталих є першим нормативно-правовим документом  щодо 

визнання осіб з порушеннями психофізичного розвитку суспільно повноцінною 

в соціальному сенсі меншиною, яка потребує соціального та правового захисту. 
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«Інклюзивне навчання – це комплексний процес забезпечення рівного 

доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом 

організації їх навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на основі 

застосування особистісно орієнтованих методів навчання з урахуванням 

індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей» 

(Концепція розвитку інклюзивної освіти. Наказ МОН від 01.10.2010 № 912). 

Інклюзивне  навчання забезпечує доступ до освіти дітей з особливими 

потребами у загальноосвітніх школах за рахунок застосування методів 

навчання, що враховують індивідуальні особливості таких дітей - здібностей, 

особливостей розвитку, типів темпераменту, статі, сімейної культури тощо. 

Інклюзивна школа – заклад освіти, який забезпечує інклюзивну освіту як 

систему освітніх послуг, зокрема: адаптує навчальні програми та плани, 

фізичне середовище, методи та форми навчання; використовує існуючі в 

громаді ресурси; залучає батьків, співпрацює з фахівцями для надання 

спеціальних послуг відповідно до різних освітніх потреб дітей; створює 

позитивний клімат у шкільному середовищі.  

В інклюзивних класах діти з особливими потребами включені в освітній 

процес. Вони осягають основи незалежного життя, засвоюють нові форми 

поведінки, спілкування, взаємодії, вчаться виявляти активність, ініціативу, 

свідомо робити вибір, досягати згоди у розв’язанні проблем, приймати 

самостійні рішення. До них ставляться як до рівних і як таких, що заслуговують 

на повагу і сприйняття їх такими, як вони є. Це те право, яким усі ми 

користуємось як члени суспільства. 

У загальноосвітніх навчальних закладах, де навчаються діти з 

обмеженими можливостями, мають бути створені відповідні умови: 

- фінансове та юридичне забезпечення освітнього процесу, 

регламентоване нормативно-правовими документами; 

- кадрові ресурси, тобто спеціально підготовлені для роботи з дітьми 

з особливими потребами педагоги, асистенти, інші фахівці; 
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- безбар’єрне середовища: пандуси, підйомники, спеціально 

обладнані туалети, кабінети лікувальної фізкультури, психомоторної корекції, 

кімнати для логопедичних та корекційних занять з дефектологами і 

психологами, медичний кабінет, спортивний зал тощо; 

- адаптовані освітні програми; складені фахівцями, педагогами та 

батьками індивідуальні плани занять; 

- курси підвищення кваліфікації для всього колективу школи. 

Інклюзивне навчання базується на певних принципах, основними з 

яких можна визначити такі: 

- усі діти мають навчатися разом у всіх випадках, коли це 

виявляється можливим, не зважаючи на певні труднощі чи відмінності, що 

існують між ними; 

- школи мають визнавати і враховувати різноманітні потреби своїх 

учнів шляхом узгодження різних видів і темпів навчання; 

- забезпечення якісної освіти для всіх дітей шляхом розроблення 

відповідних навчальних планів, застосування організаційних заходів, 

розроблення стратегії викладання, використання ресурсів і партнерських 

зв'язків зі своїми громадами; 

- діти з особливими освітніми потребами за потреби мають 

отримувати додаткову допомогу, яка може знадобитися їм для забезпечення 

успішності процесу навчання; 

Інклюзивне навчання базується на застосуванні особистісно 

зорієнтованих методів навчання з урахуванням індивідуальних особливостей. 

У цьому контексті постає необхідність розробки особистісно орієнтованих 

індивідуальних планів і програм, методичних рекомендацій щодо належної 

організації інклюзивного навчання і комплексної реабілітації, критеріїв 

оцінювання навчальних досягнень учнів у межах освітньої інклюзії, 

забезпечення навчальних закладів необхідною матеріально-дидактичною 

базою, що дозволяє здійснювати інклюзивне навчання. 
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На докладне вивчення заслуговують такі технології інклюзивного 

навчання, як технологія "включення всіх", технологія "особистого включення», 

комунікативні технології, "використання допоміжних цілей", отримання 

індивідуальної допомоги, технологія "працюємо разом" та ін.). Інноваційні 

підходи до реалізації завдань інклюзивного навчання в освітній практиці, 

викладені у формі методичних рекомендацій для вчителів, є доступними 

широкому загалу і суттєво прискорюють процес освітньої інклюзії.  

Доцільність інклюзивної освіти обґрунтовується кількома важливими 

чинниками: 

обґрунтування освітнього характеру: вимоги до інклюзивних 

навчальних закладів стосовно спільного навчання усіх дітей означають, що 

школи повинні розробити такі адаптовані методи навчання, які відповідають 

індивідуальним відмінностям  учнів і, таким чином, приносять користь усім 

дітям; 

обґрунтування соціального характеру: інклюзивні навчальні заклади 

можуть змінити ставлення до існуючих відмінностей через спільне навчання 

всіх дітей, створюючи таким чином основу для справедливого та 

недискримінаційного суспільства, яке заохочує людей жити разом у злагоді; 

економічне обґрунтування: ймовірно, дешевше створювати й утримувати 

загальноосвітні та дошкільні навчальні  заклади, в яких навчаються та 

виховуються всі діти разом, аніж створювати складну систему різних типів 

закладів, що спеціалізуються в галузі освіти конкретних груп дітей. 

Інклюзивне навчання має свої цінності і переваги.  

Цінності: 

- рівний доступ до навчання в загальноосвітніх закладах та здобуття 

якісної освіти кожною дитиною; 

- визнання спроможності до навчання кожної дитини та, відповідно, 

необхідність створення суспільством належних для цього умов; 

- забезпечення права дітей розвиватися в родинному оточенні та мати 

доступ до всіх ресурсів місцевої громади; 
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- залучення батьків до навчально-виховного процесу дітей як 

рівноправних партнерів і перших учителів своїх дітей; 

- навчальні програми, в основі яких лежить особистісно 

орієнтований, індивідуальний підхід і які сприяють розвиткові навичок 

навчатися упродовж усього життя та повноцінній участі у житті громади, 

суспільства; 

- визнання факту, що інклюзивна освіта потребує додаткових 

ресурсів, необхідних для забезпечення особливих освітніх потреб дитини; 

- використання результатів сучасних досліджень і практики під час 

реалізації інклюзивної моделі освіти; 

- командний підхід у навчанні та вихованні дітей, що передбачає 

залучення педагогів, батьків і спеціалістів. 

Переваги для дітей з особливими освітніми потребами: 

- завдяки цілеспрямованому спілкуванню з однолітками 

поліпшується когнітивний, моторний, мовний, соціальний та емоційний 

розвиток дітей; 

- ровесники відіграють роль моделей для дітей з особливими 

освітніми потребами; 

- оволодіння новими вміннями та навичками відбувається 

функціонально; 

- навчання проводиться з орієнтацією на сильні якості, здібності та 

інтереси дітей; 

- у дітей є можливості для налагодження дружніх стосунків зі 

здоровими однолітками й участі у громадському житті. 

Переваги для дітей без особливих потреб: 

- діти вчаться природно сприймати і толерантно ставитися до 

людських відмінностей; 

- діти вчаться налагоджувати й підтримувати дружні стосунки з 

людьми, які відрізняються від них; 

- діти вчаться співробітництву; 



320 

- діти вчаться поводитися нестандартним чином, бути 

винахідливими, а також співчувати іншим. 

Переваги для родин: 

- батьки отримують інформацію про типовий і атиповий розвиток 

дітей; 

- родини одержують підтримку з боку інших батьків; 

- батьки беруть активну участь у визначенні навчальних цілей і 

завдань для дітей; 

- усі батьки стають частиною шкільної спільноти. 

Переваги для вчителів та інших фахівців: 

- учителі інклюзивних класів краще розуміють індивідуальні 

особливості дітей; 

- оволодівають різноманітними педагогічними методиками, що 

допомагає їм ефективно сприяти розвиткові дітей з урахуванням їхньої 

індивідуальності; 

- спеціалісти (медики, педагоги спеціального профілю, інші фахівці) 

навчаються працювати в команді. 

Отже, інклюзія – це: 

- філософія, ставлення і практика, підкріплена політикою; 

- інтеграція дітей із різним рівнем здібностей в усі сфери шкільного 

життя; 

- доступні класи й школи; 

- надання підтримки учням, аби вони могли навчатися якомога 

успішніше, долучатися до всіх сфер шкільного життя та робити свій внесок у 

нього; 

- надання необхідної допомоги всім учням з особливими освітніми 

потребами, їхнім одноліткам та вчителям для досягнення успіху; 

- створення та реалізація програм навчання на основі науково-

обґрунтованих методів для задоволення різноманітних навчальних потреб 

учнів; 
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- значуща участь дитини в різних видах навчальної діяльності на 

уроці, до яких вона долучається разом із однолітками на своєму 

індивідуальному рівні; 

- формування вмінь і навичок для навчання впродовж усього життя; 

- застосування різних методів і підходів для забезпечення навчальних 

потреб дітей; 

- координація послуг і співпраця фахівців.  

  Водночас, інклюзія - це не: 

- єдиний підхід до кожної дитини, яку інтегрують у навчальне 

середовище; 

- місце або навчальний заклад; 

- ізоляція в умовах звичайного класу; 

- підхід, орієнтований винятково на учнів з особливими потребами; 

- дії, характер яких визначається передусім сумою фінансування; 

- просто можливість «дихати одним і тим самим повітрям» (Пет 

Міранда (Pat Miranda)); 

- реалізація «спеціальної програми» для одного учня в класі. 

Отже, можна зробити висновок, що інклюзивна освіта - перший крок до 

визнання ціннісної значущості і поваги до особистості кожної дитини, 

прийняття її індивідуальності й неповторності, забезпечення її подальшого 

повноцінного та гідного життя в суспільстві. 

Сучасне громадянське суспільство неможливе без активного залучення 

всіх своїх членів до різних видів діяльності, поваги прав і свобод кожної 

окремої людини, забезпечення необхідних гарантій безпеки, свободи і 

рівноправності. 
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ІНТЕГРУВАННЯ ДІТЕЙ 

З ПОРУШЕННЯМИ РОЗВИТКУ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ПРОСТІР: 

ПРОБЛЕМИ, ПОШУКИ, ПЕРСПЕКТИВИ 

 

Якщо твої наміри на рік – сій 

жито, на десятиліття – 

саджай дерева, на віки – 

виховуй дітей  

(Народна мудрість) 

 

Кожна сім’я мріє про розумну, здорову і щасливу дитину. Але, на жаль, 

трапляються непоодинокі випадки, коли народжується дитина з певними 

вадами. Тоді пекучий біль пронизує серце батьків, а дитина росте замкнутою, 

одинокою і забутою. Тому нині людство переходить до нової світової 

парадигми, формується нова культура й освітня форма поваги до людей з 

обмеженими можливостями здоров’я. Саме тому сьогодні велика увага 

приділяється  впровадженню інклюзивної освіти в загальноосвітні заклади. 

У сучасній школі, на жаль, майже в кожному  навчальному закладі 

навчаються діти з особливими освітніми потребами. До таких учнів належать 

діти з розладами зору, слуху й мовлення, опорно-рухового апарату, затримкою 

психічного розвитку, емоційно нестійкі та інші. Перед педагогом постає 
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нелегке завдання побудувати навчально-виховний процес так, щоб діти 

почувалися комфортно й упевнено. Для цього необхідно знати психолого-

педагогічні особливості дітей, методи й форми роботи з ними. Трофімова Н. С. 

вважає: «Учитель покликаний не виправляти помилки, недоліки природної 

організації дитини, а максимально використовувати свої професійні можливості 

для знаходження такої форми, що відповідає рівню культури суспільства, 

природному й творчому потенціалу дитини. Дитина – не лише й не стільки 

об’єкт впливу, скільки джерело культурного і професійного зростання самого 

вчителя». 

Основними завданнями інклюзивного навчання, які повинні вирішувати 

навчальні заклади та освітні установи, є забезпечення різнобічного розвитку 

дітей, реалізація їх здібностей; створення освітньо-реабілітаційного середовища 

для задоволення освітніх потреб учнів з особливими освітніми потребами; 

створення позитивного мікроклімату в навчальному закладі інклюзивним 

навчанням, формування активного міжособистісного спілкування  дітей з 

вадами розвитку з іншими учнями; забезпечення диференційованого 

психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами; 

надання консультативної допомоги сім’ям, які виховують таких дітей, 

залучення батьків до розроблення індивідуальних планів та програм навчання.  

В основі інклюзивної освіти лежить принцип гуманного, рівноправного 

ставлення до всіх учасників навчального процесу, виключається будь-яка 

форма дискримінації, створюються належні умови для дітей з обмеженими 

можливостями та застосовується індивідуальний підхід із боку вчителів, 

соціального педагога, практичного психолога, медичного працівника. 

З метою реалізації Концепції розвитку інклюзивного навчання в НВК 

«Мощаницька ЗОШ І – ІІІ ступенів – дитячий садок» були сплановані 

методичні заходи роботи щодо запровадження інклюзивного навчання. 

Створити педагогічні й соціально-психологічні умови для успішного 

навчання, функціонування і розвитку у новій системі шкільних відносин дітей з 
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особливими потребами – мета, яку ставить перед собою педагогічний колектив 

закладу.  

Основними завданнями, педагогічного колективу у роботі з дітьми з 

особливими освітніми потребами є: 

 Підготовка банку даних дітей з особливими потребами. 

 Дослідження особливостей розвитку особистості дитини: якостей 

особистості, емоційних станів, статусу в колективі, здібностей, професійних 

нахилів тощо. 

 Психологічний супровід дітей з вадами розвитку: розвивальні 

групові заняття, тренінги упевненості, розвиток самосвідомості, формування 

ціннісного ставлення до себе, розвиток умінь і навичок встановлення і 

підтримки відносин з навколишніми. 

 Залучення до конкурсів, олімпіад, гурткової роботи. 

 Систематичне спостереження за розвитком психічних процесів, 

нахилів, здібностей тощо. 

 Постійний контроль за нервово-фізичним навантаженням школярів. 

 У школі було проведено анкетування батьків, вчителів і учнів 

«Ставлення до впровадження інклюзивної освіти». На питання «Чи може 

дитини з особливими освітніми потребами  навчатися в загальноосвітній 

школі?», більше 50% учнів відповіли, що краще їй було б навчатися в 

спеціалізованій школі. 

Отже, найголовніше питання на сьогодні є не тільки створення 

необхідних умов у школі для дітей з особливими потребами, а й зміни 

стереотипів у свідомості людини, коли вона буде сприймати, що разом з її 

дитиною буде навчатися особлива дитина. 

  З метою толерантного ставлення до такої групи дітей в школі 

проводиться робота з учителями, батьками, учнями, з дітьми з особливими 

потребами. 

 На засіданні педагогічної ради НВК «Мощаницька ЗОШ І – ІІІ 

ступенів – дитячий садок» розглядалося питання «Впровадження інклюзивної 
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освіти в НВК», де педагоги ознайомилися з проектом Закону України «Про 

спеціальну освіту» та іншими нормативними документами щодо порядку 

організації інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах. 

Психологічна служба навчального закладу  постійно спрямовує свої 

зусилля на вивчення індивідуальних особливостей учнів з особливими 

потребами, а також на психологічну підготовку педагогів до роботи з указаною 

категорією учнів. Основна робота психолога з особливими дітьми розвивається 

за кількома напрямками: психологічна просвіта, психологічна підтримка, 

профілактична робота, психологічна діагностика, психологічна консультація та 

корекційна робота. Практичний психолог виявляє дітей з психофізичними 

вадами, веде банк даних дітей «Учні з особливими потребами в НВК 

«Мощаницька ЗОШ І – ІІІ ступенів – дитячий садок», здійснює психологічну 

профілактику та корекційну роботу з дітьми з особливими потребами. 

Коригувальні заняття проводяться з учнями в міру виявлення психологом 

індивідуальних прогалин у їхньому розвитку й навчанні.  

Можливість спільного навчання в звичайній школі дітей з частковими 

розладами та їхніх однолітків, що розвиваються нормально, підтримується 

психологами.  Учені доводять доцільність такого навчання та його користь для 

соціального розвитку дітей з особливими потребами. Однак, безумовно, робота 

з такими учнями вимагає від педагогічного колективу знання їхніх 

психологічних особливостей, а від психолога – володіння навичками 

діагностичної та коригувальної роботи..  

Психологічною службою школи було  проведено семінар-практикум  для 

педагогів «Вивчення індивідуальних особливостей дітей з особливими 

освітніми потребами» на якому були розглянуто алгоритм співпраці 

педагогічного колективу школи у роботі з дітьми з особливими потребами, 

етапи  психолого-педагогічної діагностики  розладів розвитку у дітей. Вчителі 

мали змогу ознайомитися з  програмою роботи психологічної служби з дітьми з 

особливими потребами, організацією корекційних занять і головними 

напрямками роботи з такими дітьми. 
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Практичний психолог тісно співпрацює логопедом, психіатром, 

психотерапевтом, психолого-медико-педагогічною консультацією, надає 

рекомендації вчителям щодо роботи з дітьми з особливими потребами, 

консультує класних керівників та батьків. 

Психологічна служба нашого закладу багато уваги приділяє роботі з 

батьками з питань інклюзивної освіти, зокрема, проведено батьківські збори 

“Діти з особливими потребами – у школах”, функціонує батьківський всеобуч 

“Світ цінностей у сучасному суспільстві”, оформлено стенд для батьків “Щоб 

нас розуміли і ми розуміли”; організована групова консультація “Ми 

відповідальні за свої вчинки перед дітьми”, створено відеосюжет “Інклюзивна 

освіта в Україні”, проводяться консультації для батьків з проблем інклюзивного 

навчання, розроблено рекомендацій із виховання дітей з особливими 

потребами, налагоджена тісна співпраця з сім'ями таких дітей. Із 2014 року в 

НВК «Мощаницька ЗОШ І – ІІІ ступенів – дитячий садок» розпочала свою 

роботу творча лабораторія педагогів із питань інклюзивної освіти, яка буде 

працювати над проблемою: «Використання інноваційних технологій у процесі 

формування готовності педагогів до роботи в умовах інклюзії».  

Важлива роль у роботі з дітьми з особливими потребами належать 

класним керівникам. На засіданнях методоб’єднання класних керівників 

розглядалися питання «Робота з особливими категоріями учнів», «Психологічні 

особливості дітей із порушеннями зору в процесі навчання». 

На базі нашого закладу був проведений обласний семінар-практикум для 

методистів районних (міських) методичних кабінетів «Інклюзивна освіта: 

наукові засади, реалії сьогодення, проблеми та перспективи впровадження в 

ЗНЗ», де обговорювались  наукові  засади та актуальні питання впровадження в 

ЗНЗ інклюзивної освіти.  

Одній людині така велика й нелегка ділянка роботи не під силу. Це 

роблять усі члени педагогічного колективу НВК «Мощаницька ЗОШ І – ІІІ 

ступенів – дитячий садок», які активно співпрацюють та обмінюються 

знаннями й інформацією. У роботі з дітьми ніщо не дає таких результатів, як 
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щира, цілеспрямована, послідовна, творча, колективна праця. Це дозволяє 

впроваджувати  інноваційні  методи  роботи  на  уроках, застосовувати сучасні 

методики і технології. 

Два роки тому школа була реорганізована в навчально-виховний 

комплекс і на базі школи був створений дитячий садок. Створення дитячого 

садка дало можливість виявляти дітей з особливими потребами у дошкільному 

віці. Адже в дитячому садку гарно налаштована співпраця медичної сестри, 

соціального педагога, психолога, вчителя 1 класу, вихователів. Ведуться 

систематично спостереження за розвитком дитини, її нахилів та здібностей. І 

коли дитина йде в 1 клас, учитель вже знайомий з особливостями її розвитку. 

Діти з вадами психофізичного розвитку, які разом були зі своїми 

однолітками в дитячому садку, спільно навчалися в школі, краще підготовлені 

до самостійного життя, їм легше отримати і професію, і роботу, бути 

звичайними людьми. 

Найголовнішим питанням на сьогодні є не тільки створення необхідних 

умов у школі, а й зміна стереотипів у свідомості людини, коли вона буде 

спокійно сприймати той факт, що разом з її дитиною буде вчитися « не така» 

дитина. 

У роботі з особливими дітьми особливої уваги потребують питання 

морального виховання, особливо толерантності як необхідної умови для 

спілкування, співжиття і спільної діяльності, що є основою формування 

культури ладу в сім’ї, громаді, суспільстві. Основою толерантності є прийняття 

людини такою, якою вона є. Основні риси толерантної особистості: 

прихильність до інших людей, терплячість, милосердя, почуття гумору, 

чуйність, довіра, альтруїзм, уміння опановувати себе, доброзичливість, 

неупереджене ставлення, гуманізм, уміння слухати співрозмовника, 

допитливість, здатність до співпереживання. Для формування цих якостей 

класними керівниками, психологом і соціальним педагогом школи проводяться 

тренінгові заняття, виховні години, години спілкування, благодійні акції тощо. 
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Учні старших класів були активними учасниками диспуту «Діти з особливими 

потребами у школах». 

Особистістю індивід стає внаслідок життя у суспільстві. Риси особистості 

формуються біологічно (пам’ять, увага, мислення, емоції та почуття, уява, 

темперамент, здібності) і під впливом навчання та виховання (переконання, 

світогляд, ідеали, інтереси, особливості характеру, самооцінка, воля, вміння, 

знання, навички, звички). Особистість та її психологічні особливості  

формуються у дитячому і шкільному віці під вирішальним впливом навчання і 

виховання, правильної організації життя і діяльності дитини. Людина як 

особистість починає формуватися одразу після народження, тому велика роль у 

цьому процесі належить батькам і родині. 

Проблемами сьогодення продиктована необхідність тісніше інтегрувати 

родинне і суспільне виховання, зберегти проголошений пріоритет родинного 

виховання, враховуючи інтереси, запити й цінності, освітньо-культурний 

рівень, соціальне і матеріальне становище сімей. З цією метою робота 

навчальних закладів освіти має спрямовуватись на активне залучення  родини 

до участі в педагогічному процесі, на гуманізацію відносин між членами 

родини і працівниками навчального закладу, на свободу вибору батьками 

навчального закладу, групи, вихователів, вчителів. 

Ми з батьками маємо одну ціль – виховувати дитину життєво-

компетентною і адекватно-зорієнтованою в навколишньому середовищі 

особистістю. Тому залучаємо  батьків до участі у всіх наших заходах, щоб дати 

їм зрозуміти, що ми завжди переймаємося  дитячими проблемами: і тоді, коли 

дитина тільки-но приходить до нас, і під час перебування її в дитячому садочку, 

школі, і коли залишає стіни навчального закладу.  

Отже найпершим обов’язком педагога є поширення педагогічних і 

психологічних знань серед батьків, організація обміну кращим досвідом 

сімейного виховання, збагачення батьків новими освітніми та виховними 

технологіями за допомогою раціонального й ефективного поєднання 

різноманітних форм взаємодії «педагог - сім’я».  
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У НВК «Мощаницька ЗОШ І – ІІІ ступенів – дитячий садок» навчаються 

діти різних категорій. Усі вони, крім знань і необхідних життєвих навичок, 

отримують найголовніше – радість спілкування з іншими людьми.  

Педагогічний колектив НВК «Мощаницька ЗОШ І – ІІІ ступенів – 

дитячий садок» допомагає їм не тільки вчитися, а й дає зрозуміти, що вони 

потрібні суспільству, сприяє забезпеченню умов, за яких у дітей формується 

почуття власної гідності та впевненості в собі, набуваються побутові й 

соціальні навички. 

 

 

 

Трохимчук Вікторія Миколаївна, вчитель української мови та 

літератури НВК «Білашівська ЗОШ І – ІІІ ст.-ДНЗ» Острозького 

району 

 

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ-ПРЕДМЕТНИКА З ДИТИНОЮ, 

ЩО МАЄ ВАДИ ЗОРУ 

 

Одним із найважливіших чинників прогресивного розвитку суспільства є 

гуманне, милосердне та дбайливе ставлення до дітей і молоді, які не можуть 

вести повноцінне життя внаслідок вад фізичного та психічного розвитку. І саме 

це є одним із головних завдань інклюзивної освіти. 

Супровід дітей з особливими потребами вимагає створення спеціальних 

умов усередині закладів освіти. Важливим завданням педагогів є створення 

особливого емоційно-когнітивного (пізнавального) настановлення щодо дітей з 

особливими потребами: перевага має віддаватись не жалю, а турботі, 

емпатійній, чуйній, тактовній взаємодії з ними, ставленню до таких дітей як до 

рівноправних членів колективу. 

Як почувають себе діти з особливими освітніми потребами у звичайній 

школі? Що раніше така дитина приходить у шкільний клас, то легше їй 
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адаптуватися. У молодших класах адаптація проходить досить легко – діти у 

цей період дуже допитливі та демократичні, у них ще немає стійких 

упереджень щодо того, хто  як виглядає, що вміє робити і чого не вміє. В 

одного є окуляри, В інших є веснянки, у когось – смішні хвостики, тобто 

якогось певного стандарту немає, і негативно ставитись до свого однокласника-

інваліда діти не будуть. Лише треба, щоб таким же толерантним та добрим було 

ставлення вчителів, адже діти у цей період певним чином копіюють дорослих.  

Улитися в новий колектив 8-12-річним дітям-інвалідам уже важче. А 

підліткам-інвалідам товаришувати з такими, як вони, дуже складно. Здорова 

молодь найчастіше ігнорує й уникає таких дітей, а останні заглиблюються в 

себе, втрачають довіру до людей, віру у власні сили. 

Я в своїй практиці зробила висновок, що, коли дитина з особливими 

потребами вчиться у колективі звичайних здорових дітей, це позитивно впливає 

як на дітей-інвалідів (їхній розвиток пришвидшується, в майбутньому їм легше 

стати повноцінними членами суспільства), так і на інших дітей (вони стають 

більш терпимими, толерантними). 

За статистикою 35% таких дітей навчаються у звичайних загальноосвітніх 

школах. Чи гарантує це нормальний розвиток дитини з особливими потребами? 

На жаль, не завжди ми, педагоги, особливо стежимо за тим, як устигає учень-

інвалід, яких зазнає труднощів. Тож уроки потрібно будувати з урахуванням 

того, щоб діти з особливими потребами були залученні до навчальної 

діяльності. 

Проте роль учня з особливими потребами не зводиться до пасивного 

сприйняття чужого піклування про себе. 

Він може бути і лідером гуртка, і правою рукою педагога, він вчиться 

приймати рішення, він відчуває, що потрібен людям, що може принести 

користь. І як наслідок – незаперечний прогрес у соціальному розвитку. 

У НВК «Білашівська ЗОШ І – ІІІ ст. – дитячий садок»  на сьогоднішній 

день навчається 8 дітей-інвалідів різних категорій затримки фізичного 
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розвитку. Серед них шестеро учнів - з вадами зору – діти з особливими 

освітніми потребами. 

Працюючи з цими дітьми, враховуючи брак спеціальної методичної 

літератури, я зіштовхнулася із низкою проблем. Особливого значення набуває 

набір нових адекватних педагогічних засобів виховання і навчання, розробка і 

раціональне використання різного наочного приладдя, роздавального 

матеріалу, здійснення індивідуального підходу до дітей. 

У дітей з патологією зору обмеженні візуальні можливості контролю за 

мовними і немовними засобами спілкування. За результатами сучасних 

дослідників, мовленнєві порушення в дітей з дефектами зору зустрічаються 

вдвічі частіше, ніж у дітей, які нормально бачать. 

Враховуючи психологічні особливості слабозорих учнів, намагаюся 

продумувати кожен з етапів уроку. 

Основне завдання організаційної частини уроку - оптимально 

підготувати до роботи на уроці учнів, які мають проблеми із зором, включити їх 

в навчальний процес. Учні з вадами зору часто бувають пригнічені або 

збуджені і не вміють на уроці мобілізувати самостійно свою увагу. Тому 

підготовчій частині уроку приділяю особливу увагу, оскільки від її результатів 

залежить ефективність наступних етапів уроку. Процес входження у навчальну 

діяльність потребує більше часу, ніж у дітей з нормальним зором. Тому 

приблизно 5 хвилин на початку уроку витрачається на подолання впливу 

перерви, на цьому етапі також здійснюється підготовка робочого місця та 

необхідного приладдя. Окремим учням надаю допомогу в підготовці до уроку. 

Власне основна частина передбачає первинне сприймання системи знань 

у глобальному вигляді; багаторазове, поетапне повернення до змісту 

розчленованого на частини матеріалу з виправленням та уточненням прогалин 

у знаннях; інтеграції на більш високому теоретичному рівні скоригованих по 

частинах знань  та умінь у цілісну систему; перевірку дієвості знань шляхом 

включення їх у практичну діяльність. 
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Під час проведення уроків слід частіше переключати таких учнів з одного 

виду діяльності на інший. Наприклад, після роботи, пов'язаної з інтенсивною 

діяльністю зорового аналізатора, потрібно взятися до роботи, під час якої 

основне навантаження падає на слуховий аналізатор. Зміна видів діяльності 

сприяє підвищенню працездатності. Це пояснюється тим, що зі зміною 

характеру подразників до роботи залучаються "нестомлені" ділянки кори 

головного мозку, тому читання, письмо  доцільно чергувати з опитуванням, 

поясненням. Необхідно також знати, як змінюється працездатність слабозорих 

дітей під час уроку. В перші 8-10 хв. низька працездатність. Це пов'язано з 

трудністю включення в роботу. Потім працездатність підвищується. 

Найбільшою вона спостерігається в проміжку між десятою і двадцять п'ятою 

хвилинами уроку. В останні десять хвилин працездатність знижується. 

Виходячи з цього, найважчий для засвоєння матеріал потрібно пропонувати 

учням в ці моменти.  

Заключна частина передбачає підведення підсумків, оцінку успіхів, 

домашнє завдання з обов'язковим поясненням і обов'язковою мотивацією та 

диференціацією. Стараюся вказувати на позитивні та негативні моменти в 

роботі учнів. 

Будуючи свої уроки, я враховую те, що в процесі навчальної діяльності 

очі дитини отримують значне навантаження. Для попередження втомлюваності 

очей необхідно створювати відповідні умови: 

- парти необхідно споряджати пюпітрами чи підставками для книжок з 

метою попередження виникнення порушень постави. Відстань від книжки до 

очей залежить від гостроти центрального зору. Особливу увагу слід звертати  

на оптимальне освітлення в класі; 

- на уроках слід суворо дозувати не лише зорове навантаження, але й 

інтелектуальне, адже останнє може спровокувати не тільки розумове, але й 

зорове втомлення не лише у слабозорих, а і в дітей, що бачать нормально. Воно 

в середніх і старших класах не повинне перевищувати 30 хвилин. Тому 
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потрібно творчо підходити до організації уроку, розумно поєднувати 

індивідуальну і фронтальну роботу. 

Від правильного застосування здоров'язбережувальних технологій 

залежить збереження функцій органів зору. Вправи для профілактики зорових 

розладів проводжу за методикою Е. С. Аветисова під музичний супровід. 

Музикотерапія - психотерапевтичний метод, що використовує музику як 

лікувальний засіб. Це може бути відтворення музики голосом, спів, а також 

спільне прослуховування музики, направлене на підтримку взаємних контактів, 

взаєморозуміння і довіри. 

Дитина знаходиться у вихідному положенні - сидячи. Пропоную щільно 

заплющити очі на 3-5 секунд, а потім розплющити на 3-5 секунд. Необхідно 

повторити 5-8 разів. Ці вправи укріплюють м'язи повік, сприяють покращенню 

кровообігу і розслабленню м'язів очей. Можна запропонувати учням швидко 

кліпати очима впродовж 1-2 хвилин. Це сприяє покращенню кровообігу. 

Щоб попередити зорово-психогенну чи зорово-вегетативну перевтому в 

профілактичних і оздоровчих цілях пропоную вправи з мовним супроводом і 

кольоровими опорами. У кутах навчального кабінету розміщую яскраві 

зображення фігур, сюжетів казок, пейзажі, картки зі словами, крилаті вислови. 

На цих зображеннях учні мають концентрувати свою увагу, виконуючи 

протягом 3-4 хвилин рухи різними частинами тіла. 

Виконання таких координаційних вправ дає змогу тренувати м'язи та зір 

учнів, розвивати увагу, і швидкість, підвищувати фізичну та психічну 

активність. 

Важливе корекційне значення має використання наочності як засобу, що 

розвиває зорову функцію при порушенні здібностей кольоророзрізнення та 

окорухових функцій. 

Засвоєння предмета під час уроку полегшується, якщо учень не тільки 

сприймає пояснення матеріалу на слух, але й розглядає наочні посібники.  
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Підвищенню ефективності навчальних занять багато в чому сприяє 

використання різних видів дидактичного матеріалу та раціональне вживання 

технічних засобів навчання (збільшувальні припади, кінопроекційні апарати). 

Під час демонстрації навчальних кінофільмів або слайдів слабозорим 

учням дозволяється підходити до екрану на зручну для них відстань. Тривалість 

показу не повинна перевищувати 15 хв. При роботі на комп'ютері спід також 

дотримуватись певних правил та вимог. 

Наочність сприяє розвитку спостережливості, уявлення, просторового 

мислення та інших форм пізнавальної діяльності. 

У використанні наочності (натуральної, образотворчої) слід 

дотримуватись визначених правил, у протилежному випадку наочність може 

бути перешкодою в розвитку логічного мислення учнів. Демонстраційні 

посібники повинні мати оптимальний для сприйняття розмір – 8 х 12см. 

Застосовую роздавальні офтальмотренажери. Наприклад, слова у тексті 

надруковані кольоровим шрифтом. Пропоную порахувати, скільки «червоних», 

«зелених», «жовтих», «голубих» слів, до якої частини мови вони належать, із 

якою метою їх вжито. За допомогою такого прийому у дитини розвивається 

стереоскопічний зір, зорово-моторна реакція, відчуття локалізації у просторі, 

кольоро-розрізнювальна функція. 

При цьому необхідно враховувати взаємодію кольору на психологічний 

стан дитини: білий – погіршує настрій, викликає не зовсім відповідне ставлення 

до того, що відбувається; чорний – у малій дозі допомагає сконцентрувати 

увагу, у більшій – викликає «чорні» темні думки; коричневий – у 

співвідношенні із яскравими кольорами створює затишок, без співвідношення 

цих кольорів посилює дискомфорт, звужує кругозір, викликає сум, сон, 

депресію; червоний – збуджує, дратує; голубий – погіршує настрій; зелений – 

покращує, заспокоює; жовтий колір – теплий і веселий, створює гарний настрій. 

Отже, роздавальний матеріал, зокрема картки із завданнями, мають бути 

зеленого, жовтого кольору.  
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Оволодіння рідною мовою і мовленням як головним способом пізнання і 

специфічно людським засобом спілкування є одним із першорядних завдань у 

роботі з дітьми з вадами зору. Навчання мові і мовленню спрямоване на 

формування в дітей лексичної, фонетичної і комунікативної компетентності. 

Особливу увагу, на мою думку, необхідно приділяти організації 

комунікативної діяльності: спілкуванню з однолітками (діалог), роботі в парах, 

підгрупах, групах. 

Відповідно до методики зорових координаційних вправ у навчальному 

кабінеті можна розмістити різнокольорову схему-тренажер. Учні мають 

пробігати цю схему очима, рухаючи різними частинами тіла та виконуючи 

вправи для розминки м’язів. На думку розробника технології Володимира 

Базарного, регулярно використовуючи цей тренажер, відновити зір можна за 

один навчальний рік. 

Як один із допоміжних засобів у роботі із зорово-мовними вправами я 

використовувала запитання. 

У всі зорово-мовні вправи включено по 4 питання, відповіді на які 

припускають: 

 засвоєння змісту лексичної теми; 

 використання словників з даної теми і, як результат, розширення 

словникового запасу; 

 концентрацію уваги і розвиток пам’яті; 

 розвиток логічного мислення. 

Уява – одна з форм психічного відображення дійсності в нових, 

незвичних, несподіваних сполученнях і зв’язках. Уява є необхідною стороною 

творчої діяльності слабозорих дітей. Особливим видом уяви є фантазія. Уява 

відіграє істотну роль у грі, навчанні і трудовій діяльності. 

Усі представленні зорово-мовні вправи розраховані на активне 

включення дитячої уяви. Для того щоб усвідомити, наприклад,  зміст вірша, 

потрібно вміти уявити, що відбувається, а іноді – просто перенестися в казку, 

осінь, у ліс, на озеро. 
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Відомий французький психолог Ж. Піаже  вважав, що інтелект дитини і 

його емоції нерозривно пов’язані. Почуття – регулятор внутрішньої енергії, що 

впливає на всю людську діяльність, у тому числі і на навчання. Я намагалась 

зробити зміст кожної зорово-мовної вправи більш цікавим, нестандартним, 

змістовним, щоб така вправа не тільки підвищувала пізнавальний інтерес, 

мотивацію до навчальної діяльності, але і спонукала дитину аналізувати, 

міркувати, робити висновки. Надмірне напруження зору, особливо, якщо воно 

часто повторюється, сприяє прогресуванню зорових порушень. 

Супутні дефекти - не поодиноке явище у дітей з порушеннями зору. У 

цієї категорії дітей часто зустрічаються такі супутні дефекти: сутулість, 

викривлення хребта, розлади координації рухів, нервове посмикування рук, 

шиї, розкачування тулуба, порушення емоційно-вольової сфери, порушення 

фонематичного слуху тощо. 

Такі відомості необхідно мати для того, щоб, готуючись до уроку, можна 

було продумати організацію уроку не лише за його структурою, але й 

передбачити у плані реалізацію принципу диференційованого навчання. 

Роздавальний матеріал сприяє диференційованому навчанню (картки з 

сюжетними та предметними малюнками, із завданнями у супроводі текстового 

матеріалу до змісту малюнка). Картки виготовляються на папері жовтого 

кольору (для кращого зорового сприймання). 

Відомості про супутні дефекти допоможуть вчителю підійти до кожного 

учня індивідуально: створити атмосферу для встановлення контакту з учнем, 

правильно дібрати методичні прийоми оволодіння учнями звуковим аналізом та 

синтезом.  

Отже, необхідно створити таку обстановку на уроках, яка б полегшила 

роботу органів зору. Швидке зорове стомлення призводить до різкого зниження 

працездатності дітей, що згубно позначається на їхньому загальному стані. 

Загальновідомо, що суспільство не завжди толерантно, з розумінням 

ставиться до людей з фізичними обмеженнями. Досить часто основною 

причиною цього є недостатність інформації про людей з інвалідністю, просто 
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незнання, як себе потрібно правильно поводити. А люди, які отримали досвід 

спілкування з людьми з обмеженими фізичними можливостями, мають вміння 

та навики надання необхідної допомоги інвалідам, знають етикет поводження з 

таким людьми – можуть передати цей досвід своєму оточенню, друзям, 

одноліткам, що сприятиме кращому сприйняттю суспільством людей з 

інвалідністю, а відповідно їх легкій інтеграції. Таким чином може бути 

зроблено крок до вирішення багатьох проблем, крок до взаєморозуміння. Адже 

ми можемо бути корисними один одному, разом творити майбутнє і просто 

радіти життю. 

Свій виступ хочу завершити словами поезії: 

Творім добро, щоб кращим став цей світ, 

Не знали б горя щоб старі й малі, 

Страждання нищіть нанівець, 

Свій слід залиште на землі. 

Теплом своїм ви серце обігрійте 

Тому, хто вже наругу пережив, 

Тому, кому терпіть уже несила, 

Хто горе побороти не зумів. 

Байдужими не станьте тільки 

І пам’ятайте, що ми люди. 

Творіть добро, піклуйтеся про інших –  

І посвітлішає усюди. 

Є поміж нас багаті й бідні, 

Кому що треба – доля не пита, 

Та є дві речі, всім нам необхідні: 

У світі – мир, а в душах – доброта. 
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