
 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 

ІНСТИТУТ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ 

 

 

 

 

 

 

 

ЛУЦЕНКО ІННА ВАСИЛІВНА 

 

 

 

УДК 37.011.3-051-037.164:37.091.25:376(043.3) 

 

 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ  

ДІЯЛЬНОСТІ АСИСТЕНТА ВЧИТЕЛЯ  

В ІНКЛЮЗИВНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

 

 

 

 

13.00.03 – корекційна педагогіка 

 

 

 

 

 

Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук 

 
 

 

 

 
 

 

 

Київ – 2017 



 

Дисертацією є рукопис. 

 

Роботу виконано в Інституті спеціальної педагогіки, Національна академія 

педагогічних наук України. 

 

 

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор, 

член-кореспондент НАПН України 

Колупаєва Алла Анатоліївна, 

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України, 

заступник директора з наукових питань. 

 

Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор 

Глоба Олександр Петрович, 

Національний педагогічний університет 

імені М.П. Драгоманова, 

кафедра ортопедагогіки та реабілітології,  

професор; 

 

 кандидат педагогічних наук, доцент 

Родименко Ірина Миколаївна, 

Багатопрофільний навчально-реабілітаційний 

ресурсно-методичний центр корекційної роботи та 

інклюзивного навчання, 

директор. 

 

 

Захист відбудеться «20» червня 2017 р. о 14.00 годині на засіданні 

спеціалізованої вченої ради Д 26.450.01 в Інституті спеціальної педагогіки 

НАПН України за адресою: м. Київ, вул. М. Берлинського, 9 (зала засідань). 

 

З дисертацією можна ознайомитися в науковій частині Інституту спеціальної 

педагогіки НАПН України (04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9). 

 

Автореферат розіслано «20» травня 2017 р. 

 

 

 

 

Учений секретар 

спеціалізованої вченої ради 
 

 

Е. А. Данілавічютє 

 
 

 



1 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
  

Актуальність теми. У світлі гуманістичної моделі соціального устрою 

та освітніх реформ набувають поширення інноваційні підходи у навчанні дітей 

з особливими потребами. Зокрема, це перехід від безальтернативної 

сегрегативної системи навчання в умовах спеціального загальноосвітнього 

навчального закладу до інклюзивної моделі в умовах загальноосвітнього 

розвивального середовища, що вимагає окреслення підготовки фахівців, 

здатних реалізувати нові підходи. Запровадження інклюзивного навчання 

потребує розроблення нових методично-технологічних вимог до кадрового 

забезпечення інклюзивної освіти, зокрема, окреслення організаційно-змістових 

складових діяльності асистента вчителя як нового суб’єкта навчально-

виховного процесу. Нині відбуається переформатування традиційної освітньої 

практики, вироблення нового бачення організації навчально-виховного процесу в 

інклюзивному середовищі на засадах дитиноцентризму та особистісно 

орієнтованого навчання, використання технологій універсального дизайну в освіті, 

розподілу функцій між асистентом і вчителем, вироблення стратегії їхньої взаємодії 

з орієнтацією на потреби усіх дітей класу та інше. 

 В умовах модернізації освітньої системи, особливої уваги набуває 

питання навчання дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному 

середовищі, що активізувало наукові пошуки дослідників. Так, теоретико-

методологічні засади інклюзивної освіти було розроблено вітчизняними та 

зарубіжними ученими (В. Засенко, А. Колупаєва, Л. Савчук, О. Таранченко, 

Д. Деппелер, Т. Лорман, Д. Лупарт, Д. МакГі-Річмонд, Д. Харві та ін.). 

Науковці розглядають концептуальні засади та організаційно-педагогічні 

аспекти проблеми інклюзивного навчання освіти (Л. Будяк, Е. Данілавічютє, 

І. Дмитрієва, Т. Сак, Н. Софій, О. Федоренко та ін.); особливості психолого-

педагогічного супроводу в умовах інклюзивного навчання (О. Глоба, 

Е. Данілавічютє, Л. Коваль, С. Литовченко, О. Мартинчук, О. Таранченко, 

Т. Скрипник, О. Федоренко та ін.), викладання в інклюзивному навчальному 

закладі (Л. Даниленко, Е. Данілавічютє, С. Єфімова, Л. Савчук, Ю. Найда та 

ін.).  

 Попри широке коло досліджень, пов'язаних із підготовкою педагогів до 

роботи в інклюзивних умовах (Т. Зубарєва, І. Россіхіна, Є. Самарцева, 

І. Хафізулліна, Ю. Шуміловська, О. Мартинчук та ін.), питання організації 

діяльності нового суб'єкта навчально-виховного процесу – асистента вчителя, 

який відповідно до нормативних документів, входить до складу команди 

фахівців індивідуального супроводу дитини з особливими освітніми потребами 

в умовах інклюзивного навчання практично не досліджувалося. На відміну від 

зарубіжних досліджень, у вітчизняній науково-педагогічній літературі 

недостатньо звернено увагу на практику асистування вчителю в інклюзивному 

класі, на визначення різних видів взаємодії «вчитель–асистент вчителя», 

особливостей та умов такої взаємодії, тощо.  



2 

Усе вищезазначене й обумовило вибір теми дисертаційного дослідження 

«Організаційно-педагогічні умови діяльності асистента вчителя в 

інклюзивному навчальному закладі». 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу 

виконано відповідно до тематичного плану досліджень Інституту спеціальної 

педагогіки НАПН України «Теоретичні та методичні засади освіти дітей з 

особливими освітніми потребами» та у контексті комплексної теми лабораторії 

проблем інклюзивної освіти «Науково-методичне забезпечення інклюзивного 

навчання дітей з особливими освітніми потребами» (Державний реєстраційний 

номер № 0112U000594).  

Тему дисертації затверджено рішенням вченої ради Інституту спеціальної 

педагогіки НАПН України (протокол № 11 від 25.12.2014) та узгоджено у 

Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та 

психології НАПН Україні (протокол № 8 від 15.12.2015). 

Метою дослідження є визначення, наукове обґрунтування та 

експериментальна апробація організаційно-педагогічних умов діяльності асистента 

вчителя в інклюзивному навчальному закладі на основі розроблення системи 

удосконалення його педагогічної діяльності.  

Для досягнення мети дослідження було визначено такі завдання: 

1. Здійснити аналіз наукових джерел з проблеми дослідження, вивчити і 

проаналізувати сучасний стан практики інклюзивної освіти щодо діяльності 

асистента вчителя як нового суб’єкта навчально-виховного процесу. 

2. Окреслити роль, функції та зміст роботи асистента вчителя на основі 

проведеного компаративістичного аналізу його діяльності у провідних країнах 

світу. 

3. Проаналізувати стан законодавчого та нормативно-правового 

забезпечення інклюзивної освіти та визначити особливості нормативно-

правового регулювання діяльності асистента вчителя.  

4. Визначити та науково обґрунтувати організаційно-педагогічні умови 

діяльності асистента вчителя та розробити структурно-функціональну модель їх 

оптимізації.  

5. Розробити та апробувати систему удосконалення педагогічної 

діяльності асистента вчителя.  

Об’єкт дослідження – навчально-виховний процес в інклюзивному 

навчальному закладі. 

Предмет дослідження – організаційно-педагогічні умови діяльності 

асистента вчителя в умовах інклюзивного навчання. 

 Теоретико-методологічну основу дослідження склали: загально-

філософські, психологічні та педагогічні концептуальні підходи, які 

розкривають специфіку розвитку дитини з особливими освітніми потребами та 

систему детермінант, що визначають психічний та особистісний розвиток (О. 

Асмолов, Л. Божович, Б. Братусь, Д. Ельконін, Г. Костюк, І. Лангмейер, О. 

Леонтьєв, С. Максименко, З. Матейчек, В. Моляко, А. Прихожан, М. Раттер, В. 

Слободчиков, А. Співаковська, В. Сухомлинський); концептуальні засади 

інклюзивної освіти  (В. Засенко, А. Колупаєва, О.Таранченко, Т. Лорман, Д. 
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Лупарт, Дж. Деппелер та ін.), концепції особистісно орієнтованої освіти, що 

базуються на ідеях пріоритетності особистісно орієнтованого розвитку (І. Бех, 

Є. Бондаревська, І. Звєрєва, В. Кремень, С. Кульневич, А. Маслоу, Л. Міщик, 

К. Роджерс, О. Савченко, В. Сєриков, І. Якиманська та ін); положення про 

соціальну зумовленість навчання дітей з особливими освітніми потребами 

(Л. Виготський, І. Єременко, В. Засенко, Т. Сак, В. Кобильченко, А. Колупаєва, 

С. Кульбіда, М. Малофєєв, М. Супрун, М. Тарасевич, О. Таранченко, 

О. Федоренко, М. Ярмаченко та ін.), концепція педагогіки свободи та 

підтримки (Ю. Азаров, Ш. Амонашвілі, О. Безпалько, К. Вентцель, О. Газман, 

С. Дурилін, А. Капська, О. Молчан, А. Бауер, М. Монтесорі, А. Нілл та інші); 

концептуальні положення тьюторського супроводу у процесі навчання 

(К. Блекбурн, Е. Гордон, Г. Дербрідж, Ч. Кінгслі, Р. Клоуард, Т. Сарбін та інші); 

концепції впровадження системи індивідуальних освітніх траєкторій у 

навчальний процес (С. Васильченко, С. Вдовіна, О. Жуйкова, М. Коляда, 

Т. Коростіянець, М. Литвиненко, О. Спірін, Н. Суртаєва та ін.) міжнародний 

досвід професійної підготовки педагогічних працівників до роботи в 

інклюзивному закладі (Дж. Деппелер, М. Ейнскоу, П. Клоу, С. Коул, Т. Лорман, 

Н. Уолдрон, М. Мадж, Д. Чарлтон та ін.); міжнародні акти, законодавчі та 

нормативно-правові документи, в тому числі положення сучасних наукових 

концепцій в галузі освіти дітей з особливими освітніми потребами. 

Методи дослідження. Забезпечення достовірності положень і висновків, 

розв’язання окреслених завдань зумовило використання комплексу 

взаємодоповнюючих методів дослідження: 

теоретичні методи – системний аналіз науково-педагогічної літератури в 

розрізі проблеми, яка досліджувалася; аналіз, синтез та узагальнення 

педагогічної літератури для визначення змісту поняття: «організаційно-

педагогічні умови»; порівняння і систематизація для опису існуючих моделей 

асистування; дедуктивний метод для системного опису структури та функцій 

педагогічної діяльності асистента вчителя; індуктивний метод для виявлення 

особливостей діяльності асистента вчителя у загальноосвітньому просторі; 

моделювання для створення структурно-функціональної моделі удосконалення 

професійної діяльності асистента вчителя; 

емпіричні методи – діагностичний комплекс, спрямований на вивчення 

організаційно-педагогічних умов діяльності асистента вчителя в інклюзивному 

навчальному закладі: спостереження за діяльністю асистента вчителя в 

інклюзивному класі (Форма спостереження); анкетування педагогів на предмет 

вивчення організаційних умов діяльності, формування ціннісних орієнтацій, 

стану професійного співробітництва на рівні закладу, потреби методичного 

забезпечення (Анкета для педагогів); вивчення шкільної документації щодо 

організації діяльності асистента вчителя (Протокол вивчення документації); для 

перевірки впливу визначених організаційно-педагогічних умов на ефективність 

професійної діяльності асистента вчителя використано педагогічний 

експеримент; 

математично-статистичні методи – статистична обробка й 

систематизація одержаних результатів дослідження; для виявлення 



4 

достовірності відмінностей між показниками констатуювального і 

формувального експерименту використано φ*-критерій кутового перетворення 

Фішера. 

Вірогідність здобутих результатів забезпечується: науково-

теоретичним обґрунтуванням вихідних положень дослідження; комплексом 

методів дослідження, адекватних його меті, предметові і завданням; залученням 

фактичного матеріалу, його якісним, кількісним та статистичним аналізом; 

широким обговоренням дослідження на наукових сесіях, науково-практичних 

конференціях і семінарах. 

Експериментальна база дослідження: Білоцерківська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №15, Баланівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Бершацького району Вінницької області, Ялтушківська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів Барського району Вінницької області, Вінницька загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №10, Львівська спеціалізована школа "Надія" з 

поглибленим вивченням предметів еколого-правового профілю, школа І-ІІІ 

ступенів № 275 ім. В. Кравчука Деснянського району м. Києва. 

Дослідженням охоплено 115 учасників, серед яких: 21 асистент вчителя, 

16 вчителів початкових класів, 6 заступників директора, 6 психологів, 

4 логопеди, 5 корекційних педагогів, 57 дітей з особливими освітніми потребами. 

Наукова новизна здобутих результатів: 

вперше:  

– виявлено інваріантні моделі педагогічного асистування, на основі 

компаративістичного аналізу педагогічної діяльності асистента вчителя у 

провідних країнах світу;  

– окреслено організаційно-змістові складові діяльності асистента вчителя в 

інклюзивному середовищі;  

– визначено та обґрунтовано особливості та організаційно-педагогічні умови 

діяльності асистента вчителя в інклюзивному навчальному закладі; 

– обґрунтовано та розроблено структурно-функціональну модель діяльності 

асистента вчителя в інклюзивному навчальному закладі;  

поглиблено та уточнено:  

– наукові уявлення про зміст і організацію педагогічної діяльності в 

інклюзивному навчальному закладі; 

– поняття «організаційно-педагогічні умови» стосовно суб’єктів навчально-

виховного процесу; 

– підходи до удосконалення педагогічної практики в умовах інклюзивного 

навчання; 

подальшого розвитку набули: 

– науково-теоретичні засади впровадження інклюзивного навчання в Україні;  

– науково-методичні підходи до удосконалення професійної діяльності 

педагогів в інклюзивному навчальному закладі. 

Практичне значення здобутих результатів дослідження полягає в 

тому, що розроблено: педагогічний діагностичний комплекс для вивчення 

особливостей діяльності асистента вчителя; організаційно-педагогічних умов 
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його діяльності; окреслено функції, напрями та зміст його роботи, розроблено 

систему удосконалення педагогічної діяльності асистестентів учителя. 

Здобуті результати було використано при розробленні навчальних курсів 

«Основи інклюзивної освіти», «Організація діяльності асистента вчителя в 

інклюзивному навчальному закладі», які впроваджені в педагогічних 

університетах та Інститутах післядипломної педагогічної освіти у підготовці й 

підвищенні кваліфікації асистентів учителів та інших педагогічних працівників; 

при розробленні навчально-методичних посібників для педагогів та студентів, 

які навчаються за спеціальностями психолого-педагогічного профілю.  

 Матеріали дослідження було використано при розробленні: нормативно-

правових документів щодо організації інклюзивного навчання та діяльності 

асистента вчителя (Порядок організації інклюзивного навчання у 

загальноосвітніх навчальних закладах (2011), методичних листів («Організації 

інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» (2012), «Щодо 

введення посади вихователя (асистента вчителя)у  загальноосвітніх навчальних 

закладах з інклюзивним навчанням (2012), «Щодо посадових обов’язків 

асистента вчителя» (2012); навчально-методичних посібників "Організаційно-

педагогічні умови діяльності асистента вчителя в інклюзивному навчальному 

закладі" (2014), "Інклюзивне навчання: досвід упровадження" (2015), 

"Індивідуальна програма розвитку: методичні матеріали" (2015), під час 

проведення навчально-практичних семінарів та тренінгів для фахівців 

психолого-педагогічного профілю України в рамках реалізованих 

Всеукраїнським фондом «Крок за кроком» проектів: «Інклюзивна освіта для 

дітей з особливими освітніми потребами в Україні» (2008-2013), за сприяння 

Канадської Агенції з міжнародного розвитку CIDA; «Розвиваємо інклюзивну 

школу разом: партнерство загальноосвітнього та спеціального навчальних 

закладів» (2012-2015) за підтримки Агенства США з міжнародного розвитку 

USAID; «Використання «Індексу інклюзії» як інструменту моніторингу 

навчального закладу» (2012) за підтримки Міжнародного Фонду 

«Відродження»; «Інклюзивна освіта: крок за кроком» (2013-2015) за сприяння 

Агенства США з міжнародного розвитку USAID, «Створення інклюзивного 

безпечного середовища в навчальних закладах і громадах» (2015-2016) за 

підтримки Представництва Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні та інших 

проектів Всеукраїнського фонду «Крок за кроком». 

Результати дисертаційного дослідження впроваджено у навчальний 

процес: Баланівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Бершацького 

району Вінницької області (довідка  № 36 від 15.02.2017 р.), Білоцерківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №15 (довідка № 02/09/34 від 

22.02.2017 р.), Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10 м. Вінниці (довідка 

№ 67 від 14.02.2014 р.), Львівської спеціалізованої школи "Надія" з 

поглибленим вивченням предметів еколого-правового профілю (довідка № 32 

від 20.02.2017 р.), Школи І-ІІІ ступенів № 275 ім. Володимира Кравчука 

Деснянського району м. Києва (довідка № 114 від 14.02.2017 р.), Ялтушківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (довідка № 5 від 14.02.2017 р.), Інституту 

післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса 
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Грінченка (довідка № 70 від 09.02.2017 р.), КВНЗ Київської обласної ради 

«Академія неперервної освіти» (довідка № 13/1 від 23.02.2017 р.), 

Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені 

К.Д. Ушинського (довідка № 45 від 09.02.2017 р.). 

Апробація результатів дослідження. Матеріали дослідження 

оприлюднено на: міжнародних науково-практичних конференціях та семінарах 

– «Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та 

світовому вимірі» (Суми, 2015), Міжнародному психолого-педагогічному 

фестивалі «Перспектива» (Херсон, 2015), під час реалізації міжнародного 

проекту «Розвиток інклюзивної освіти шляхом використання Індексу інклюзії в 

Україні, Азербайджані, Таджикистані та Монголії» (Стамбул, Київ, 2015), 

реалізований ВФ «Крок за кроком» за сприяння Програми «Раннє дитинство», 

Програма імені Фулбрайта в Україні «Інклюзивна освіта в Україні» (Київ, 

2016); науково-практичних конференціях науково-методичних семінарах – 

«Теоретичні та практичні аспекти навчання дітей з особливими освітніми 

потребами» (Київ, 2013), «Організаційно-методичні засади навчально-

реабілітаційного процесу у навчально-реабілітаційному центрі» (Івано-

Франківськ, 2013), «Соціально-педагогічна робота в закладах освіти 

інклюзивної орієнтації» (Хмельницький, 2013), «Використання Індексу інклюзії 

у загальноосвітніх навчальних закладах» (Харків, 3013), «Організаційно-

методичні засади запровадження інклюзивного навчання» (Переяслав-

Хмельницький, 2014), «Розвиток інклюзивної освіти шляхом використання 

Індексу інклюзії», (Київ, 2014), «Інклюзивна освіта. Диференційоване 

викладання в інклюзивному класі», (м. Черкаси, 2015), «Практика спільного 

викладання в інклюзивному класі» (Черкаси, 2015), «Інклюзивна освіта: 

досягнення та виклики сьогодення», (м. Дніпропетровськ, 2015), 

Всеукраїнського науково-практичного семінару «Шляхи реалізації 

запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітньому просторі» (Біла 

Церква, 2016), «Проблеми і досягнення в сфері аутизму в Україні та інших 

країнах світу» (Київ, 2016); серії семінарів в рамках програми Фонду 

Порошенко «Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації. Досвід. Перспективи. 

Результати» (Київ, Вінниця, Житомир, Запоріжжя 2016); під час стажування та 

виконання науково-дослідного гранту в університеті ГрентаМакЮена 

(Едмонотон, Канада, 2016), стажування у контексті Програми «Відкритий світ» 

(Баффало, ш-т Нью-Йорк, США, 2009), у контексті проекту «Інклюзивна освіта 

для дітей з особливими освітніми потребами в Україні» (ш-ти Вірджинія, 

Делавер, США, 2010), в рамках проекту «Відкрита школа» (Прага, Брно, 2017). 

Матеріали дослідження було використано при проведенні близько 60 

тренінгів на запит навчальних закладів, Інституту післядипломної педагогічної 

освіти Київського університету ім. Б. Грінченка (Київ), КВНЗ Київської 

обласної ради «Академія неперервної освіти», громадських організацій: ВФ 

«Крок за кроком» (Київ), БО «Даун синдром» (Київ), ГО «Голос батьків» 

(Чернігів) (2013-2017) та ін.  

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного 

дослідження висвітлено у 18 працях, з них: 6 статей (5 одноосібних) у фахових 
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виданнях України, у тому числі 3 статті у виданнях, що включені до 

міжнародних наукометричних баз; 2 посібники (у співавторстві); 2 публікації 

апробаційного характеру; 8 публікацій, що додатково висвітлюють наукові 

результати дисертації. 

Структура дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних 

джерел (226 найменувань, з яких 48 іноземних), додатків. Загальний обсяг 

дисертації становить 223 сторінки. Основний зміст роботи викладено на 

182 сторінках. Робота містить 6 таблиць і 9 рисунків на 5 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження і ступінь наукової 

розробленості означеної проблеми, визначено мету і завдання, об'єкт і предмет 

дослідження; охарактеризовано методологічні та теоретичні основи 

дослідження, розкрито наукову новизну, теоретичну і практичну значущість 

одержаних результатів. 

У першому розділі – «Теоретико-методологічні засади діяльності 

асистента вчителя в умовах інклюзивного навчання» – проаналізовано 

наукову літературу з проблеми дослідження та визначено концепцію 

дослідження; представлено аналіз наукових досліджень щодо впровадження 

інклюзивної освіти та її кадрового забезпечення; здійснено компаративістичний 

аналіз практики асистування та особливостей впровадження вітчизняної моделі 

діяльності асистента вчителя в інклюзивному навчальному закладі; 

проаналізовано вітчизняне законодавче та нормативно-правове поле щодо 

організації діяльності асистента вчителя та окреслено шляхи його 

удосконалення. 

 Аналіз теоретичних джерел дав змогу визначити, що обраний Україною 

шлях до євроінтеграції посилює реформаційні процеси в освітній галузі, 

пов’язані із поширенням інноваційних підходів у навчанні дітей з особливими 

освітніми потребами, зокрема, із запровадженням інклюзивного навчання. 

Відповідно, передбачається переорієнтація вітчизняної педагогічної практики, 

згідно з принципом дитиноцентризму та визначенням цінності кожної дитини. 

За останнє десятиліття вітчизняними науковцями здійснено 

фундаментальні дослідження для запровадження інклюзивної освіти 

(В. Засенко, А. Колупаєва, Т. Сак, Т. Скрипник, О. Таранченко та ін.). 

Особливості реалізації інклюзивної форми навчання та стратегічні напрями 

розвитку спеціальної освітньої галузі за нового підходу є предметом вивчення у 

багатьох працях вітчизняних науковців (Л. Будяк, О. Василенко, 

Е. Данілавічютє, Т. Євтухова, Л. Коваль, Н. Компанець, О. Савченко, 

І. Родименко, О. Федоренко, А. Шевчук, О. Чопікта інші). Теоретичні 

положення, які розкривають соціально-педагогічні й психологічні 

закономірності формування особистості дитини з особливими потребами 

представлено в працях Т. Дегтяренко, І. Дмітрієвої, В. Засенко, А.  Колупаєвої, 
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В. Кобильченка, О. Ляшенка, Н. Пахомової, Т. Скрипник, Т. Сак, В. Тесленка, 

С. Харченка.  

Зокрема, вчені акцентують увагу на адаптації середовища, у тому числі 

педагогічних ресурсів, до потреб та можливостей дітей з особливостями 

психофізичного розвитку в інклюзивних умовах навчання (Е. Данілавічютє, 

Л. Коваль, З. Ленів, С. Литовченко, Ю. Найда, Н. Софій, Т. Скрипник, 

О. Федоренко). 

Як засвідчує аналіз науково-педагогічної літератури, значну увагу 

вченими приділено підготовці педагогічних працівників до роботи в 

інклюзивних умовах (Т. Зубарєва, І. Россіхіна, Є. Самарцева, І. Хафізулліна, 

М. Шеремет, Ю. Шуміловська, О. Мартинчук, М. Ейнскоу, П. Клоу, С. Коул, 

Н. Уолдрон, М. Мадж та ін.). Зокрема, концептуальною основою підготовки 

фахівців у сучасній науці є когнітивний, системний, компетентнісний та 

інтегративний підходи, а передумовою освітньої інтеграції і створення 

інклюзивного навчального середовища – високий рівень сформованості 

ключових професійних компетентностей педагогів для роботи з розмаїтим 

контингентом учнів в умовах загальноосвітнього навчального закладу. Не 

дивлячись на широту представлених вітчизняних досліджень в галузі 

інклюзивної освіти, системного вивчення діяльності асистента вчителя та її 

організаційно-педагогічних умов в Україні, на відміну від міжнародних 

наукових досліджень, не проводилося. Вочевидь, пояснюється це тим, що в 

Україні посада асистента вчителя введена з 2012 року і практика асистування 

не набула поширення у вітчизняній системі освіти.  

Зарубіжні дослідження засвідчують, що асистування, як практика 

тьюторства, застосовувалося ще в XIV столітті в провідних вузах Англії. Це 

здійснювалося на тлі забезпечення супроводу студентів провідних 

університетів в реалізації їхньої індивідуальної програми навчання. Сутність 

такої педагогічної діяльності розкрито у працях сучасних авторів (К. Блекбурн, 

Р. Вільям, Е. Гордон, Г. Дербрідж, Ч. Кінгслі, Т. Ковальової, Є. Колосової, 

Р. Клоуард, Г. Кріслі, Р. Дж. Марцано, Дж. Міллер, М. Г. Мур, Р. Пеппі, 

Дж. Поллак, І. Проскурівської, Д. Раунтрі, Т. Сарбін, М. Сім, Ф. Стродтбек, 

П. Щедровицького, Г. Ястребової та інших).  

 Як засвідчує комплексний аналіз та систематизація міжнародних 

психолого-педагогічних досліджень, практика асистування поступово 

впроваджувалася у систему інклюзивної освіти, а індивідуально спрямований 

підхід є однією з моделей діяльності асистента вчителя в інклюзивному 

навчальному закладі. Проведення термінознавчого аналізу понять «асистент 

вчителя», «тьютор», «парапедагог», «парапрофесіонал», «помічник у 

шкільному житті» дав змогу визначити, що ці терміни співвідносяться з 

функціями, які виконує фахівець, що працює з дітьми з особливими освітніми 

потребами. (M. Baltimore, Н. Paul, H. Brookes, F. Polat, М. Balshaw & Р. Farrell, 

С. Bernal & L. Aragon, H. Cremin, G. Thomas & К. Vincett). Вивчення досвіду 

освітніх систем Канади, США, Франції, Чехії засвідчило, що діяльність 

асистента вчителя спрямована на допомогу в організації навчально-виховного 

процесу в інклюзивному класі, де навчається декілька дітей з особливими 
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освітніми потребами. Ця модель характеризується чіткою диференціацією виду 

супроводу, що надається асистентом, в залежності від потреб та складності 

порушення у дитини, при цьому вид (індивідуальний чи зосереджений на 

невеликій групі дітей) і зміст (педагогічний, медичний, фізичний) супроводу 

помічника залежить виключно від потреб дитини з особливостями 

психофізичного розвитку, що обумовлює вимоги до рівня його підготовки.  

Вивчення організаційно-педагогічних умов діяльності асистента вчителя 

в зарубіжних країнах, яке здійснювалося нами під час стажування (штати Нью-

Йорк, Вірджинія, Делавер (США), провінція Альберта (Канада), м. Прага, Брно 

(Чехія) дало змогу встановити залежність моделі діяльності асистента вчителя 

від існуючої мережі надання послуг дітям з особливими освітніми потребами. 

Зокрема, у країнах зі збереженою системою спеціальної освіти в інклюзивних 

умовах навчається більшість дітей з особливими освітніми потребами, які не 

потребують постійного індивідуального супроводу, тому переважно 

використовується модель асистування вчителю. 

Результати аналізу науково-методичної літератури з проблеми 

дослідження (Н. Заєркова, А. Колупаєва, О. Таранченко, Т. Скрипник, Н. Софій, 

З. Ленів, М. Balshaw & Р. Farrell, С. Bernal & L. Aragon, H. Cremin, 

G. Thomas & К. Vincett) засвідчили практичну відсутність посилання на 

вітчизняний досвід діяльності асистента вчителя. Втім, аналіз нормативно-

правової бази продемонстрував, що функція асистента вчителя визначена в 

таких документах, як Порядок організації інклюзивного навчання, листі МОН 

«Щодо посадових обов’язків асистента вчителя», що засвідчує актуальність 

проблеми удосконалення діяльності асистента вчителя шляхом оптимізації 

організаційно-педагогічних умов.  

 У другому розділі – «Організаційно-змістові складові діяльності 

асистента вчителя в інклюзивному навчальному закладі» – визначено 

організаційно-педагогічні умови діяльності асистента вчителя та окреслено 

організаційно-методичну та змістову сутність проведення констатувального 

етапу дослідження; розроблено педагогічно-діагностичний комплексний 

інструментарій та виявлено особливості педагогічної діяльності асистента 

вчителя в інклюзивному навчальному закладі.  

 За результатами вивчення науково-педагогічної літератури, нормативно-

правових джерел та узагальнення досвіду нашої тривалої практичної діяльності, 

визначено принципи та підходи до здійснення педагогічної діяльності 

асистента вчителя; мету, завдання, функції та напрями його педагогічної 

практики в інклюзивному освітньому середовищі, що дало змогу розробити 

структурно-функціональну модель діяльності асистента вчителя та 

спроектувати організаційно-педагогічні умови, які забезпечуватимуть їхню 

оптимізацію (Рис.1). При цьому ми нами було застосовано метод педагогічного 

моделювання, який у сучасній науці, зокрема у спеціальній педагогіці (Н. Бабіч, 

О. Волошина, Т. Дегтяренко, Н. Пахомова, О. Федоренко) використовується з 

метою визначення та пояснення характеристик певних складових, 

раціоналізації способів їх побудови, управління ними і передбачення їх 

вдосконалення на майбутнє.  
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Рис. 1 Структурно-функціональна модель діяльності асистента вчителя в 

інклюзивному освітньому середовищі 
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При цьому організаційно-педагогічні умови діяльності асистента вчителя 

визначено нами як комплекс взаємопов’язаних та взаємообумовлених 

внутрішніх і зовнішніх факторів, які забезпечують ефективність і 

результативність процесу навчання та соціалізації дітей з особливими освітніми 

потребами в інклюзивному середовищі. Відповідно до визначених у 

дослідженні завдань виокремлено такі організаційно-педагогічні умови 

діяльності асистента вчителя, як то: формування цінностей інклюзивної освіти 

як орієнтирів для виконання професійної діяльності; забезпечення реалізації 

нормативно-правових положень в галузі інклюзивної освіти; організація дієвого 

професійного співробітництва у навчальному закладі; удосконалення 

професійної компетентності асистента вчителя. 

З огляду на вищезазначене нами розроблено педагогічно-діагностичний 

комплекс, спрямований на вивчення організаційно-педагогічних умов у процесі 

реалізації визначених напрямів професійної діяльності асистента вчителя, 

зокрема, організаційно-методичного, навчально-дидактичного, спеціально 

орієнтованого. Вивчення передбачало: аналіз шкільної документації, 

проведення опитування за спеціально розробленим опитувальником та 

спостереження за адаптованою формою спостереження «Інструмент 

професійного розвитку ISSA». Саме ця форма є міжнародно визнаним 

документом, який використовується в країнах Європи для покращення якості 

впровадження інклюзивної освіти та надання підтримки професійним 

спільнотам у забезпеченні послуг для дітей. Вона містить 36 індикаторів, що 

конкретизуються в показниках педагогічної діяльності за шістьма блоками: 

взаємодія, співпраця з родинами; інклюзія, багатоманітність та цінності; 

оцінювання і планування; методи навчання; розвивальне середовище. 

Вибір інструментарію обґрунтовано тим, що "Інструмент професійного 

розвитку" використовується для вивчення діяльності асистента вчителя й 

розглядається як механізм надання допомоги педагогам в аналізі та 

удосконаленні їхньої професійної діяльності. З цією метою для кожного 

асистента вчителя нами розроблено індивідуальні профілі удосконалення 

педагогічної практики: 0 – початковий рівень (практика, яку не можна 

охарактеризувати як особистісно орієнтовану); 1 – середній рівень (педагог 

успішно починає змінювати свої підходи з орієнтиром на потреби дітей, їхні 

інтереси та здібності); 2 – високий рівень (особистісно орієнтований підхід 

інтегрований асистентом учителя у його повсякденну педагогічну діяльність). 

В адаптації форми спостереження ми спиралися на вихідні положення 

документа, однак обрали ті індикатори і показники, які спрямовано 

найприцільніше на виявлення особливостей діяльності асистента вчителя в 

інклюзивному навчальному закладі за окресленими трьома напрямами його 

професійної діяльності: організаційно-методичним, навчально-дидактичним і 

спеціально орієнтованим. 

Так, у процесі дослідження організаційних умов, пов’язаних з 

організаційно-методичним напрямом діяльності асистента вчителя, 

встановлено, що 39,3 % асистентів учителя працюють у двох інклюзивних 

класах одночасно, що значно ускладнює їхню діяльність. Відповідно, 68,7 % 
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асистентів вчителя зазначили, що нормативно-правова база потребує 

удосконалення, зокрема в частині унормування введення посади асистента 

вчителя із розрахунку одна ставка на клас з метою забезпечення супроводу 

дітей з особливими освітніми потребами упродовж дня. Результати вивчення 

засвідчили, що в інклюзивних класах серед дітей з особливими освітніми 

потребами навчається близько 50 % учнів, які потребують постійного 

супроводу. Виявлено також, що чисельність учнів в 39,3 % інклюзивних класів 

перевищує 30 осіб і лише у 14,3 % випадків чисельність учнів становить 20-25 

осіб, серед яких 1-3 дитини з особливими освітніми потребами. За результатами 

вивчення шкільної документації з'ясовано, що у всіх навчальних закладах 

наявні інструкції асистента вчителя, які визначають його функціональні 

обов'язки у забезпеченні супроводу дітей з особливими освітніми потребами. 

Однак лише у 32,1 % випадків посадова інструкція асистента вчителя уточнює 

зміст надання підтримки. Встановлено, що у процесі діяльності 75 % асистентів 

належним чином реагують на поведінку дітей, корегують її у разі потреби; 

використовують слова підтримки, заохочуючи дітей зробити щось нове чи 

виконати ще раз те, що не виходить, разом; 53 % - враховують темп навчання, 

заспокоюють учнів у випадку термінового реагування на емоційні прояви, 

заохочують дітей озвучувати свої потреби; 47,5 % асистентів вчителя 

створюють ситуації для невимушеного спілкування учнів, сприяючи їхній 

взаємодії з однолітками. У другої групи асистентів вчителя (у 47,5 %) 

спостерігається домінування індивідуальної роботи з дитиною, що 

опосередковано сприяє стигматизації та вилученню дітей з особливими 

освітніми потребами з колективної діяльності та процесу комунікації з іншими 

учнями. Це засвідчує недостатнє усвідомлення асистентами принципів та 

ідеології інклюзивної освіти. Досліджуючи стан взаємодії асистентів вчителя з 

батьками, як одного із компонентів організаційно-методичного напряму 

діяльності асистента вчителя, з’ясовано, що, за визначеними критеріями і 

показниками, лише 33 % асистентів мають середній рівень такої взаємодії і 

67 % низький, при цьому 86 % асистентів приймають одноосібні рішення щодо 

розроблення адаптацій, не залучаючи батьків до обговорення. Асистенти 

вчителів також недостатньо звертають увагу на упереджене ставлення учнів 

щодо дітей з особливими освітніми потребами. Так, лише 29 % асистентів 

втручаються і виправляють школярів, допомагають зрозуміти, як деякі слова і 

дії можуть ображати інших.  

Вивчення навчально-дидактичного напряму діяльності асистента вчителя 

та дієвого професійного співробітництва, як однієї із прогнозованих умов, що 

впливає на його ефективність, засвідчує суб’єктивне уявлення фахівців про 

командну взаємодію. Так, 63 % асистентів вчителя вказують на наявність 

шкільної групи фахівців, які здійснюють вивчення особливостей розвитку 

дитини та складають індивідуальну програму розвитку, підкреслюючи при 

цьому ефективність команди. Втім, результати спостереження за практичною 

діяльністю та вивчення документації вказує на труднощі у реалізації цього 

напряму професійної діяльності, що дає можливість передбачати 

незабезпечення на належному рівні зазначеної умови. Так, аналіз 
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індивідуальних програм розвитку вказує на поверховість опису особливостей 

розвитку дитини (68 %), найчастіше відзначаються труднощі у навчанні і майже 

не відмічаються успіхи дитини. Результати вивчення вказують на те, що 

навчальні заклади запрошують додаткових фахівців на етапі вивчення дитини 

та консультування педагогів з питань особливостей розвитку та навчання дітей 

визначеної нозологічної групи. Однак кадровий потенціал громади не 

використовується повною мірою. 

Узагальнені результати спостереження організації навчально-

дидактичного напряму діяльності асистента вчителя засвідчують, що 33 % 

асистентів вчителя мають, за визначеними критеріями і показниками, 

початковий рівень педагогічної практики, 62 % – середній і 5 % високий. 62 % 

асистентів недооцінюють роль систематичного спостереження, результати 

якого мають розглядатися шкільною командою фахівців, здійснюючи аналіз 

динаміки розвитку дитини; 76 % недооцінюють спільного з вчителем класу 

планування навчальної діяльності; 38 % асистентів здатні змінювати завдання 

чи навчальну ситуацію під час заняття, з урахуванням потреб та можливостей 

дитини; лише 14% продемонстрували достатній рівень професійного 

співробітництва з іншими фахівцями.  

 Узагальнені результати вивчення спеціально орієнтованого напряму 

діяльності асистента вчителя засвідчують, що 52 % асистентів потребують 

значного удосконалення своєї професійної діяльності. Оскільки, під час 

надання індивідуально орієнтованої підтримки дітям з особливими освітніми 

потребами, 77 % асистентів учителя використовують репродуктивні методи 

навчання, пропонуючи такі види діяльності, які передбачають запам'ятовування 

та відтворення інформації, що значно знижує ефективність навчального 

процесу. Самостійність учнів не заохочують 77% асистентів, переважна 

більшість фахівців виконують всі завдання разом із дитиною. Результати 

вивчення діяльності асистента вчителя засвідчили, що загальні підходи його 

педагогічної практики залишаються однаковими для усіх дітей незалежно від 

порушення.  

 Загалом вивчення практики асистування засвідчило необхідність 

оптимізації організаційно-педагогічних умов діяльності асистента вчителя в 

інклюзивному навчальному закладі шляхом удосконалення їхньої професійної 

компетентності.  

 У третьому розділі – «Система удосконалення педагогічної діяльності 

асистента вчителя в інклюзивному освітньому середовищі» – представлено 

теоретико-методичні засади проведення формувального експерименту; 

обґрунтовано та впроваджено організаційно-педагогічні умови діяльності 

асистента вчителя в інклюзивному навчальному закладі на основі розробленої 

структурно-функціональної моделі; розроблено та апробовано систему 

удосконалення педагогічної діяльності асистента вчителя, презентовано 

результати формувального експерименту. 

 Як засвідчили результати констатувального етапу дослідження, 

діяльність асистентів вчителя потребує удосконалення. Наукове прогнозування 

на основі розробленої структурно-функціональної моделі дало змогу визначити, 
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що оптимізація окреслених організаційно-педагогічних умов діяльності 

асистента вчителя сприятиме удосконаленню його педагогічної практики. З 

цією метою ми розробили та впровадили систему тренінгових занять, яка була 

спрямована на формування цінностей інклюзивної освіти, усвідомлення та 

забезпечення організаційних норм, визначених нормативно-правовими 

документами, формування професійного співробітництва на рівні закладу та 

спеціальних компетенцій щодо надання необхідної підтримки дітям з 

особливими освітніми потребами.   

Формувальний експеримент було проведено на базі шести навчальних 

закладів, ним було охоплено 58 учасників, серед яких: 21 асистент вчителя, 16 

вчителів початкових класів, 6 заступників директора, 6 психологів, 4 логопеди, 

5 корекційних педагогів. З метою оптимізації визначених нами організаційно-

педагогічних умов діяльності асистента вчителя, для реалізації формувального 

експерименту було розроблено систему тренінгових занять «Організація 

інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», тривалістю 72 

академічні години (жовтень-листопад 2015 р.).  

 Зміст тренінгових занять було спрямовано на реалізацію таких завдань: 

– систематизувати знання педагогів щодо інклюзивного навчання; 

особливостей організації навчання в інклюзивному класі; стратегій 

надання підтримки дітям з особливими освітніми потребами; умов та 

практичного застосування міждисциплінарного підходу в інклюзивній 

освіті; 

– сформувати навички роботи в команді; розвивати вміння у 

використанні інноваційних технологій, спрямованих на ефективну 

організацію навчально-виховного процесу в інклюзивному класі; 

формувати навички використання універсального дизайну в освіті; 

– сприяти формуванню цінностей інклюзивної освіти; баченню інклюзії 

як частини корпоративної культури навчального закладу і громади 

загалом. 

 Під час формувального експерименту асистентам вчителя інклюзивних 

навчальних закладів упродовж 2015-2016 н.р. була представлена система 

наставницької допомоги, яка передбачала індивідуальну роботу з 

удосконалення їхньої діяльності. З цією метою було розроблено індивідуальні 

профілі професійного розвитку асистентів учителя, які не лише відображають 

результати за кожним із критеріїв форми спостереження, а і слугують 

інструментом для аналізу і спільного обговорення його наявної практики та 

планування шляхів її удосконалення. Така наставницька допомога 

здійснювалася поетапно (планування, моніторинг, аналіз, застосування, 

планування). 

Науково-експериментальна апробація розробленої системи 

удосконалення педагогічної діяльності передбачала перевірку її ефективності 

шляхом порівняльного аналізу результатів констатувального та контрольного 

зрізів. При порівнянні виявлено, що впровадження запропонованої системи 

удосконалення педагогічної діяльності асистента вчителя сприяло покращенню 

якісних показників його напрямів діяльності. Так, досліджуючи організаційно-
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педагогічний напрям та умови його забезпечення, виявлено покращення 

показників взаємодії асистентів учителя з дітьми, що виявляється у його 

турботі про них (з 76% до 100%, р≤0,01); взаємодії асистента з дітьми та 

відповідності його очікувань стосовно дітей процесу їх навчання та розвитку (з 

20% до 67%, р≤0,01); показники взаємодії асистентів вчителя з дітьми, яка 

сприяє розвитку їхньої ініціативи, самостійності та лідерства (0% до 67%, 

р≤0,01). Разом із тим, асистенти вчителів почали більше залучати членів сім`ї 

до процесу прийняття рішень щодо навчання їхньої дитини, її розвитку, 

оцінювання прогресу та соціального життя у класі (з 0% до 19%%, р≤0,01). 

Водночас виявлено, що значно зросли показники діяльності асистентів вчителя, 

пов'язані із організацією розвивального середовища, асистенти вчителя 

створюють різні навчальні ситуації, коли діти з особливими освітніми 

потребами можуть у невимушений спосіб спілкуватися із своїми ровесниками, 

при яких асистент вчителя заохочує дітей до такого спілкування і взаємодії. 

Розуміючи важливість створення розвивального середовища, асистенти вчителя 

почали більше працювати над тим, щоб кожна дитина відчувала свою 

приналежність до спільноти (з 0% до 33%, р≤0,01); розвитку почуття довіри і 

прив'язаності (5% до 33% р≤0,01); адаптації фізичного середовища відповідно 

до потреб дитини (з 24% до 57% р≤0,05). Отже, означені результати можуть 

свідчити про підвищення рівня професійної обізнаності педагогічних 

працівників загальноосвітніх навчальних закладів щодо методів і прийомів, які 

сприяють кращій взаємодії між дітьми, щодо рівнів підтримки дитини з 

особливими освітніми потребами під час цієї взаємодії, що стало можливим 

завдяки впровадженню системи тренінгових занять та відпрацюванню 

необхідних навичок у застосування цих прийомів. 

Результати вивчення навчально-дидактичного напряму діяльності 

асистента вчителя вказує на те, що практична діяльність асистентів вчителів 

здійснюється з використанням командного підходу, що є необхідною умовою 

організації інклюзивного навчання. Асистенти вчителів почали більше 

використовувати систематичні спостереження та різні види оцінювання, які 

відображають рівень розвитку дитини (з 0% до 29% р≤0,01); методи і прийоми, 

які сприяють залученню дітей до навчально-виховного процесу (з 5% до 33% 

р≤0,01); системний підхід до планування, передбачаючи рівновагу між 

індивідуальною, груповою роботою(з 5% до 57% р≤0,01) разом із вчителем 

класу; плани і дії асистентів учителя стали достатньо гнучкими, враховують 

зміни умов, потреби та інтереси дітей (з 5% до 48% р≤0,01). 

Результати дослідження спеціально-орієнтованого напряму діяльності 

асистента вчителя вказують на покращення кількісних і якісних показників. 

Асистенти спільно з вчителями інклюзивних класів почали використовувати 

методи, які розвивають саморегуляцію у дітей (0% до 24%, р≤0,01); також 

покращилися показники діяльності асистентів учителя щодо сприяння 

міжособистісним стосункам між дітьми (з 0% до 38%р≤0,01);  вони почали 

більш якісно надавати підтримку дітям з особливими освітніми потребами в 

достатньому об'ємі відповідно до потреб дітей та з врахуванням їхніх 

особливостей, що є свідченням того, що асистенти вчителів якісніше почали 
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визначати потреби та визначати різні види підтримки дитини у процесі 

навчання: картки-підказки, деталізовані інструкції, візуальні опори, схематичні 

зображення алгоритму виконання завдання та інші (з 28% до 71% р≤0,01).  

 Результати формувального експерименту підтвердили, що оптимізація та 

впровадження організаційно-педагогічних умов в інклюзивному навчальному 

закладі сприяє удосконаленню професійної діяльності асистента вчителя.   

 

ВИСНОВКИ 

1. Теоретичний аналіз науково-педагогічної літератури, міжнародного 

досвіду з проблеми дослідження засвідчив, що практика асистування, як вид 

педагогічної діяльності, є багатоаспектною і потребує чіткої диференціації, 

детермінантою якої мають стати об'єктивно визначені потреби дитини. Відсутність 

такої диференціації призводить до невизначеності у термінології та нечіткості у 

визначенні необхідного змісту і обсягу підтримки дітям з особливими освітніми 

потребами в умовах інклюзивного навчання.  

2. На основі міжнародного досвіду та компаративістичний аналізу діяльності 

асистента вчителя, окреслено його роль, функції, зміст роботи та встановлено, що у 

країнах із збереженою системою спеціальної освіти переважно 

використовується модель асистування. Натомість, у країнах з оптимізованою 

мережею спеціальних закладів використовуються різні моделі діяльності 

асистента вчителя (індивідуальний супровід учня, асистування учителю, 

спільне викладання), що зумовлює зміст і організаційно-методичні умови його 

діяльності. 

3. Проаналізовано вітчизняну нормативно-правову базу щодо діяльності 

асистента вчителя та визначено напрями оптимізації механізмів державно-

управлінського регулювання кадрового забезпечення інклюзивної освіти, 

зокрема, в частині введення посади асистента вчителя із розрахунку одна ставка 

на інклюзивний клас.  

4. Визначено організаційно-педагогічні умови діяльності асистента вчителя, 

обґрунтовано та розроблено структурно-функціональну модель діяльності 

асистента вчителя в інклюзивному середовищі з метою оптимізації зазначених 

умов, шляхом розроблення педагогічно-діагностичного інструментарію, який 

спрямовано на вивчення напрямів педагогічної діяльності (організаційно-

методичний, дидактико-навчальний, спеціально орієнтований). Результати 

спостереження за адаптованою формою міжнародних стандартів якості роботи 

педагога "Інструмент професійного розвитку ISSA" дали можливість вивчити 

організацію педагогічної діяльності асистента вчителя за визначеними нами 

напрямами, розробити індивідуальні профілі професійного розвитку фахівців, 

та визначити шляхи вдосконалення їхньої педагогічної практики. 

5. Розроблено та апробовано систему удосконалення професійної діяльності 

асистентів вчителя та систему наставництва в інклюзивних навчальних закладах. 

Доведено, що однією із форм оптимізації організаційно-педагогічних умов 

діяльності асистента вчителя є корпоративне навчання шкільних команд 

фахівців, спрямоване на формування дієвого професійного співробітництва на 

рівні навчального закладу та міжвідомчої взаємодії шляхом залучення 
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додаткових фахівців для забезпечення якості надання підтримки дітям з 

особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання. Доведено, 

що розроблена та впроваджена система тренінгових занять сприяє формуванню 

у асистентів вчителя спеціальних компетенцій, необхідних для забезпечення 

ефективної підтримки дитини з особливими освітніми потребами у процесі 

навчання.  

 Подальше вивчення проблеми ми пов'язуємо із дослідженнями щодо 

якості педагогічної діяльності асистента вчителя, його взаємодії з іншими 

учасниками навчально-виховного процесу; розробленням та вдосконаленням 

наукових та навчально-методичних матеріалів для різнопрофільних фахівців. 
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Дисертацію присвячено вирішенню актуальної проблеми організації 

діяльності асистента вчителя у загальноосвітньому навчальному закладі та 

оптимізації організаційно-педагогічних умов його діяльності. Здійснено аналіз 

міжнародного досвіду становлення та розвитку практики асистування в 

інклюзивному середовищі та обґрунтовано використання різних моделей 

асистування. Проаналізовано нормативно-правові документи, які 

регламентують діяльність асистента вчителя та внесено пропозиції щодо їх 

удосконалення. 

В дисертаційному дослідженні визначено структуру  діяльності асистента 

вчителя, її компоненти, підходи та принципи. Обґрунтовано та розроблено 

структурно-функціональну модель діяльності асистента вчителя в інклюзивному 

середовищі з метою проектування організаційно-педагогічних умов його 

діяльності.  

Розкрито методику формувального етапу дослідження та представлено 

результати формувального експерименту. Розроблено систему удосконалення 

професійної діяльності асистента вчителя. За результати формувального 

експерименту доведено, що оптимізація визначених організаційно-

педагогічних умов сприяє удосконаленню професійної діяльності асистента 

вчителя.  

Ключові слова: інклюзивна освіта, асистент вчителя, тьютор, 

асистування, організаційно-педагогічні умови. 

 

Луценко И.В. Организационно-педагогические условия деятельности 

ассистента учителя в инклюзивном учебном заведении. – На правах 

рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук 

по специальности 13.00.03. – коррекционная педагогика. – Институт 

специальной педагогики НАПН Украины, Киев, 2017. 

Диссертация посвящена решению актуальной проблемы организации 

деятельности ассистента учителя в общеобразовательном учебном заведении и 

оптимизации организационно-педагогических условий его деятельности. 

Осуществлен анализ международного опыта становления и развития практики 

ассистирования в инклюзивной среде и обосновано использование различных 

моделей ассистирования. Проанализованы нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность ассистента учителя и внесены предложения 

по их усовершенствованию. 

В диссертационном исследовании определена структура деятельности 

ассистента учителя, ее компоненты, подходы и принципы. Обоснована и 

разработана структурно-функциональная модель деятельности ассистента 

учителя в инклюзивной среде с целью проектирования организационно-

педагогических условий его деятельности. 

Раскрыта методика формирующего этапа исследования и представлены 

результаты формирующего эксперимента. Разработана система 

совершенствования профессиональной деятельности ассистента учителя. По 

результатам формирующего эксперимента доказано, что оптимизация 
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определенных организационно-педагогических условий способствует 

совершенствованию профессиональной деятельности ассистента учителя. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, ассистент учителя, тьютор, 

ассистирование, организационно-педагогические условия. 
 

Lutsenko I.V. Organizational-pedagogical conditions of teacher’s assistant 

activity in inclusive school. – Upon the rights for the manuscripts. 

A Dissertation in Education (13.00.03 – Special Education) submitted for the 

Degree of Doctor of Philosophy. The Institute of Special Education of the National 

Academy of Educational Sciences of Ukraine, Kyiv, 2017. 

The Dissertation is devoted to solving actual problems in the organization of a 

teacher’s assistant activity in a secondary school, and optimization of organizational-

pedagogical activity conditions. An international experience of formation and 

development of the assisting practice in an inclusive environment was analyzed, and 

was justified using of different assistants models (individual support, assisting the 

teacher and collaborative teaching). Legal documents regulating the activities of 

teacher’s assistant were analyzed and suggestions for improvement were created. 

In this Dissertation research the structure of teacher's assistant activities, its 

components (goal, objectives, functions, areas), the approaches and the basic 

principles were identified. This research grounded and developed structural-

functional model of teacher’s assistant activity in an inclusive environment with the 

aim of designing organizational and pedagogical conditions of its activity, 

optimization of which contributes to the improvement of its pedagogical practices. 

Experimental search allowed us to determine the organizational and pedagogical 

conditions of teacher's assistant activity, namely: 1) formation of system of inclusive 

education values which determines the personal attitude and readiness of teacher’s 

assistant to work in an inclusive class; 2) regulatory support and execution of the 

educational norms provided by the law; 3) professional collaboration of specialists at three 

levels of interaction (class, school, inter-Agency); 4) professional competence. 

Methods of forming phase of the research were disclosed and the results of the 

formative experiment were presented. The system of teacher’s assistant professional 

activities improvement was developed. It is proved that one of the optimization forms 

of organizational and pedagogical conditions of teacher’s assistant activity is the 

corporate training of school specialists’ teams. This approach promotes the formation 

of effective professional cooperation between educational institutions and 

interdepartmental interactions by involving additional specialists to ensure the quality 

of supporting children with special educational needs in an inclusive learning. 

The experiment results proved that the optimization of certain organizational 

and pedagogical conditions contributes to the improvement of the teacher’s assistant 

professional activities. 

Key words: inclusive education, teacher’s assistant, tutor, assistance, 

organizational and pedagogical conditions. 

 

 


