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ВСТУП 

Актуальність теми. Динамічні кардинальні зміни в системі освіти України, новий 

виток яких розпочався останнім часом зумовлені утвердженням демократичних процесів, 

загальними реформами в суспільстві. В основі цих змін – оновлений зміст освіти, що 

базується на формуванні компетентностей, необхідних для успішної самореалізації 

особистості, орієнтація на потреби учня в освітньому процесі, дитиноцентризм, 

наскрізний процес виховання.  

В проекті нового базового закону України «Про освіту» визначаються основні 

зміни в дошкільній, загальній середній, професійній, вищій освіті, освіті дорослих, а також 

наголошується на рівності права на освіту для усіх її здобувачів і гарантується при цьому 

створення відповідних умов для здобуття освіти особами з особливими освітніми 

потребами. Це узгоджується із загальними світовими тенденціями щодо забезпечення 

прав осіб з особливими потребами, у тому числі права на освіту в умовах інклюзивного 

освітнього середовища. На цих положеннях наголошується і в основних документах 

Організації Об’єднаних Націй як провідної правозахисної організації, а саме: в Конвенції 

ООН про права дитини та Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, які Україна 

ратифікувала відповідно у 1989 та 2009 роках. 

Утім, попри очевидні позитивні зміни в освітній галузі, проголошення рівності 

умов доступу до освіти та надання необхідної додаткової підтримки дітям з особливими 

освітніми потребами, які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах, існує брак 

досвіду, а іноді і розуміння особливостей забезпечення такої підтримки. Причинами цього 

є наступні: існуюча нормативно-правова база, що у переважній своїй більшості 

відображає медичну модель розуміння інвалідності, а відтак – сегрегацію та ізоляцію 

дітей з особливостями психофізичного розвитку у спеціальних навчальних закладах; брак 

розуміння педагогами основних принципів інклюзивної освіти, механізмів її 

запровадження, зокрема надання додаткової підтримки на різних рівнях – на рівні класу, 

навчального закладу, а також на рівні місцевих громад.  

Певною проблемою забезпечення комплексної інтегрованої підтримки дітям з 

особливими освітніми потребами, які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах, 
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є й брак міжвідомчої співпраці, що часто призводить до дублювання послуг, їх відсутності 

тощо. 

Слід також зазначити, що на сьогодні змінюється і саме розуміння інклюзивної 

освіти, яке передбачає створення умов для максимально значущої участі в освітньому 

процесі не лише дітей з особливими освітніми потребами, а й усіх учасників освітнього 

процесу (Т. Бут, М. Ейнскоу). Це потребує сучасних підходів до розроблення і 

запровадження нових механізмів забезпечення додаткової підтримки таким дітям.  

Важливі різноаспектні проблеми навчання учнів з особливими освітніми потребами 

в інклюзивних навчальних закладах висвітлювалася у працях як зарубіжних (А. Гартнер, 

Дж. Деппелер, Т. Лорман, Дж. Лупарт, Л. Флоріан та ін.), так і вітчизняних авторів 

(Е. Данілавічютє, А. Колупаєва, Л. Коваль, С. Кульбіда, С. Литовченко, Т. Сак, 

Т. Скрипник, О. Таранченко, А. Шевцов та ін.).  

Українськими вченими (А. Колупаєва, О. Таранченко, Л. Коваль та ін.) розроблено 

вихідні положення поширення цієї форми навчання на теренах нашої держави, 

розроблено низку теоретично значущих наукових праць і практично важливих 

методичних посібників та навчальних курсів.  

Утім, питання надання учням з особливими освітніми потребами комплексного, 

узгодженого різнорівневого супроводу фахівцями з належним рівнем підготовки 

детально не розглядались. 

Отже, актуальність проблеми зумовлена не лише необхідністю організації 

ефективного інтегрованого супроводу дітей з особливими освітніми потребами в умовах 

загальноосвітнього навчального закладу, а й певним браком наукових даних щодо стану 

та особливостей його ефективної реалізації в контексті сучасного розуміння інклюзивної 

освіти. Недостатня теоретична і практична розробленість означених питань зумовили 

вибір теми дослідження: «Організаційно-педагогічні умови інтегрованого супроводу 

учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивному навчальному закладі». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  Дослідження 

виконано згідно з тематичним планом науково-дослідних робіт Інституту спеціальної 

педагогіки НАПН України: напрям «Теоретичні і методичні засади освіти дітей з 

особливими освітніми потребами», комплексною темою лабораторії проблем 
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інклюзивної освіти «Науково-методичне забезпечення інклюзивного навчання дітей з 

особливими освітніми потребами» (Державний реєстраційний номер 0112U000594). 

Тему дисертації затверджено вченою радою Інституту спеціальної педагогіки 

НАПН України (протокол № 6  від 26.06.2014 р.) та узгоджено у Міжвідомчій раді з 

координації наукових досліджень з педагогічних та психологічних наук в Україні 

(протокол № 7 від 30.09.2014 р.). 

Мета дослідження – розроблення теоретично обґрунтованої та практично 

апробованої системи забезпечення ефективного інтегрованого супроводу учнів з 

особливими освітніми потребами в інклюзивному навчальному закладі. 

Відповідно до мети дослідження було визначено такі завдання: 

1. Здійснити теоретичний аналіз зарубіжної та вітчизняної наукової літератури з 

проблеми дослідження й визначити зміст поняття «інтегрований супровід дітей з 

особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчального закладу». 

2. Визначити основні підходи до забезпечення інтегрованого супроводу дітей з 

особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчального закладу та 

механізми їх реалізації. 

3. Розробити педагогічно-діагностичний інструментарій для визначення рівня 

розвитку компетентностей ключових осіб здійснення інтегрованого супроводу дітей з 

особливими освітніми потребами. 

4. Визначити та обґрунтувати організаційно-педагогічні умови інтегрованого 

супроводу учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивному навчальному закладі. 

5. Розробити структурно-функціональну модель інтегрованого супроводу дітей з 

особливими освітніми потребами на рівні інклюзивного навчального закладу. 

Об’єкт дослідження – інтегрований (психолого-медико-педагогічний, соціально-

реабілітаційний та корекційно-розвивальний) супровід дітей з особливими освітніми 

потребами в умовах інклюзивного навчального закладу. 

Предмет дослідження – зміст, форми і методи роботи, якість підготовки команди 

фахівців в інклюзивному навчальному закладі. 

Теоретико-методологічну основу дослідження склали: міждисциплінарний 

підхід, що обґрунтовує необхідність використання теоретичних положень, дотичних до 
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спеціальної педагогіки, спеціальної психології, соціології, соціальної педагогіки, 

соціальної роботи (В. Кремень, В. Луговий, В. Огнев’юк та ін.); соціокультурний підхід в 

освіті (В. Андрущенко, І. Бех, І. Зязюн, В. Кремень, О. Савченко та ін.); положення теорії 

взаємозв’язку процесів навчання і розвитку (Л. Виготський, В. Давидов, Д. Ельконін, С. 

Максименко та ін.); положення про соціальну зумовленість навчання дітей з 

особливостями психофізичного розвитку (У. Бронфенбренер, Л. Виготський, І. Єременко, 

В. Засенко, А. Колупаєва, М. Супрун, М. Тарасевич, М. Ярмаченко та ін.); особистісно 

орієнтований і діяльнісний освітні підходи та співзвучний з ними компетентнісний підхід 

(І. Бех, В. Кремень, М. Савченко, І. Якиманська та ін.); теорія соціалізації та 

концептуальні положення соціального виховання осіб з особливостями психофізичного 

розвитку (Л. Виготський, М. Тарасевич та ін.); концептуальні засади інклюзивного 

навчання дітей з особливими освітніми потребами (Т. Бут, А. Колупаєва, Т. Лорман, Дж. 

Лупарт, Дж. Лейн, А. Мейнскоу та ін.); сучасні наукові погляди щодо особливостей 

супроводу дітей з особливими освітніми потребами (В. Кобильченко, А. Колупаєва, 

С. Кульбіда, Т. Сак, Т. Скрипник, О. Таранченко, О. Федоренко та ін.); концептуальні 

засади  виникнення та розвитку професійного співробітництва (Е. Берн, Г. Блумер, 

А. Журавльов, Дж. Г. Мід); правові та законодавчі документи, положення сучасних 

наукових концепцій в галузі освіти дітей з особливими освітніми потребами. 

Методи дослідження: 

теоретичні: концептуальний аналіз зарубіжної та вітчизняної наукової літератури 

з проблеми дослідження; наукова інтерпретація, порівняння, синтез, теоретичне 

моделювання; 

емпіричні: діагностичний комплекс, спрямований на виявлення компетентностей 

педагогічних працівників, необхідних для забезпечення ефективного інтегрованого 

супроводу учнів з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчального 

закладу (самооцінка педагогів (Форма самооцінки), спостереження за практикою 

педагогів (Форма спостереження), анкетування (Анкета для керівників навчальних 

закладів, Анкета для батьків), аналіз документації (Протокол аналізу інклюзивних планів 

розвитку навчальних закладів), узагальнення практичного досвіду роботи педагогів 

загальноосвітніх і спеціальних навчальних закладів, констатувальний та формувальний 
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експеримент для визначення педагогічних умов і виявлення ефективних шляхів 

забезпечення інтегрованого супроводу дітей з особливими потребами. 

математично-статистичні: кореляційний аналіз, при обробці емпіричних даних 

було використано пакет програм SPSS для Windows. 

Вірогідність здобутих результатів забезпечується: науково-теоретичним 

обґрунтуванням вихідних положень дослідження; застосуванням комплексу 

взаємодоповнюючих методів, відповідних меті, предметові та завданням дослідження; 

репрезентативністю вибірки; поєднанням кількісного та якісного аналізу емпіричного 

матеріалу; ефективністю експериментальної роботи в інклюзивних загальноосвітніх 

навчальних закладах. 

Експериментальна база дослідження. Дослідження проводилося у 15-ти 

навчально-виховних комплексах і загальноосвітніх школах I-III ступенів 5-ти областей 

України, як то: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15 (м. Біла Церква), 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 (м. Біла Церква), навчально-виховний комплекс 

«Барвінок» (м. Київ), школа I-го ступеня «Джерельце» (м. Львів), спеціалізована школа 

«Надія» (м. Львів), навчально-виховний комплекс «Перші кроки» № 26 (м. Полтава), 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 124 (м. Харків) та ін. 

Дослідженням було охоплено 218 педагогів. З них – 172 педагогів інклюзивних 

навчальних закладів: 15 керівників навчальних закладів, 70 вихователів дошкільних груп, 

70 вчителів початкових класів, 17 асистентів вчителя; 46 педагогів спеціальних 

навчальних закладів: 36 корекційних педагогів, 10 практичних психологів. До 

дослідження були також долучені представники 15 міських/районних управлінь освіти та 

батьки дітей з особливими освітніми потребами (420 осіб). 

Наукова новизна здобутих результатів полягає у тому, що: 

вперше: 

- визначено концепт забезпечення інтегрованого супроводу дітей з особливими 

освітніми потребами на рівні класу, навчального закладу, громади; 

- визначено й обґрунтовано організаційно-педагогічні умови інтегрованого 

супроводу учнів з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчального 

закладу; 
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- обґрунтовано й розроблено структурно-функціональну модель інтегрованого 

супроводу учнів з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання, 

визначено зміст її компонентів; 

- визначено компетентності педагогічних працівників, що дало змогу 

цілеспрямовано впливати на їх формування в умовах інклюзивного навчального закладу; 

- обґрунтовано теоретичний конструкт «інтегрований супровід дітей з особливими 

освітніми потребами». 

поглиблено та уточнено: 

- сучасні уявлення про концепцію інклюзивної освіти, основні механізми її 

реалізації; 

- наукові уявлення про зміст і організацію інтегрованого супроводу дітей з 

особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання; специфіку діяльності 

педагогічних працівників інклюзивних навчальних закладів; 

- підходи щодо співфункціонування інклюзивних і спеціальних навчальних 

закладів; 

подальшого розвитку набули: 

- наукові уявлення щодо формування інклюзивного загальноосвітнього простору; 

- підходи до організації і реалізації інтегрованого супроводу як складової 

педагогічної діяльності керівників навчальних закладів, вчителів, асистентів вчителів, 

корекційних педагогів в умовах інклюзивного навчання. 

Практичне значення результатів дослідження полягає у: 

- розробленні педагогічно-діагностичного інструментарію для визначення рівня 

розвитку компетентностей основних ключових осіб інтегрованого супроводу дітей з 

особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчального закладу; 

- визначенні механізмів забезпечення інтегрованого супроводу дітей з особливими 

освітніми потребами та впровадженні їх у практику загальноосвітніх навчальних закладів; 

- можливості використання матеріалів дослідження у процесі здійснення 

інтегрованого супроводу дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного 

навчального закладу, а також у процесі підготовки педагогічних кадрів і слухачів курсів 
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підвищення кваліфікації, проведенні подальших досліджень та при розробленні 

навчально-методичних матеріалів. 

Матеріали дослідження було використано при підготовці: навчально-методичного 

посібника «Спільність зусиль: фахівці в інклюзивному класі» (2015), посібника для 

батьків дітей з особливими потребами «Підтримай себе – підтримай дитину» (2015), 

навчально-методичного посібника «Асистент учителя в інклюзивному класі» (2015), 

посібника «Інклюзивний ресурсний центр: досвід проекту» (2015), посібника 

«Універсальний дизайн в освіті» (2015), методичного посібника «Права людини: знати, 

щоб захищати. Що треба знати про захист прав дітей з інвалідністю» (2015), методичного 

посібника «Створення індивідуальної програми розвитку для дітей з особливими 

освітніми потребами» (2015), звіту за результатами дослідження з питань реалізації 

Конвенції ООН «Про права осіб з інвалідністю», зокрема статті 24 «Освіта». 

Результати дисертаційного дослідження впроваджено в освітній процес 

навчальних закладів, що підтверджено відповідними документами: загальноосвітня 

школа №15, м. Біла Церква (довідка № 37 від 03.02.17 р.), загальноосвітня школа №5, м. 

Біла Церква (довідка 21-3 від 03.02.17 р.), навчально-виховний комплекс «Дошкільний 

навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад I ступеня «Барвінок», м. Київ 

(довідка № 19 від 09.02.17 р.), середня загальноосвітня школа №233, м. Київ (довідка № 

51/4 від 09.02.17 р.), середня загальноосвітня школа №275, м. Київ (довідка №27 від 

09.02.17 р.), середня загальноосвітня школа №41, м. Київ (довідка № 63/2 від 15.02.17 р.), 

навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній 

навчальний заклад I ступеня «Берізка», м. Буча (довідка №29-6 від 10.02.17 р.), Львівська 

спеціалізована школа «Надія» (довідка №23 від 03.02.17 р.), середня загальноосвітня 

школа №95 м. Львів (довідка №41 від 10.02.17 р.), навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа I ступеня – дошкільний навчальний заклад «Дивосвіт» м. Львів 

(довідка №33 від 09.02.17 р.), середня загальноосвітня школа I ступеня «Джерельце» м. 

Львів (довідка №29/4 від 03.02.17 р.), спеціалізований навчально-виховний комплекс 

«Перші кроки» №26 м. Полтави (довідка №35 від 07.02.17 р.), середня загальноосвітня 

школа №34 м. Полтави (довідка №25 від 07.02.17 р.), навчально-виховний комплекс №45 
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м. Полтави (довідка №31 від 10.02.17 р.), загальноосвітня школа №124 м. Харків (довідка 

№48/2 від 15.02.17 р.).  

Апробація результатів дослідження. Основні положення та практичні результати 

дослідження представлено на міжнародних науково-практичних конференціях – 

«Двадцять років програмі «Крок за кроком» (м. Варна, Болгарія, 2014), «Розвиваючи 

інклюзивні підходи» (м. Брага, Португалія, 2014), «Універсальний дизайн як запорука 

розвитку інклюзивного суспільства» (м. Київ, 2015), «Зростаємо разом: від місцевих 

ініціатив до національних стратегій у розвитку системи раннього втручання» 

(м. Кишинів, Молдова, 2016), «Раннє дитинство у часи швидких змін» (м. Вільнюс, Литва, 

2016); міжнародному навчально-практичному семінарі «Розвиток інклюзивної освіти 

шляхом використання Індексу інклюзії» (м. Стамбул, Туреччина, 2014), «Сучасні 

методики у забезпеченні інклюзії: Кола друзів» (м. Єреван, Вірменія, 2014); науково-

практичних конференціях – «Освіта дітей з особливими освітніми потребами в місті 

Києві: основні досягнення та виклики» (м. Київ, 2016), «Шляхи запровадження 

інклюзивного навчання у загальноосвітньому просторі» (м. Біла Церква, 2016); он-лайн 

курсі «Освіта для всіх: інвалідність, багатоманітність, інклюзія» (м. Кейптаун, Південно-

Африканська Республіка, 2016); міжнародній літній школі «Повертаємо права назад: 

вплив громадянського суспільства на зміни» (Національний університет Ірландії, м. 

Голвей, Ірландія, 2016); під час навчальної поїздки (м. Брно, Чеська Республіка, 2016). 

На засіданнях науково-методичного центру інклюзивної освіти Інституту 

післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка 

(2014-2016), засіданнях лабораторії проблем інклюзивної освіти Інституту спеціальної 

педагогіки НАПН України, під час проведення навчально-методичних семінарів у 

контексті роботи «Школи інклюзивної освіти» (2014 – 2016) для педагогів інклюзивних 

навчальних закладів міста Києва, консультантів психолого-медико-педагогічних 

районних у місті Києві консультацій, а також у процесі проведення понад 75 тренінгів для 

педагогів інклюзивних навчальних закладів і консультантів обласних психолого-медико-

педагогічних консультацій у Вінницькій, Київській, Рівненській і Черкаській областях. 

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження 

висвітлено у 20 публікаціях, з них: 6 одноосібних статей у фахових виданнях України, у 
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тому числі 1 стаття у виданні, що включено до міжнародних наукометричних баз; 12 

посібників, з яких 4 рекомендовані Міністерством освіти і науки України.  

Структура та обсяг дисертації: Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел (199 

найменувань, з яких 54 іноземною (англійською) мовою), додатків. Загальний обсяг 

дисертації становить 211 сторінок, з них основний текст викладено на 172 сторінках. 

Робота містить 4 таблиці та 42 рисунки на 13 сторінках.   
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РОЗДІЛ 1 

ЗАСАДНИЧІ ПОЛОЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ  

В ТЕОРІЇ І ПРАКТИЦІ 

 

1.1 Засадничі положення інклюзивної освіти. Правова основа розвитку 

інклюзивної освіти. 

Інклюзивна освіта як сучасна концепція розуміння філософії освіти та напрям 

державної політики більшості демократичних держав світу, базується на підході 

дотримання основних прав і свобод людини. Незважаючи на перехід більшості суспільств 

до демократичних цінностей, ідей забезпечення соціальних прав і добробуту людини, 

протягом останнього десятиліття у світі розвивалась концепція соціального відторгнення 

(соціальної ізольованості), яку Європейський Союз визначив як процес, за якого окремі 

індивіди не можуть повною мірою брати активну участь у житті суспільства. Причинами 

соціальної ізольованості можуть бути бідність, брак базових життєвих компетентностей, 

можливостей для навчання впродовж усього життя або дискримінація. Це, в свою чергу, 

не дає можливості отримання відповідного рівня освіти, подальшого працевлаштування, 

отримання доходів, а відтак, бути активними та успішними членами суспільства. Як 

наслідок, такі люди чи групи людей, часто не можуть брати участь у процесах прийняття 

рішень, що впливають на їхнє повсякденне життя. Таким чином, соціальне відторгнення 

є проявом безпосереднього порушення базових прав людини – права на освіту, на охорону 

здоров’я, на прийнятний рівень життя, на захист своїх інтересів і, загалом, на активну 

участь в економічному, соціальному, культурному та політичному житті суспільства. 

Як зазначалося у Національній доповіді про людський розвиток «Україна: на шляху 

до соціального залучення», об’єктом соціального відторгнення може стати будь-яка 

людина, якщо вона не належить до панівної більшості. До таких груп населення, які 

перебувають у зоні ризику бути соціально відторгненими, належать діти-сироти, 

багатодітні сім’ї, люди з інвалідністю, іммігранти; люди, які живуть з ВІЛ/СНІД, 

безпритульні люди та ін. Бідність, відсутність базових життєвих компетентностей, 

можливостей навчання впродовж життя, дискримінація можуть спричинити не лише 

неконкурентноспроможність цих груп населення на ринку праці, а й фактично вилучити 
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їх із процесу працевлаштування та отримання належних доходів, активної участі у житті 

суспільства.  

Концепція соціального залучення (інклюзія, включення), що є протилежною 

концепції соціальної ізоляції, виникла у відповідь на зростаючу соціальну нерівність, що 

стала наслідком нових умов на ринку праці та невідповідності існуючої системи 

соціального забезпечення, яка не могла задовольнити потреби різних верств населення. 

Європейський Союз визначає соціальне залучення (соціальну інклюзію) як процес, що 

забезпечує осіб, які потенційно можуть бути соціально відторгненими, можливостями та 

ресурсами, необхідними для їх активної участі у процесі прийняття рішень, що впливають 

на якість їхнього життя та забезпечення основних прав таких осіб. Іншими словами, 

соціальна інклюзія – це процес змін у політичній, економічній, соціальній сферах життя, 

спрямований на утвердження соціальної рівності. 

Аналіз основних міжнародних документів з питань прав людини [33, 65, 184, 185] 

засвідчує, що соціальна інклюзія охоплює широкий спектр стратегій і ресурсів, 

орієнтованих на ті групи населення, які перебувають у несприятливому середовищі. 

Основними принципами концепції соціальної інклюзії є наступні: визнання і повага до 

окремих осіб і відповідної соціальної групи, що зокрема, передбачає визнання 

відмінностей у розвитку людей; переконання в тому, що усі люди є однаково цінними для 

суспільства, не зважаючи на індивідуальні відмінності. Іншим принципом концепції 

соціальної інклюзії є принцип розвитку людини, що означає забезпечення можливостей 

для навчання, творчого та інтелектуального розвитку особистості, вибору людини - жити 

значущим для неї життям. Причетність та участь як наступний принцип соціальної 

інклюзії передбачають забезпечення підтримки у процесі прийняття рішень кожної 

людини, які стосуються сімейного життя та участі у житті суспільства. Це означає, що 

діти можуть самостійно приймати рішення та контролювати послуги, які їм надаються, 

батьки - брати участь у прийнятті рішень щодо вибору навчального закладу та вирішенні 

інших питань, що впливають на життя їхніх дітей; громадяни залучаються до участі у 

прийнятті політичних рішень, що стосуються життя суспільства. Принцип територіальної 

близькості означає спільне користування місцевими ресурсами, як наприклад, 

громадськими місцями – бібліотеками, театрами, парками тощо. Принцип матеріального 
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добробуту передбачає наявність матеріальних ресурсів, зокрема, фінансової підтримки, 

соціальних програм. 

Зазначені вище принципи соціальної інклюзії мають безпосередній зв’язок із 

сферою освіти, яка, в свою чергу, пов’язана з людським розвитком країни. Тому усунення 

проявів соціального відторгнення у сфері освіти, різноманітних інституційних і 

фінансових бар’єрів для отримання необхідного рівня освіти, є передумовою досягнення 

загального прогресу у розвитку суспільства, а доступність освіти для різних категорій 

населення розглядається, перш за все, як соціальна проблема, що тісно пов’язана з ідеями 

соціальної справедливості та соціальної рівності. При цьому доступність освіти можна 

розглядати не як кінцеву мету, а як важливий чинник забезпечення соціальної цілісності 

та стабільності суспільства. Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) 

визначає рівність в освіті як таке освітнє середовище, де особи з інвалідністю можуть 

здійснювати вибір навчальних можливостей впродовж усього життя на основі власних 

талантів і здібностей, а не на основі стереотипів, упереджених очікувань чи дискримінації 

[184, 185]. Таке освітнє середовище надає економічні та соціальні можливості незалежно 

від статі, етнічної належності, раси чи соціального статусу. Відповідно до визначення 

ОЕСР, справедливість в освіті забезпечується двома взаємопов’язаними аспектами: 

рівністю можливостей, за якими особиста життєва ситуація та соціальне становище 

(наприклад, гендерний фактор, соціально-економічний статус, етнічне походження тощо) 

не мають бути перешкодою для реалізації особистого потенціалу у сфері освіти; та 

інклюзією, що передбачає здобуття обов’язкового рівня освіти для всіх. 

Соціальна інклюзія також тісно пов`язана з дотриманням і захистом 

основоположних прав і свобод людини, які містяться в основних міжнародних 

Конвенціях та інших документах Організації Об`єднаних Націй (ООН) – провідної 

організації, що займається питаннями захисту прав людини, а також є визнаним 

міжнародним законотворцем вже понад півстоліття. З моменту здобуття Україною 

незалежності у 1991 році та вибору курсу на розбудову відкритого демократичного 

суспільства, Україна ратифікувала основні міжнародні документи у сфері захисту прав 

людини, зокрема у сфері забезпечення права на освіту.  
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Найфундаментальнішим втіленням прав людини на міжнародному рівні стала 

Загальна Декларація ООН про права людини, що була прийнята ООН 10 грудня 1948 року 

[33]. Загальна Декларація ООН про права людини проголосила рівність прав усіх людей 

без винятку. Вперше в історії, у цьому міжнародному документі було визначено соціальні 

та економічні права людини, у тому числі й право на освіту. Так, у Статті 26 Декларації 

зазначено, що «кожна людина має право на освіту, яка має бути безкоштовною, 

щонайменше, на рівні початкової і загальної освіти». При цьому зазначається, що 

початкова освіта має бути обов`язковою, технічна і професійна освіта - 

загальнодоступною, а вища освіта має бути однаково доступною для всіх на основі 

здібностей кожного. У Декларації також було визначено основні завдання, які стоять 

перед освітою, зокрема: різнобічний розвиток людської особистості, збільшення поваги 

до прав людини та її основних свобод, сприяння взаєморозумінню, терпимості і дружбі 

між усіма народами, расовими і релігійними групами.  

Значним та дієвим кроком у визначенні прав осіб з особливими потребами стало 

прийняття Генеральною Асамблеєю ООН Декларації про права розумово відсталих осіб 

20 грудня 1971 року [27]. Згідно з цією Декларацією, такі люди отримують ті самі права, 

що й всі інші члени суспільства, зокрема, право на медичне обслуговування, матеріальне 

забезпечення, освіту та професійну підготовку, на проживання у сім`ї чи перебування у 

спеціальних закладах, де умови проживання є максимально наближені до звичайних умов 

проживання, що утверджує їхнє право на повну інтеграцію в суспільство. Згадана 

Декларація стала першим нормативно-правовим документом щодо визнання людей з 

порушеннями розумового розвитку повноцінними в соціальному сенсі членами 

суспільства, які, тим не менше, потребують правового захисту та підтримки, оскільки 

саме люди з порушеннями розумового розвитку найчастіше сприймаються як 

неповноцінна меншина серед людської спільноти. 

Важливою віхою у забезпеченні рівності прав стало ухвалення Генеральною 

Асамблеєю ООН 9 грудня 1975 року Декларації про права інвалідів [28], в якій було 

зазначено, що «інваліди, незважаючи на причину, характер і складність їхніх порушень 

розвитку, мають ті ж основні права, що й їхні співгромадяни того ж віку». У цьому 

нормативно-правовому документі також було заявлено, що люди з інвалідністю мають 
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отримувати необхідну підтримку, яка б дала змогу максимально виявити свої можливості 

та здібності і прискорила процес їх інтеграції в суспільство. Цінність вищезазначених 

документів полягала в тому, що у них вперше було визнано інвалідність не лише 

медичною, а й соціальною проблемою – проблемою забезпечення прав людини. 

Для здійснення впливу на громадську думку щодо осіб з порушеннями розвитку та 

розроблення рекомендацій урядам, які ратифікували ці документи, 1981 рік було 

проголошено ООН роком людей з інвалідністю, а період з 1983 по 1992 рік – Декадою 

людей з інвалідністю. Саме в цей час міжнародне співтовариство визначило основні 

принципи формування політики стосовно осіб з порушеннями розвитку та осіб з 

інвалідністю, які зобов`язували уряди країн відповідати за створення і впровадження 

систем, спрямованих на усунення причин інвалідності; забезпечення особам з 

порушеннями розвитку та особам з інвалідністю досягнення однакового з іншими 

громадянами рівня життя, у тому числі й можливостей отримання освіти. Міжнародне 

співтовариство засудило маргіналізацію осіб з інвалідністю і зобов`язало уряди країн 

створити необхідні умови для їх активного та повноцінного життя в суспільстві.  

Питання міжнародного регулювання прав дітей з інвалідністю було окреслено в 

ухваленій у 1989 році Конвенції ООН про права дитини, яку Україна ратифікувала 

Постановою Верховної Ради України від 27 лютого 1991 року [66]. Конвенція ООН про 

права дитини ґрунтується на визнанні прав усіх дітей, на пріоритетності 

загальнолюдських цінностей та гармонійному розвитку особистості, недискримінації 

дитини з інвалідністю за жодними ознаками. Вперше в історії міжнародного правового 

законодавства було визначено пріоритетність інтересів дитини у суспільстві, а також 

наголошено на необхідності особливої турботи про дітей з інвалідністю. Так, у статті 2 

було зазначено, що наявність інвалідності у дитини є підставою для захисту її від 

дискримінації, тобто ще раз було визнано, що питання інвалідності знаходиться у 

правозахисному полі. У статті 3 Конвенції ООН про права дитини зазначалось, що «в усіх 

діях щодо дітей, … першочергова увага приділяється якнайкращому забезпеченню 

інтересів дитини», тобто, наголошувалось на праві та бажанні дітей, у тому числі й дітей 

з інвалідністю, зростати у колі сім`ї, у звичному оточенні. Право дитини вільно 

висловлювати свої погляди з усіх питань, які її стосуються, згідно з її віком і зрілістю, 
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було зазначено у статті 12. Це передбачало право дітей на участь у прийнятті рішень щодо 

їхнього життя, право бути почутими щодо будь-яких проявів дискримінації. Стаття 23 

Конвенції безпосередньо пов’язана з правами дітей з особливими потребами і вказує, що 

«неповносправна в розумовому чи фізичному відношенні дитина має вести повноцінне і 

гідне життя в умовах, які забезпечують її гідність, сприяють почуттю впевненості в собі і 

полегшують її активну участь у житті суспільства».   

Право всіх дітей без винятку на здобуття освіти є ключовим положенням цієї 

Конвенції. Освітнім правам дітей присвячена стаття 28, де зазначається, що держави-

учасниці визнають право дитини на освіту, і з метою поступового досягнення здійснення 

цього права на підставі рівних можливостей вони: а) вводять безкоштовну й обов`язкову 

початкову освіту; б) сприяють розвиткові різних форм середньої освіти, як загальної, так 

і професійної, забезпечують її доступність для всіх дітей та вживають таких заходів, як 

введення безкоштовної освіти та надання у випадку необхідності фінансової допомоги; в) 

забезпечують доступність вищої освіти для всіх на підставі здібностей кожного за 

допомогою всіх необхідних засобів; г) забезпечують доступність інформації та 

навчальних матеріалів для всіх дітей; д) вживають заходів щодо сприяння регулярному 

відвіданню шкіл і зниженню чисельності учнів, які залишають школу. 

Питання рівного доступу до освіти також обговорювалося на міжнародному рівні 

під час Всесвітньої конференції з освіти для всіх, яка відбулась у березні 1990 року в місті 

Джомт’єн (Таїланд). Участь у Конференції взяли представники 155-ти урядів, 33-ох 

державних і 125-ти неурядових організацій.  

Підсумком Конференції стало прийняття Всесвітньої декларації «Освіта для всіх», 

яка ґрунтувалася на Загальній Декларації прав людини і Конвенції ООН про права дитини. 

У декларації зазначалось, що кожна дитина, молода та доросла людина мають право на 

освіту, яка задовольнятиме їхні базові освітні потреби у найвищому і найповнішому 

значенні цього поняття, тобто на освіту, яка дає змогу навчитись пізнавати, діяти, жити 

разом з іншими, а у статті 29 «Цілі освіти» наголошувалось, що основною метою освіти є 

різнобічний розвиток особистості, забезпечення можливостей для усіх дітей розвивати 

свої таланти, розумові і фізичні здібності в найповнішому обсязі. 
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З метою виконання поставлених у Джомт’єні завдань, міжнародна спільнота взяла 

на себе відповідні зобов’язання стосовно здобуття базової освіти. Ці зобов’язання були 

проголошені в рамках проведення подальших міжнародних заходів: Всесвітній зустрічі 

на вищому рівні в інтересах дітей (1990р.), Конференції з питань навколишнього 

середовища і розвитку (1992р.), Всесвітній конференції з прав людини (1993р.), 

Всесвітній конференції з питань освіти осіб з особливими потребами: доступ і якість 

(1994р.), Міжнародній конференції з питань народонаселення і розвитку (1994р.), 

Всесвітній зустрічі на вищому рівні в інтересах соціального розвитку (1995р.), четвертій 

Всесвітній конференції з питань становища жінок (1995р.), нараді Міжнародного 

консультативного форуму з питань освіти для всіх (1996р.), п’ятій Міжнародній 

конференції з питань освіти дорослих (1997р.), та Міжнародній конференції з проблем 

дитячої праці (1997р.). 

Шляхи реалізації права рівних можливостей на здобуття освіти людьми з 

інвалідністю та визнання інклюзивного навчального середовища, тобто навчання в 

системі загальної, а не спеціальної освіти, були визначені як пріоритетні в Стандартних 

правилах забезпечення рівних можливостей для осіб з інвалідністю, затверджених 20 

грудня 1993 року на 48-ій сесії Генеральної Асамблеї ООН [112]. Зокрема, у Правилі 6 

«Освіта» зазначено, що державам слід визнавати принцип рівних можливостей у сфері 

початкової, середньої та вищої освіти для дітей, молоді і дорослих з інвалідністю в 

інтегрованих структурах, а освіта для осіб з інвалідністю має стати невід`ємною частиною 

системи загальної освіти. Стандартні правила окреслили також умови, в яких має 

здійснюватися навчання в інклюзивному середовищі, зокрема: відповідальність органів 

управління за освіту осіб з інвалідністю в інклюзивному навчальному середовищі та 

включення питань, пов`язаних з освітою людей з інвалідністю, у процеси національного 

планування у сфері освіти, створення навчальних програм та організації навчального 

процесу; наявність додаткових допоміжних послуг для забезпечення потреб осіб з 

різними формами інвалідності в умовах навчання у загальноосвітньому закладі; залучення 

батьків та організацій людей з інвалідністю до освітнього процесу; забезпечення освіти, 

яка є обов’язковою у країні, для дітей різної статі і з різними формами і ступенями 

інвалідності, у тому числі з найважчими формами. 
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У Стандартних правилах інклюзивне навчання було визначено як пріоритетна 

форма у здобутті освіти особами з інвалідністю. Водночас, у документі відмічалось, що 

на певних етапах реформування системи освіти інклюзивна освіта не може бути 

альтернативою спеціальній освіті. Так, у пункті 8 зазначалось, що «у випадках, коли 

система загальної освіти все ще не забезпечує відповідним чином потреби усіх людей з 

інвалідністю, можна передбачити спеціальну освіту. Навчання у спеціальних навчальних 

закладах має бути спрямоване на підготовку учнів до навчання в системі загальної освіти, 

а якість такого навчання має відповідати тим же стандартам і цілям, що і навчання в 

системі загальної освіти і має бути тісно взаємопов`язане.» У цьому правилі також 

наголошувалось на доцільності організації навчання для глухих і сліпоглухих дітей у 

спеціальних навчальних закладах або спеціальних класах загальноосвітніх навчальних 

закладів з огляду на їхні комунікативні особливості. 

Таким чином, навчання у спеціальних закладах освіти можна вважати можливістю 

здобуття освіти для окремих категорій дітей із складними порушеннями розвитку, а також 

як можливість здобуття освіти у випадку відсутності створення відповідних умов для 

дітей з особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю у загальноосвітньому 

просторі. 

Слід зазначити, що провідну роль в цьому сенсі відіграла інноваційна освітня 

концепція навчання дітей з порушеннями розвитку, що була представлена на Всесвітній 

Конференції з освіти осіб з особливими потребами: доступ та якість (проведена за 

підтримки ЮНЕСКО в Іспанії, у місті Саламанка 7-10 червня 1994 року). Концептуальні 

засади здобуття освіти людьми з особливими потребами було викладено у Саламанкській 

декларації та Рамках дій щодо освіти осіб з особливими потребами, які мали слугувати 

основою освітньої політики і практичної діяльності 92-ох держав-учасниць конференції 

[198]. 

Саламанкська декларація про принципи, політику та практичну діяльність у сфері 

освіти осіб з особливими потребами стала першим міжнародним документом, у якому 

було наголошено на необхідності проведення освітніх реформ у напрямі інклюзивної 

освіти. У зверненні до всіх урядів було зазначено, що з точки зору політики та бюджетних 

асигнувань пріоритетним має бути «реформування системи освіти, яке б дало змогу 
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охопити навчанням усіх дітей, незважаючи на індивідуальні відмінності та труднощі; 

законодавчо визнати принцип інклюзивної освіти, який полягає в тому, що всі діти мають 

навчатися у звичайних школах, за винятком тих випадків, коли не можна вчинити інакше; 

всіляко заохочувати обмін досвідом з країнами з інклюзивною системою навчання; 

сприяти участі батьків, громад, громадських організацій осіб з інвалідністю у процесах 

планування та прийняття рішень, що стосуються задоволення особливих навчальних 

потреб; всіляко сприяти розробленню стратегій діагностування порушень розвитку у 

дітей; розробляти науково-методичні матеріали з питань інклюзивного навчання, а також 

приділити значну увагу підготовці педагогів до роботи в системі інклюзивної освіти». 

 Разом із Саламанкською декларацією на конференції були прийняті Рамки дій 

щодо освіти осіб з особливими потребами, в яких було наголошено, що «…школи повинні 

приймати всіх дітей, незважаючи на їхні фізичні, інтелектуальні, соціальні, емоційні, 

мовленнєві та інші особливості». Саме школи, як зазначалось у цьому документі, мають 

стати взірцем для суспільства щодо орієнтації на задоволення потреб людей, суспільства, 

в якому з повагою ставляться до їхніх відмінностей.  

Ключові принципи і положення Саламанкської декларації дали змогу обґрунтувати 

доцільність переходу до інклюзивних шкіл, зумовлену різними чинниками: освітніми, 

соціальними та економічними. Переваги інклюзивної освіти з точки зору освітніх 

чинників зумовлені тим, що спільне навчання дітей з різними здібностями та 

можливостями вимагає від педагогів використання різних методів і форм навчання, 

можливості вносити зміни до навчальної програми тощо, що в цілому позитивно впливає 

на освітній процес для усіх дітей. Соціальні чинники зумовлюють зміну ставлення до 

відмінностей, що в свою чергу створює основу для розвитку соціально справедливого 

суспільства, в якому відсутні дискримінація, стереотипи та упередження. Окрім освітніх 

і соціальних чинників велика роль приділялась і економічним чинникам, за допомогою 

яких було доведено фінансову ефективність інклюзивної освіти. Хоча інклюзивна система 

освіти передбачає більших фінансових і матеріальних ресурсів у порівнянні з загальною 

системою освіти, утримувати дві паралельні системи – загальну і спеціальну системи 

освіти – є більш затратним, ніж забезпечити додаткову підтримку дітям з особливими 

потребами в умовах загальноосвітніх навчальних закладів. 
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З огляду на вищезазначене, видається за доцільне навести висновки, сформульовані 

у Рамках дій щодо освіти осіб з особливими потребами, а саме: 1) розвиток інклюзивних 

шкіл в якості найбільш ефективного засобу забезпечення освіти для усіх дітей має бути 

основним напрямом державної політики і пріоритетом у програмі розвитку кожної країни; 

2) визнаючи, що місцеві громади можуть відігравати ключову роль у розвитку 

інклюзивних шкіл, держави мають всіляко підтримувати будь-які заходи в підтримку 

інклюзії на місцевому рівні.  

Визначним міжнародним документом у сфері захисту прав людей з інвалідністю, 

який закріпив проголошені Організацією Об’єднаних Націй в Загальній Декларації прав 

людини та в Міжнародних пактах про права людини права людей з інвалідністю та 

конкретизував їх, у тому числі й права дітей з інвалідністю, стали Конвенція ООН про 

права осіб з інвалідністю і Факультативний протокол до неї, які були затверджені 13 

грудня 2006 року в м. Нью-Йорк [67]. Для 650-ти мільйонів людей з інвалідністю у всьому 

світі, затвердження Конвенції ООН про права інвалідів стало важливою подією у їхньому 

житті, а Конвенція - важливим механізмом для подальшого закріплення прав людей з 

інвалідністю і безпрецедентним світовим обміном ідей щодо універсальних прав людей. 

Велике значення цього міжнародного документу полягало в тому, що Конвенція 

ООН встановила міжнародні стандарти основних прав і свобод людей з інвалідністю і 

загальну основу для ефективнішої участі держав-учасниць Конвенції і громадськості у 

забезпеченні та відстоюванні цих прав. Описані у Конвенції стандарти відображають 

бачення світової демократії і ґрунтуються на таких цінностях, як людська гідність, 

справедливість, важливість сімейного підходу до прийняття рішень, доступність освіти, 

самостійне життя, працевлаштування та інші. Для кращого розуміння Конвенції 

важливими є її принципи, зазначені у Статті 3, а саме: повага до природженої гідності, 

індивідуальної автономії і незалежності людей, у тому числі до свободи здійснювати 

власний вибір; недискримінація; повна та ефективна участь у житті суспільства; інклюзія 

в суспільстві; повага до відмінностей та прийняття людини з інвалідністю як частини 

людської багатоманітності; рівність можливостей; рівність чоловіків і жінок; повага до 

зростаючих спроможностей дітей з інвалідністю, а також повага до права дітей з 

інвалідністю зберігати свою ідентичність. 



23 

На особливу увагу з п`ятидесяти статей Конвенції заслуговує Стаття 24 «Освіта», в 

якій зазначається, що держави-учасниці, визнаючи право осіб з інвалідністю на освіту, 

забезпечують інклюзивну освіту на всіх рівнях протягом усього життя без дискримінації 

й на підставі рівності можливостей, а також забезпечують доцільне пристосування, що 

враховує індивідуальні потреби; отримання необхідної підтримки у системі загальної 

освіти для підвищення доступності навчання; доступ до загальної середньої освіти, 

професійного навчання, освіти для дорослих і навчання протягом усього життя без 

дискримінації та нарівні з іншими.  

Одним із найважливіших здобутків Конвенції стало нове тлумачення поняття 

«інвалідності», що базується на соціальній моделі розуміння цього поняття. Таким чином, 

у Конвенції вперше було зазначено про соціальну модель розуміння інвалідності як 

протилежну медичній моделі, а також наведено нове визначення інвалідності з точки зору 

соціальної моделі. 

Україна ратифікувала Конвенцію ООН про права осіб з інвалідністю і 

Факультативний протокол до неї 16 грудня 2009 року, що стало ще одним 

підтвердженням обраного демократичного курсу країни, а також міжнародним 

зобов`язанням держави забезпечувати основні права та свободи усіх громадян, і в першу 

чергу тих, хто найбільше потребує підтримки – людей з особливими потребами, в тому 

числі осіб з інвалідністю [37].  

Важливо також відмітити, що до ратифікації Конвенції ООН про права осіб з 

інвалідністю Україна ратифікувала у липні 1997 р. Конвенцію про захист прав людини і 

основоположних свобод, яку була розроблено з урахуванням положень Загальної 

декларації прав людини і підписано урядами держав-членів Ради Європи. Основні права і 

свободи описані у статтях Конвенції, серед яких основними є право на життя, право на 

свободу та особисту недоторканість, свобода думки, совісті та релігії, заборона 

дискримінації та ін. І хоча в Конвенції не зазначені права та свободи, які можна було б 

віднести до людей (дітей) з інвалідністю, ратифікація цієї Конвенції стала дуже важливою, 

оскільки це стало початком перенесення європейських правничих цінностей в українські 

реалії. 
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Серед інших важливих документів у сфері захисту прав та основних свобод людини 

варто згадати Хартію основних прав Європейського Союзу (ЄС), яка була створена 

протягом грудня 1999 – жовтня 2000 року в рамках спеціального органу, який об`єднував 

представників урядів держав-членів ЄС, членів національних парламентів, 

Європарламенту, Європейської Комісії та спостерігачів від суду ЄС та Ради Європи [138]. 

Хартія була урочисто проголошена на засіданні Європейської Ради в Ніцці (Франція) 7 

грудня 2000р. На відміну від традиційної для західної доктрини прав людини поділу прав  

свобод на першорядні, до яких належали передусім громадянські та політичні права, та 

«другорядні», до яких зазвичай додавали групу соціально-економічних прав, преамбула і 

Хартія в цілому розглядають правовий статус людини і громадянина ЄС в єдності та 

рівності прав і свобод, які входять до нього, в чому одночасно проявляється також 

принцип єдності та недискримінації прав та свобод в його «європейському варіанті». 

Аналізуючи дотичні для поступу інклюзії документи, слід зазначити, що важливим 

на шляху до забезпечення рівних прав на отримання освіти стало проведення у 2000 році 

Всесвітнього форуму з питань освіти в Дакарі (Сенегал). На Форумі було ще раз 

наголошено, що освіта для всіх має враховувати потреби вразливих груп людей: дітей, які 

змушені працювати; дітей, які проживають у віддалених сільських районах; дітей - 

кочівників, представників етнічних і мовних меншин; дітей, молоді й дорослих, які 

постраждали від конфліктів, епідемій ВІЛ/СНІДу, голоду й незадовільного стану здоров`я 

та осіб із особливими потребами у навчанні.  

Важливим документом, як зазначалося, для подальшого розвитку та розуміння 

інклюзії стала Дакарська декларація або Декларація Тисячоліття ООН, затверджена 189-

ма державами світу у 2000 році, яка започаткувала процес досягнення до 2015 року 

світовою спільнотою результатів у тих сферах, де нерівномірність глобального людського 

розвитку виявилась найгострішою, серед них – у сфері освіти. В основу Дакарської 

декларації було покладено Цілі Розвитку Тисячоліття (ЦРТ), які визначили стратегічні 

напрями розвитку, зокрема забезпечення доступу до освіти для усіх дітей. Попри те, що 

питання дітей з інвалідністю не було окремо зазначено ні у восьми цілях, ні у 20-ти 

завданнях, ні у 60-ти індикаторах досягнення вищезазначених цілей, моніторинговий звіт 

з виконання Цілей розвитку тисячоліття, що був опублікований у 2010 році, вперше 
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привернув увагу до дітей з інвалідністю як таких, які найбільше відчувають обмеження у 

реалізації своїх прав, продемонстрував зв’язок між інвалідністю та маргіналізацією у 

суспільстві, а також наголосив на важливості підвищення уваги до дітей з інвалідністю, 

особливо дівчат, у процесі досягнення Цілей розвитку тисячоліття.  

Важливо також відмітити, що Україна стала першою на пострадянському просторі 

країною, яка у 2003 році адаптувала глобальні Цілі розвитку тисячоліття і встановила 

відповідні національні цілі та завдання. У 2013 році Україну приєднано до групи з 88-ми 

країн, що проводили національні консультації з формування Порядку денного розвитку 

після 2015 року, в результаті чого було визначено найзначущі для людей напрями 

розвитку, серед них: забезпечення соціальної справедливості, доступ до якісних послуг 

системи охорони здоров’я та освіти, захист довкілля та інші. 

Незважаючи на значний поступ у забезпеченні права на освіту для усіх дітей, рівний 

доступ до якісної, інклюзивної освіти все ще залишається проблемою для багатьох дітей 

із соціально вразливих груп, у тому числі для дітей з порушеннями психофізичного 

розвитку. Про це, зокрема, свідчить прийняття у вересні 2015 року на 70-ій сесії 

Генеральної Асамблеї ООН Цілей сталого розвитку на період 2016 – 2030 рр. Одна із цілей 

сталого розвитку – забезпечення рівних можливостей для отримання інклюзивної, якісної 

освіти для усіх дітей та забезпечення можливості навчання впродовж усього життя. 

Як уже було зазначено на початку розділу, питання інвалідності чи особливих 

потреб все більше розглядається у сучасному світі як питання забезпечення прав людини. 

Це зумовлено різними чинниками, серед яких важливими є розвиток демократії у 

більшості країн світу, що передбачає повагу та забезпечення прав і основних свобод 

кожної людини, і, водночас, велика кількість випадків порушення цих прав соціально 

вразливих груп населення, зокрема людей з інвалідністю. Такий підхід зумовив також 

появу нового визначення поняття «інвалідності», а саме: як наявності бар’єрів у 

навколишньому середовищі, які перешкоджають активній участі людей з інвалідністю у 

житті суспільства нарівні з іншими. Тому розуміння інвалідності як питання забезпечення 

прав людини, відображено у низці міжнародних документів, таких як Світова програма 

дій щодо людей з інвалідністю (1982), Конвенція ООН «Про права дитини» (1989), 

Стандартні правила рівних можливостей для людей з інвалідністю (1993) та багато інших. 
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Розглядаючи ці та багато інших міжнародних документів у сфері захисту основних прав і 

свобод людей, у тому числі людей з особливими потребами, значна частина яких має 

інвалідність, простежується зростаюча відданість провідних міжнародних організацій, 

урядів країн ідеям інклюзії, зокрема, інклюзивній освіті як передумові отримання рівних 

умов для повноцінної, активної участі осіб з інвалідністю у житті суспільства нарівні з 

іншими людьми. 

 

1.2 Інклюзія в освіті: сучасне розуміння (визначення понять) 

Розуміння поняття інклюзивної освіти тісно пов’язано із соціальною моделлю 

розуміння інвалідності, що з’явилась у 70-х роках XXст. в результаті активізації 

діяльності організацій осіб з інвалідністю щодо забезпечення своїх прав, у тому числі 

права на освіту. Відповідно до цієї моделі, інвалідність людини розглядається як результат 

впливу соціальних факторів при взаємодії людини з навколишнім середовищем. 

Соціальну модель розглядають як модель, що є  протилежною медичній моделі розуміння 

інвалідності, згідно з якою люди вважаються інвалідами з причини тимчасового чи 

постійного порушення своїх функцій, порушень розвитку, погіршення стану здоров’я 

тощо. Як відмічається у звіті Світової організації здоров’я, наголошення на ролі факторів 

навколишнього середовища як причини інвалідності, є основною відмінністю між 

традиційним і сучасним визначенням інвалідності, оскільки саме недоступність 

середовища стає причиною інвалідності людини, створюючи бар’єри для її участі в 

суспільному житті та інклюзії.  

Відповідно до міжнародної класифікації функціонування, інвалідності і здоров’я, 

функціонування та інвалідність людини є динамічною взаємодією між станом здоров’я та 

оточуючим середовищем, що забезпечує глибше розуміння інвалідності, виділяючи три 

основні групи проблем, з якими може стикатися людина: проблеми функцій організму або 

зміни у структурі організму (наприклад, параліч, сліпота); обмеження життєдіяльності – 

труднощі, пов’язані з виконанням діяльності (наприклад, прийом їжі, ходьба) та 

проблеми, пов’язані із залученням до будь-яких сфер життя (наприклад, дискримінація 

при працевлаштуванні чи в транспорті). 
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Відповідно, інвалідність пов’язана з труднощами, які відчуває людина в одній із цих 

сфер або в усіх трьох сферах функціонування. Важливе значення у подоланні труднощів 

мають фактори навколишнього середовища, у тому числі особистісні фактори (мотивація, 

самооцінка), а також фактори навколишнього середовища, які можуть як сприяти, так і 

перешкоджати діяльності, участі у суспільному житті та функціонуванню людини 

(рис.1.1). 

Стан здоров’я (хвороби, поранення) 

     

Функції та 

структура 

організму 

 Діяльність  Участь 

     

 Фактори 

навколишнього 

середовища 

 Особистісні 

фактори 

 

Рис. 1.1 Взаємозв’язок між станом здоров’я та факторами навколишнього оточення, що 

впливають на виникнення інвалідності 

Отже, така медико-соціальна модель передбачає вплив на життєдіяльність людини 

низки факторів, які охоплюють як медичні (порушення функцій людини, обмеження 

функціонування та участі), так і соціальні фактори (фактори навколишнього середовища 

та особистісні фактори). Усвідомлення та врахування усіх факторів, дає можливість 

мінімізувати їх негативний вплив та збільшити їх позитивний вплив на життєдіяльність 

людини, її участь у всіх процесах суспільного життя. Поєднання медичних і соціальних 

факторів, що відображають медичну і соціальну моделі розуміння інвалідності, створює 

підґрунтя для розуміння поняття інклюзивної освіти. 

Як зазначалось раніше, термін «інклюзивна освіта» вперше був згаданий у 

Саламанкській декларації про принципи, політику та практичну діяльність у сфері осіб з 

особливими потребами. Хоча у вказаному документі не було надано визначення цьому 

терміну, проте його пояснення містилося у всіх його положеннях. Так, наприклад, у 

Декларації було зазначено, що загальноосвітні навчальні заклади мають бути доступними 
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для дітей з особливими освітніми потребами і пристосованими до потреб цих дітей. У 

документі наголошувалось на важливості використання особистісно орієнтованого 

педагогічного підходу як передумови забезпечення потреб у навчанні усіх дітей.  

Важливою для розуміння поняття інклюзивної освіти стала 48-ма сесія міжнародної 

конференції з питань освіти, що проходила 25-28 листопада 2008 року у Женеві 

(Швейцарія) за підтримки Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури 

(ЮНЕСКО). У матеріалах конференції зазначалось, що термін «інклюзивна освіта» має 

різні тлумачення у різних країнах. Хоча у багатьох країнах цей термін стосується дітей, 

які проживають у маргінальних умовах, у більшості країн світу цей термін асоціюється з 

дітьми з порушеннями психофізичного розвитку і пов'язаний з їхньою участю у 

навчально-виховному процесі загальноосвітніх шкіл. Матеріали конференції, як і 

попередні документи, не містили чіткого визначення інклюзивної освіти, проте, зазначали 

її важливі аспекти. Так, зокрема, у матеріалах конференції відмічалось, що бачення освіти 

має базуватись не на однорідності учнів, а на їх багатоманітності. Таке бачення 

відрізняється від традиційного, у якому є поняття норми, відхилень від норми, а відтак - 

сегрегацію тих, у кого є відхилення від норми, у спеціальних навчальних закладах. 

Відповідно до концепції інклюзивної освіти, відмінності є притаманними людській 

природі, тому вони мають сприйматися як можливість збагачення освітнього досвіду і 

бути невід’ємною складовою освіти для всіх дітей, а не предметом для виокремлення 

певних категорій учнів. Оскільки система освіти відповідає за навчання усіх дітей, вона 

потребує зміни парадигми, відповідно до якої усім дітям пропонуються однакова 

навчальна програма, навчальні матеріали тощо, у напрямі розвитку такої освітньої моделі, 

що дає можливість врахування різноманітних потреб і здібностей дітей. Великого 

значення у цьому процесі набуває гнучкість навчальної програми, яка має забезпечити 

баланс між наданням універсальних навчальних можливостей для усіх учнів і відповідним 

реагуванням на різні індивідуальні особливості окремих дітей. Така гнучкість навчальної 

програми передбачає певну свободу навчальних закладів для визначення навчального 

змісту, який буде відповідати, як регіональній специфіці, так й індивідуальним 

особливостям учнів. 
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Як і попередні документи, матеріали конференції не містили чіткого визначення 

інклюзії, зазначаючи, що інклюзія - це безперервний процес, що передбачає глибокі зміни 

в системі освіти та шкільній культурі. З метою забезпечення цих змін, навчальні заклади 

мають постійно переглядати власні цінності та практику для того, щоб виявляти та 

мінімізувати бар’єри, які перешкоджають активній участі дітей в освітньому процесі та 

житті школи. При цьому важливою є система підтримки окремих дітей, зокрема співпраця 

вчителів з іншими фахівцями для забезпечення різноманітних потреб своїх учнів та 

оптимізації навчального процесу. 

Слід сказати, що ЮНЕСКО визначає інклюзивну освіту як процес, котрий має на 

меті збільшити участь усіх дітей з урахуванням їх індивідуальних особливостей, а також 

зменшити випадки відторгнення, як всередині системи освіти, так і від освіти загалом. 

Ключовим поняттям для розуміння інклюзивної освіти стає поняття багатоманітності, яке 

стає основною умовою забезпечення високої якості освіти, а також основним викликом, 

що стоїть перед сучасними школами та педагогами.  

Важливим для розуміння інклюзії є інструмент моніторингу діяльності дошкільних 

і загальноосвітніх навчальних закладів «Індекс інклюзії», що був розроблений у 2006 році 

британськими вченими Мелом Ейнскоу та Тоні Бутом за участі групи британських 

педагогів, батьків, представників управлінь освіти, вчених і представників громадських 

організацій людей з інвалідністю [151]. Відповідно до Індексу інклюзії, ключовими 

принципами забезпечення інклюзивної освіти є такі: розуміння інклюзії, подолання 

бар’єрів на шляху участі у навчальному процесі, забезпечення ресурсів, спрямованих на 

підтримку навчання та участі у навчальному процесі та підтримку багатоманітності.  

Як зазначається в Індексі інклюзії, основною характеристикою концепції інклюзії є 

повноцінна участь у житті навчального закладу усіх учнів, яка передбачає визнання рівної 

цінності для суспільства всіх дітей і працівників навчального закладу. Одним із наслідків 

підвищення рівня участі учнів у навчальному процесі й позашкільному житті є одночасне 

зменшення рівня ізольованості окремих дітей,  а різноманітні потреби учнів є підставою 

для відповідних змін у нормативній базі навчального закладу, освітній практиці та 

культурних нормах навчального закладу. Як було зазначено вище, інклюзивна освіта 

передбачає не лише підвищення доступності освіти, а й вивчення та аналіз бар’єрів на 
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шляху до отримання якісної освіти і соціалізації всіх учнів, а не лише учнів з особливими 

освітніми потребами, а також способів подолання бар’єрів. У визначенні інклюзивної 

освіти, що наводиться в Індексі інклюзії, зазначено, що відмінності між учнями слід 

розглядати як ресурс, який збагачує педагогічну практику, а не як проблеми, які потрібно 

вирішувати. Відмічаючи, що навчальні заклади мають відповідати потребам усіх дітей і 

дорослих, які є учасниками освітнього процесу, розширюється розуміння ролі навчальних 

закладів – не лише забезпечення якісних освітніх результатів, а й розвитку місцевих 

громад, що в умовах сучасних змін у напрямі децентралізації, набуває вкрай важливого 

значення. 

Згідно з Індексом інклюзії, поняття бар'єрів на шляху до навчання може бути 

альтернативою поняттю «особливі освітні потреби», оскільки, як стверджують британські 

вчені (М. Ейнскоу, Т. Бут та ін.), це поняття є досить обмеженим і зумовлює появу ярликів, 

через що очікування педагогів щодо можливостей учнів з особливими освітніми 

потребами стають значно нижчими. Як зазначається у матеріалах Індексу інклюзії, 

поняття «особливі освітні потреби» відволікає увагу від труднощів, які відчувають діти, 

які не відносяться до цієї категорії учнів, а також від аналізу причин виникнення цих 

труднощів – труднощів у сфері взаємовідносин, культурних відмінностей, засвоєння 

навчальної програми, методів викладання, освітньої політики навчального закладу тощо. 

Таке уявлення призводить до того, що зусилля навчальних закладів у процесі врахування 

багатоманітності учнів шляхом об'єднання їх у певні категорії, як наприклад: діти з 

особливими потребами, обдаровані діти, діти національних меншин та інші, стають 

фрагментарними та розрізненими. 

Хоча поняття «особливі освітні потреби» саме по собі може стати бар'єром на 

шляху до розвитку інклюзивної освіти, воно залишається основним у практиці та освітній 

політиці більшості країн світу. Термін «учні з особливими освітніми потребами» також 

передбачений українським законодавством – цей термін був уведений Постановою 

Верховної Ради України про прийняття Закону України «Про внесення змін до 

законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти у липня 2010 року. 

Термін «діти з особливими освітніми потребами» використовується в Концепції розвитку 

інклюзивної освіти, затвердженою Міністерством освіти і науки України у жовтні 2010 
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року, а також у новому законопроекті про освіту (2016р.). Це поняття використовується 

при створенні відповідних нормативно-правових та інших документів. Зокрема, поняття 

«учень з особливими освітніми потребами» використовується у створенні індивідуальної 

програми розвитку і має на меті визначення індивідуальної траєкторії навчання, 

додаткових потреб учня в освітньому процесі, а також додаткових ресурсів, необхідних 

для забезпечення цих потреб. 

З поняттям подолання бар’єрів на шляху до навчання тісно пов’язане поняття 

забезпечення ресурсів для підтримки навчання й повноцінної участі кожного у житті 

навчального закладу та підтримки багатоманітності. Як зазначають автори Індексу 

інклюзії, мінімізація бар’єрів спонукає до мобілізації ресурсів як усередині самих 

навчальних закладів, так і у місцевих громадах. Враховуючи, що йдеться не лише про 

фінансові ресурси, а й про людські, матеріальні, інформаційні та інші, їх зазвичай є 

набагато більше, ніж видається на перший погляд. Водночас, підтримка багатоманітності 

означає усі дії, спрямовані на посилення спроможності навчальних закладів належним 

чином реагувати на різноманітні потреби учнів, а надання підтримки окремим учням є 

лише спробою навчального закладу збільшення участі усіх учнів у навчальному процесі 

та інших аспектах шкільного життя. Як і матеріали конференції ЮНЕСКО, Індекс 

інклюзії підкреслює, що інклюзія – це безперервний процес навчання та повноцінної 

участі всіх дітей і дорослих у житті навчального закладу; це ідеал, до якого потрібно 

прагнути, але якого не можна досягнути повністю. 

Видання Індексу інклюзії 2011 року розширило розуміння інклюзії, вперше ввівши 

поняття інклюзивних цінностей. Підтверджуючи своє попереднє бачення інклюзії як 

безперервного процесу збільшення участі кожного у житті навчального закладу і, 

водночас, зменшення випадків виключення, автори Індексу запропонували нове 

визначення інклюзії – як процесу впровадження інклюзивних цінностей, що заохочує до 

подолання практики виключення і сприяння інклюзії. Таке велике значення цінностей 

автори вбачають у тому, що саме цінності є базовими орієнтирами і спонукають людей до 

дій. Щоб розуміти правильність своїх дій, люди мають розуміти зв’язок між своїми діями 

та своїми цінностями. Індекс інклюзії пропонує перелік цінностей, які лежать в основі 

будь-яких змін у напрямі інклюзії. Інклюзивні цінності були визначені в результаті 
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численних обговорень освітянської спільноти у всьому світі і містять такі цінності, як 

рівність, права, участь, спільнота, повага до багатоманітності, сталий розвиток, 

ненасильство, довіра, співчуття, чесність, мужність, радість, любов, надія/оптимізм і 

краса. Кожна з наведених цінностей узагальнює певну сферу діяльності та прагнень щодо 

вдосконалення освіти і розвитку суспільства загалом. 

Різне розуміння та інтерпретація термінів «інклюзія» та «інклюзивна освіта» 

згадується й у звіті Європейської агенції із спеціальних потреб та інклюзивної освіти за 

2013 рік [166], в якому зазначається, що розуміння та інтерпретація цих термінів є не лише 

різною у різних європейських країнах, а й може відрізнятися в різних регіонах в межах 

однієї країни. Проте, в усіх випадках наголошується на правовому підґрунті цих термінів, 

а також на тому, що інклюзивна освіта передбачає переваги для усіх учасників навчально-

виховного процесу, особливо в аспекті підготовки до життя. Як результат аналізу різних 

визначень термінів інклюзія та інклюзивна освіта, у звіті розглядається визначення 

інклюзивної освіти, розроблене канадськими вченими Кавалє К. і Форнес С. [174]. У 

визначенні канадських вчених наголошується, що інклюзивна освіта є, перш за все, 

питанням якості в освіті: присутність та участь усіх учасників в навчально-виховному 

процесі та житті спільноти класу і школи сприяє підвищенню якості освітнього досвіду. 

Інклюзивна освіта передбачає активну участь усіх учнів з урахуванням усіх їхніх 

відмінностей у житті навчального закладу разом з однолітками, переважно за місцем 

проживання, наслідком чого є максимальний розвиток потенціалу кожного учня. В 

іншому звіті цієї організації наголошується на ролі інклюзивної освіти як умови 

досягнення кращих навчальних досягнень для усіх учнів. Це твердження співзвучне з 

дослідженнями Організації економічної співпраці і розвитку, що проводилися у 2011 році, 

які показують, що поліпшення навчальних результатів учнів з низькою успішністю не 

впливало негативно на рівень навчальних досягнень інших учнів, а країни, де 

забезпечується рівність для усіх учнів, демонструють кращі академічні показники для усіх 

учнів [185]. 

У Світовому звіті з питань інвалідності Світової організації здоров’я також 

зазначається, що інклюзивна освіта – це широке поняття, що охоплює різні категорії дітей 

– дітей з інвалідністю, дітей із соціально вразливих сімей, дітей – представників етнічних 
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меншин та інших. Якщо розглядати лише категорію дітей з порушеннями психофізичного 

розвитку, такі діти, як зазначається у звіті, можуть навчатися як в інклюзивних навчальних 

закладах, так і у спеціальних навчальних закладах, спеціальних класах при 

загальноосвітніх навчальних закладах. Визначальним фактором при цьому стає термін 

«найменш обмежуюче середовище», що передбачає здатність усіх дітей до навчання, і, 

відповідно, забезпечення доступу до навчальної програми та можливості досягнення 

значущих результатів, незалежно від типу навчального закладу, для усіх дітей. Вужче 

розуміння інклюзії як процесу навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку у 

загальноосвітніх навчальних закладах разом із своїми однолітками, наголошує на потребі 

реформування системи освіти в цілому, а саме визначення та подолання перешкод, 

забезпечення відповідних пристосувань, забезпечення можливостей для кожного учня 

брати активну участь у житті навчального закладу. 

Термін «найменш обмежувальне середовище» вперше було зазначено в Освітньому 

акті щодо осіб з інвалідністю, який був прийнятий Конгресом США у 1975 році з метою 

забезпечення можливостей для дітей з особливими потребами отримувати освіту нарівні 

із своїми однолітками. У цьому законодавчому документі зазначається, що найменш 

обмежуюче середовище передбачає максимальну можливість для дітей з порушеннями 

психофізичного розвитку навчатися разом із своїми однолітками, а саме максимальний 

доступ до загальноосвітньої навчальної програми та інших навчальних матеріалів. У 

документі також наголошується на важливості забезпечення дітей з особливими освітніми 

потребами додатковими ресурсами та послугами для досягнення своїх навчальних цілей. 

Окрім додаткових ресурсів, що надаються дитині з особливими потребами безпосередньо 

у навчальному середовищі, до таких ресурсів може відноситися ресурсна кімната для 

проведення спеціальних занять, спеціальний клас, що може знаходитися у 

загальноосвітньому навчальному закладі. У цьому контексті спеціальний навчальний 

заклад також може розглядатися, як додатковий ресурс. Іншими словами, найменш 

обмежувальне середовище передбачає максимальну можливість для дитини з особливими 

потребами взаємодіяти зі своїми однолітками.  

На сьогодні в Україні відбувається перехід від медичної моделі розуміння 

психофізичних порушень розвитку та інвалідності, на якій ґрунтуються основні 
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положення спеціальної педагогіки, до соціальної моделі, яка становить основу 

інклюзивної освіти. За останній час вітчизняними науковцями здійснено фундаментальні 

дослідження для впровадження інклюзивної освіти в Україні, обґрунтовано теоретико-

методологічні засади інклюзивної освіти, визначено шляхи її впровадження (А. 

Колупаєва, Т. Сак, Т. Скрипник, О. Таранченко та ін.). Теоретичний і практичний аспекти 

інклюзивної освіти висвітлювали у своїх працях також Е. Данілавічютє, З. Ленів, С. 

Литовченко, О. Мартинчук, Ю. Найда та інші. 

Так, вперше поняття інклюзивного навчання було визначено Колупаєвою А. А., яка 

зазначила, що інклюзивне навчання є гнучкою, індивідуалізованою системою навчання 

дітей з особливостями психофізичного розвитку в умовах масової загальноосвітньої 

школи за місцем проживання, яке відбувається за індивідуальним навчальним планом, 

забезпечується медико-соціальним та психолого-педагогічним супроводом і передбачає 

створення освітнього середовища, яке б відповідало потребам і можливостям кожної 

дитини, незалежно від особливостей її психофізичного розвитку [60]. Це визначення 

можна вважати всеохоплюючим, оскільки воно містить усі основні необхідні умови для 

успішної інклюзії. 

 Аналіз та узагальнення науково-теоретичного матеріалу дали змогу уточнити і 

розширити визначення основних термінологічних понять: інклюзивна освіта, діти з 

особливими освітніми потребами, доцільне пристосування, які частково знайшли своє 

відображення у новому проекті Закону України «Про освіту». Так, зокрема, трактування 

терміну «особа з особливими освітніми потребами» як особа, яка має порушення 

фізичного чи психічного розвитку, у тому числі особа з інвалідністю або інша особа, яка 

потребує додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою 

розвитку, навчання, поліпшення стану здоров’я та якості життя, підвищення рівня участі 

у житті суспільства, відображає сучасне розуміння терміну інклюзивна освіта як 

забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітям з особливими освітніми 

потребами. 

Окресливши проблему дослідження розвитку інклюзивної освіти з позицій 

соціально-педагогічної значущості, ми пристаємо до думки сучасних вчених, що 

інклюзивна освіта має передбачати додаткові ресурси та додаткову підтримку, в основі 
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якої – комплексний та інтегрований підхід (Т. Бут, М. Ейнскоу, А. Колупаєва, Дж. Лупарт, 

О. Таранченко та ін.). Водночас необхідно відмітити, що наразі немає завершеного 

цілісного опису та єдиного бачення у визначенні інтегрованого супроводу дітей з 

особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчального закладу, що, 

зокрема, пов’язано з багатогранністю предмета дослідження, ознаки якого належать до 

різних галузей наукового знання: педагогіки, спеціальної педагогіки, спеціальної 

психології, соціології тощо (М. Бітянова, Т. Галицька, Н. Степанець, Л. Тюптя та ін.). Хоча 

здебільшого супровід розглядається як комплексний підхід (психолого-педагогічний, 

психолого-медико-педагогічний тощо), завдання окремих видів супроводу залежать від 

загальних завдань відповідних наукових галузей (педагогіки, психології, медицини, 

реабілітаційної роботи тощо), що ускладнює визначення спільних напрямів і засобів його 

забезпечення. Сучасні науковці наголошують на важливості командної взаємодії та 

цілісної діяльності при забезпеченні додаткового супроводу дітей з особливими освітніми 

потребами (Е. Данілавічютє, А. Колупаєва, С. Литовченко, Т. Скрипник та ін.).  

Комплексний аналіз і систематизація психолого-педагогічних досліджень дали 

змогу визначити власне бачення поняття інтегрованого підходу, що зумовлюється 

особливостями організації освітнього процесу в умовах інклюзивної освіти та сучасним 

розумінням інклюзії в цілому. Зміст поняття «інтегрований супровід дітей з особливими 

освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти» тлумачимо як вид психолого-медико-

педагогічної діяльності, що передбачає виявлення і забезпечення додаткових потреб дітей 

в освітньому процесі з активним залученням сімей. Окрім цього, інтегрований супровід 

передбачає також виявлення і задоволення додаткових потреб сім’ї як рівноправного 

учасника освітнього процесу, а також навчального закладу, який забезпечує якісну 

інклюзивну освіту. Визначення цих додаткових потреб на рівні окремих дітей, їхніх сімей 

та на рівні навчального закладу дає можливість з’ясувати характер та обсяг додаткових 

ресурсів, необхідних для забезпечення якісної інклюзивної освіти. 

 

1.3 Інклюзія в освіті: законодавство України у сфері інклюзивної освіти 

Основний Закон України – Конституція України, прийнята 1996 року, вперше 

наголосила на рівності прав громадян України незалежно від раси, політичних, релігійних 
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та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця 

проживання, мовних та інших ознак. Розділ «Права людини» містить декларацію 

основних демократичних і гуманістичних положень, які відповідають міжнародним 

угодам і домовленостям та мають забезпечити захист прав усіх громадян.  

Реалізація зазначених у Конституції України прав людини, зокрема права на освіту 

(ст.53), забезпечується шляхом прийняття та виконання відповідних законів та 

підзаконних актів у сфері освіти: Закону про освіту (1991р.), Закону про професійну освіту 

(1998р.), Закону про загальну середню освіту (1999р.), Закону про позашкільну освіту 

(2000р.), Закону про дошкільну освіту (2001р.), Закону про вищу освіту (2014 р.). 

Відбувається процес затвердження базового Закону про освіту, першу редакцію якого 

було затверджено 4 квітня 2016 року. 

Слід зауважити, що усі вищезазначені закони (крім Закону України про вищу освіту 

2014р. та законопроекту про освіту) та відповідна нормативно-правова база розроблялись 

без урахування сучасних поглядів щодо освіти дітей з особливими потребами та змін у 

державній політиці країни, зокрема в напрямі інклюзивної освіти. Це пояснюється тим, 

що усі вони були прийняті до моменту ратифікації Україною Конвенції ООН про права 

осіб з інвалідністю у 2009 р., яка стала першим важливим кроком у формуванні нової 

державної політики щодо освіти дітей з особливими освітніми потребами і створила 

передумови для нового усвідомлення поняття інвалідності з точки зору соціальної, а не 

медичної моделі. 

Водночас, аналіз основних Законів України у сфері освіти, які були створені до 

моменту ратифікації Україною Конвенції ООН про права інвалідів, свідчить про їх 

загальну декларацію доступності освіти на усіх її рівнях для усіх громадян держави. Так, 

у статті 3 «Право громадян на освіту» Закону України «Про освіту», зазначено, що 

громадяни України мають право на безкоштовну освіту в державних навчальних закладах 

незалежно від будь-яких ознак, в тому числі від стану здоров’я. Це право забезпечується 

розгалуженою мережею навчальних закладів; відкритим характером навчальних закладів, 

створенням умов для вибору профілю навчання і виховання відповідно до здібностей, 

інтересів дітей; різними формами навчання – очною, вечірньою, заочною, екстернатом, а 

також педагогічним патронатом [36]. Проте, медичне розуміння інвалідності, що лежить 
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в основі цього та інших законів, передбачає також функціонування окремих, спеціальних 

навчальних закладів для дітей з особливими потребами у випадку, якщо «особи з вадами 

фізичного чи розумового розвитку не можуть навчатися в масових навчальних закладах». 

Доступність дошкільної освіти для кожного громадянина; рівність умов для 

реалізації задатків, нахилів, здібностей, обдарувань, різнобічного розвитку кожної 

дитини, відповідність змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти особливостям розвитку та 

стану здоров'я дитини дошкільного віку гарантується Законом України «Про дошкільну 

освіту [35] 

У Законі України «Про загальну середню освіту» теж зазначається, що громадянам 

України незалежно від раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного 

та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних та інших ознак 

забезпечується доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти у 

державних і комунальних навчальних закладах. Водночас, як і у попередньому документі, 

цей документ передбачає направлення дітей з порушеннями психофізичного розвитку до 

спеціальних навчальних закладів або навчання за індивідуальною формою навчання за 

умови згоди батьків (ст. 29, п.1, п.3). 

Цікавими видаються й результати аналізу законодавства України у сфері 

професійно-технічної освіти, яке базується на Конституції України (1996) і складається із 

Закону України «Про освіту» (1991), Закону України «Про професійно-технічну освіту» 

(1998), інших нормативно-правових документів. Про рівність прав на здобуття 

професійно-технічної світи зазначається у Статті 5: «громадяни України мають рівні 

права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів. 

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками також показниками 

професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України”. Потенційна 

можливість вибору тієї чи іншої форми навчання для осіб з інвалідністю та учнів з 

особливими освітніми потребами зазначена у Статті 25 «Форми організації навчального 

процесу», де можна побачити такі форми навчання, як «різні типи уроків, лекція, 

теоретичний семінар, практичний семінар, лабораторно-практичне заняття тощо; 

індивідуальні заняття учнів, слухачів; інші форми професійної практичної підготовки». 

Не зважаючи на надзвичайну важливість цього закону для молоді з особливими 
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потребами (визначає умови здобуття професійного освіти, що в подальшому веде до 

працевлаштування), він, як і попередні закони, ґрунтується винятково на медичній моделі 

розуміння інвалідності і не створює передумов для змін власне навчального середовища. 

Закон України «Про вищу освіту» №76 – VIII, прийнятий у грудні 2014р., можна 

вважати першим законом, який було розроблено з урахуванням сучасних змін у галузі 

освіти осіб з особливими потребами. У законі вперше надано визначення особам з 

особливими освітніми потребами як особам з інвалідністю, які потребують додаткової 

підтримки для здобуття вищої освіти. Хоча це визначення не зовсім відповідає дійсності, 

оскільки не завжди особи з особливими освітніми потребами мають інвалідність, 

важливим є наголошення на необхідності забезпечення додаткової підтримки для цих осіб 

у процесі здобуття вищої освіти. У статті 4 «Право на вищу освіту» також декларується 

рівність прав усіх громадян на вищу освіту, проте, зазначається необхідність створення 

відповідних умов для реалізації цього права особами з особливими освітніми потребами, 

що є певним відображенням соціальної моделі розуміння інвалідності. 

Надзвичайно важливим з огляду на формування освітньої політики в країні можна 

вважати законопроект базового Закону «Про освіту», який наразі знаходиться на розгляді 

Верховної Ради України. Вперше за історію країни у цьому законі введено основні 

визначення таких термінів, як «особа з особливими освітніми потребами», «інклюзивне 

навчання», «інклюзивне освітнє середовище» з позиції соціальної моделі розуміння 

інвалідності, що узгоджує його з Конвенцією ООН про права осіб з інвалідністю. Закон 

також містить дві окремі статті, присвячені питанням освіти осіб з особливими освітніми 

потребами – статтю 18 «Освіта осіб з особливими освітніми потребами» та статтю 19 

«Інклюзивне навчання». Серед багатьох позитивних характеристик зазначених статей, в 

них йдеться про єдині державні стандарти, відповідно до яких надається освіта особам з 

особливими освітніми потребами, необхідність забезпечення належного фінансового, 

кадрового, матеріально – технічного забезпечення тощо. Можна вважати, що цей базовий 

закон, який з часом буде прийнято, стане основою для подальших змін в усіх діючих 

законах України, бо він найповніше враховує основні сучасні тенденції розуміння 

інклюзивної освіти, а відтак буде важливим чинником для подальшого розвитку 

інклюзивної освіти. 
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Як було зазначено вище, основні зміни у законодавстві України в напрямі 

інклюзивної освіти почали здійснюватися після ратифікації Україною Конвенції ООН про 

права осіб з інвалідністю, що сприяло активізації діяльності багатьох громадських 

організацій та їх співпраці з державними органами управління освітою, науковими 

установами тощо.  

Так, у грудні 2009 року було прийнято важливий для розвитку інклюзивної освіти 

документ – Розпорядження Кабінету Міністрів України №1482-р. «Про затвердження 

плану заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у 

загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року». Відповідно до цього 

розпорядження Міністерством освіти і науки України було видано наказ, яким 

затверджено низку заходів, що мають сприяти розвитку інклюзивної освіти. Серед них: 

розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проект Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань освіти» щодо 

запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних 

закладах»; розроблення і затвердження положення про клас з інклюзивним навчанням; 

внесення змін до Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка 

Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-

педагогічні консультації у зв`язку із запровадженням інклюзивного навчання; 

забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації педагогічних працівників з питань 

інклюзивного та інтегрованого навчання, зокрема шляхом створення в інститутах 

післядипломної педагогічної освіти відповідних кафедр (лабораторій); забезпечення умов 

для безперешкодного доступу дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового 

розвитку, до будівель і приміщень загальноосвітніх навчальних закладів з інклюзивним 

та інтегрованим навчанням та інші. 

Наступними кроками стало затвердження Верховною Радою України Закону 

України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та 

дошкільної освіти» (щодо організації навчально-виховного процесу) № 2442 – VI від 6 

липня 2010 року, що дало можливість організовувати діяльність інклюзивних і 

спеціальних класів на базі загальноосвітніх навчальних закладів [34]. Іншим важливим 

документом на шляху до розвитку інклюзивної освіти стало затвердження у жовтні 2010 
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році Концепції розвитку інклюзивної освіти. Як зазначено у Пояснювальній записці до 

Концепції, її розроблення та прийняття викликане «необхідністю вирішення важливих 

питань щодо забезпечення права на якісну освіту дітей з особливим освітніми 

потребами», а також зобов`язаннями держави, пов`язаними з ратифікацією таких 

міжнародних документів як Загальна Декларація прав людини, Конвенція ООН про права 

дитини та Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю. Концепція розвитку інклюзивної 

освіти вперше ввела до законодавчого поля України визначення інклюзивного навчання 

як «комплексного процесу 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». Для забезпечення особистісно-орієнтованого підходу у процесі навчання 

Концепція передбачила також введення додаткової посади асистента учителя шляхом 

доповнення Класифікатора професій новою кваліфікацією. 

Про активізацію роботи із запровадження інклюзивного навчання в дошкільних і 

загальноосвітніх навчальних закладах йшлося і в Указі Президента України №926/2010 

«Про заходи щодо пріоритетного розвитку освіти в Україні», виданого 30 вересня 2010 

року. У наступному указі «Про заходи щодо розв`язання актуальних проблем осіб з 

обмеженими фізичними можливостями», виданому Президентом України 19 травня 2011 

року, визначено цілу низку завдань щодо вирішення проблем людей з інвалідністю у 

різних сферах життя суспільства: освіти, охорони здоров`я, регіонального розвитку та 

будівництва та інших. Зокрема, у сфері освіти цим указом передбачено здійснення 

додаткових заходів щодо впровадження інклюзивного та інтегрованого навчання дітей з 

особливими потребами в дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах; створення 

у вищих навчальних закладах післядипломної педагогічної освіти структурних 

підрозділів для забезпечення науково-методичного забезпечення інклюзивного та 

інтегрованого навчання осіб з особливими потребами тощо. 

У грудні 2010р. Міністерством освіти і науки України видано наказ «Про 

затвердження Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими 

освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних класах», в якому зазначалось, що 
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метою створення спеціальних класів у загальноосвітніх навчальних закладах є реалізація 

права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття загальної середньої освіти за 

місцем проживання, залучення сім`ї до участі у навчально-реабілітаційному процесі з 

урахуванням особливостей розвитку та потреб дитини, створення передумов для 

соціальної адаптації, подальшої інтеграції в суспільство дітей з особливими освітніми 

потребами [87]. Хоча спеціальні класи не передбачають спільне навчання дітей з 

особливими освітніми потребами разом із своїми однолітками, така форма навчання все 

ж створює можливості для взаємодії дітей у позанавчальний час, що також можна вважати 

частковою інклюзією. 

У серпні 2011 року Кабінет Міністрів України прийняв Постанову № 872 про 

«Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», у 

якій було визначено умови, необхідні для успішного впровадження інклюзивної освіти, а 

саме: застосування особистісно-орієнтованих методів навчання (індивідуалізація, 

диференціація); забезпечення безперешкодного доступу до будівель і приміщень 

навчального закладу для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату та дітей з 

порушеннями зору; забезпечення необхідними навчально-методичними та 

індивідуальними технічними засобами навчання тощо [106]. 

Окрім зазначених вище особливостей організації освітнього середовища у 

загальноосвітніх навчальних закладах, важливе значення цього документу полягало в 

тому, що у ньому була прописана можливість навчання дітей з особливими освітніми 

потребами за типовими навчальними програмами і навчальними планами, до яких 

вносяться зміни відповідно до особливостей розвитку таких дітей та їхніх додаткових 

потреб у навчанні. Крім цього, у Порядку організації інклюзивного навчання 

наголошувалось на корекційній спрямованості навчального процесу дітей з особливими 

потребами, а також на необхідності психолого-педагогічного супроводу. Незважаючи на 

недосконалість цього документа з точки зору невизначеності чи відсутності механізмів 

його впровадження, затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у 

загальноосвітніх навчальних закладах стало прогресивним кроком на шляху до 

запровадження інклюзивної освіти в Україні, оскільки забезпечувало відповіді на багато 

запитань керівників навчальних закладів у процесі організації інклюзивних класів. 
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Важливим з огляду розуміння особливостей організації інклюзивного навчання 

став інструктивно-методичний лист «Організація інклюзивного навчання у 

загальноосвітніх навчальних закладах», розроблений Міністерством освіти і науки, 

молоді та спорту України у травні 2012 року. У цьому листі було надано визначення та 

пояснення таких важливих понять як інклюзивне навчання, індивідуальна програма 

розвитку, модифікації та адаптації, індивідуальний навчальний план та індивідуальна 

навчальна програма, портфоліо тощо [72]. На відміну від Положення про спеціальні класи 

для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх класах, в 

інструктивно-методичному листі було ще раз підкреслено, що індивідуальна навчальна 

програма дитини з особливими освітніми потребами у класі з інклюзивним навчанням 

розробляється на основі типових навчальних програм загальноосвітніх навчальних 

закладів, у тому числі спеціальних, з відповідною їх адаптацією  

Слід сказати, що фактично через два місяці, 18 липня 2012 року Кабінет Міністрів 

України прийняв Постанову № 635 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів 

України від 14 квітня 1997 р. № 346 і від 14 червня 2000 р. № 963», де було передбачено 

введення посади асистента вчителя загальноосвітнього навчального закладу з 

інклюзивним та інтегрованим навчанням. На виконання цієї постанови Міністерство 

освіти і науки, молоді та спорту України видало у вересні 2012 року наказ «Щодо 

посадових обов`язків асистента вчителя» та наказ «Щодо введення посади вихователя 

(асистента вчителя) у загальноосвітніх навчальних закладах з інклюзивним навчанням», 

у яких були визначені посадові обов`язки та необхідні компетентності асистента вчителя, 

умови та розміри оплати праці, педагогічне навантаження тощо. 

Важливим у контексті забезпечення додаткових ресурсів для інклюзивних 

навчальних закладів став лист Міністерства освіти і науки України №1/9-539 від 8 серпня 

2013 року «Про організаційно-методичні засади забезпечення права на освіту дітям з 

особливими освітніми потребами», в якому було зазначено такі важливі положення: 1) 

створення у кожному регіоні банку даних про кількість дітей з особливими потребами, у 

тому числі й дітей з інвалідністю, який необхідно щорічно оновлювати; 2) наголошення 

на важливості співпраці інклюзивних навчальних закладів із психолого-медико-

педагогічними консультаціями в процесі створення індивідуальних програм розвитку 



43 

дітей з особливими освітніми потребами; 3) організація Навчально-реабілітаційних 

центрів (НРЦ), які мають забезпечити комплексну реабілітаційну допомогу дітям із 

складними порушеннями психофізичного розвитку; 4) підкреслення важливості співпраці 

інклюзивних навчальних закладів із спеціальними навчальними закладами та навчально-

реабілітаційними центрами для забезпечення додаткової підтримки дітей з особливими 

освітніми потребами. 

 У червні 2014 року був прийнятий Закон України «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо організації інклюзивного навчання», який затвердив довгоочікувані 

зміни щодо можливості відкривати інклюзивні та спеціальні групи на базі дошкільних 

навчальних закладів. Згадані зміни дали можливість ввести до штатних нормативів 

дошкільних навчальних закладів посаду «асистент вихователя» в інклюзивних групах. 

Інклюзивна освіта стала також одним із пріоритетів сучасних освітніх реформ, про що 

свідчить чинний проект Закону «Про освіту», який аналізувався вище. 

У контексті забезпечення інтегрованого супроводу дітей з особливими освітніми 

потребами важливою, на наш погляд, є постанова Верховної Ради України від 13 січня 

2015року №96 - VIII про схвалення рекомендацій парламентських слухань на тему: 

«Освіта, охорона здоров’я та соціальне забезпечення дітей з порушеннями розвитку: 

проблеми та шляхи їх вирішення», які відбулися 4 червня 2014 року. Вперше питання 

забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами розглядалося комплексно – в 

контексті освіти, охорони здоров’я та соціального захисту. Відповідно, однією з основних 

проблем, зазначених у постанові, стала проблема відсутності системної співпраці 

центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 

громадських організацій з питань медичного, психолого-педагогічного і соціального 

супроводів дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей з інвалідністю, 

починаючи з раннього віку. Серед основних рекомендацій, визначених у постанові, стали 

рекомендації Кабінету Міністрів України щодо розроблення порядку супроводу дітей з 

особливими освітніми потребами від народження до повноліття, а також порядку 

взаємодії закладів охорони здоров’я, освіти та соціального захисту. 

Важливо зазначити, що саме в період 2014 – 2017 років було надано новий поштовх 

змінам у розвитку інклюзивної освіти, як на рівні законодавчих змін, так і на рівні 
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практики. Окрім змін до Закону України, зазначеного вище, важливо відмітити: постанову 

Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2017 року №88 «Про порядок та умови надання 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами», що вперше закріпила забезпечення 

додаткової підтримки дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються в 

інклюзивних і спеціальних навчальних закладах (окрім спеціальних шкіл-інтернатів), 

відповідно до переліку послуг, зазначених в індивідуальній програмі розвитку; 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016р. №988 – р «Про схвалення 

Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти 

«Нова українська школа» на період до 2029 року; розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 28 грудня 2016р. № 1073-р «Про затвердження плану заходів з виконання 

рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб 

з інвалідністю, до першої доповіді України про виконання Конвенції ООН про права осіб 

з інвалідністю на період до 2020 року; розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 

квітня 2017р. № 230 – р «Про схвалення Концепції Державної соціальної програми 

«Національний план щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 

року та ін. 

Отже, можна зазначити, що перші зміни, які створюють підґрунтя для розвитку 

інклюзивної освіти в умовах дошкільних, загальноосвітніх і вищих навчальних закладах 

України, вже відбулися. Брак практичного досвіду реалізації інклюзивної освіти, його 

вивчення та аналізу, брак розуміння інклюзії в суспільстві загалом все ще зумовлюють 

досить великий вплив медичної моделі розуміння інвалідності, у тому числі в 

законодавстві. З іншого боку, це забезпечує можливості для надання додаткової 

підтримки дітям з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, 

необхідними фахівцями. 

Принагідно також зазначити, що процес розроблення основних змін у 

законодавстві України характеризувався спільною роботою Міністерства освіти і науки 

України, Інституту спеціальної педагогіки НАПН України та громадських організацій, що 

досить позитивно вплинуло на якість означених змін, які мають велике значення для 
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подальшого практичного впровадження і розвитку концепції інклюзивної освіти в 

Україні. 

 

1.4 Міжнародний досвід забезпечення додаткового супроводу дітей з 

особливими освітніми потребами 

Надання якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами на базі навчальних 

закладів системи загальної освіти неможливе без забезпечення додаткової підтримки, 

метою якої є допомога таким дітям в отриманні доступу до загальної навчальної програми 

та усіх можливих переваг від навчання нарівні зі своїми однолітками за місцем 

проживання. Визначальним у цьому є поняття додаткової підтримки, яку деякі 

дослідники визначають як спеціальну освіту. 

Організація економічної співпраці та розвитку, яка опікується питаннями 

соціально-політичного розвитку країн-членів цієї організації, зазначає, що діти з 

особливими освітніми потребами визначаються на підставі необхідності надання 

додаткової підтримки у процесі їх навчання, яке забезпечується державними чи 

приватними структурами. У цьому визначенні підкреслюється як значення додаткової 

підтримки, так і можливість чи необхідність її фінансування з різних джерел. У 

результатах досліджень цієї організації також наголошується, що додаткову підтримку 

або додаткові ресурси слід розуміти як додаткові до тих ресурсів, що зазвичай надаються 

загальноосвітнім навчальним закладом усім учням, які в ньому навчаються. 

Додаткові ресурси можуть складатися з людських, матеріальних та фінансових. До 

людських ресурсів відносять співвідношення кількості дітей до кількості педагогів, які 

працюють з ними; наявність додаткових педагогів, асистента вчителя та інших фахівців. 

До людських ресурсів також відносять наявність навчальних програм для педагогів та 

іншого персоналу, спрямованих на їхню підготовку до роботи з дітьми з особливими 

освітніми потребами. Матеріальні ресурси передбачають допоміжні засоби навчання 

різного виду, як наприклад слухові апарати, модифікації та адаптації у навчальному 

середовищі, спеціальні навчальні матеріали тощо. Фінансові ресурси означають наявність 

відповідної формули фінансування, що дає можливість додаткового фінансування дітей з 

особливими освітніми потребами чи класів, у яких вони навчаються; систему 
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фінансування, що передбачає планування відповідних коштів на навчання дітей з 

особливими освітніми потребами в рамках загального бюджету; а також вартість 

персоналу та матеріальних ресурсів. 

Однією з важливих передумов забезпечення додаткових ресурсів є міжвідомча 

співпраця. Про важливість міжвідомчої співпраці та інтегрування послуг йдеться у 

рекомендаціях щодо Плану дій Ради Європи на 2006-2015 роки, де зазначається, що 

«підхід, який базується на координації та відповідальності різних секторів у розробленні 

політики та наданні послуг, відіграє важливу роль у розвитку інклюзивного суспільства». 

Це означає, що інклюзія стає відповідальністю усіх міністерств, які мають забезпечити 

права людей з особливими потребами в усіх сферах їх життєдіяльності як всередині 

сектору, так і між різними секторами. У плані дій Ради Європи також пропонується один 

із механізмів цього процесу, а саме створення координаційних центрів, які займалися б 

усіма питаннями, пов`язаними з потребами людей з особливими потребами. 

Для забезпечення додаткових ресурсів, особливо у ситуації їх обмеженої наявності, 

важливими є пошуки механізмів співпраці із спеціальними навчальними закладами, які 

часто володіють усіма переліченими вище ресурсами. Відповідно до численних 

досліджень, перехід до інклюзивної освіти є загальною тенденцією усіх європейських 

країн, що супроводжується як зменшенням чисельності учнів з особливими потребами у 

спеціальних школах і спеціальних класах, так і зменшенням кількості самих спеціальних 

шкіл. Як зазначає американський дослідник К. Мейер [158], таке зменшення призводить 

до бачення спеціальних навчальних закладів у ролі ресурсних центрів.  

Принагідно зазначимо, що трансформація спеціальних навчальних закладів у 

ресурсні центри відбувається у більшості європейських країн. Такі центри можуть мати 

різні назви – ресурсні центри, центри знань, експертні центри, а також мати різні завдання. 

Загалом, завдання цих центрів полягає у наступному: проведення тренінгів для педагогів 

та інших фахівців; розроблення та поширення навчально-методичних матеріалів; 

підтримка інклюзивних шкіл і батьків дітей з особливими потребами; часткова 

короткострокова допомога окремим учням; допомога особам з особливими потребами у 

подальшому працевлаштуванні. 
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Серед європейських країн такі країни, як Австрія, Норвегія, Данія, Швеція, 

Фінляндія вже мають значний досвід діяльності ресурсних центрів, тоді як Кіпр, 

Португалія ще знаходяться у процесі створення системи ресурсних центрів. У Бельгії, 

Нідерландах, Греції, Великій Британії спеціальні навчальні заклади надають послуги 

інклюзивним школам, а в Іспанії спеціальні школи зобов’язані співпрацювати з 

інклюзивними навчальними закладами. 

У країнах, де система спеціальної освіти є досить розвинута (Бельгія, Німеччина, 

Нідерланди, Франція), політика держави полягає в активному залученні спеціальних шкіл 

до процесу інклюзії, зокрема, до співпраці з інклюзивними навчальними закладами. 

Проте, як зазначають дослідники, більшість спеціальних навчальних закладів 

висловлюють свої застереження щодо розвитку інклюзії, що пояснюється відчуттям 

певної конкуренції, а відтак, загрози своєму існуванню. Потрібно також підкреслити, що 

процес інклюзії у цих країнах відбувається досить повільно, оскільки інклюзивні 

навчальні заклади часто перекладають відповідальність за навчання дітей з особливими 

освітніми потребами на систему спеціальної освіти. Крім того, педагоги спеціальних 

навчальних закладів та інші фахівці, які працюють в системі спеціальної освіти, вважають 

себе більш компетентними експертами у сфері навчання дітей з особливими потребами, 

що також ускладнює цей процес. 

Для детальнішого аналізу забезпечення інклюзивних навчальних закладів 

додатковими ресурсами нами було обрано три країни – Велика Британія, Литва та Канада. 

Ці країни були вибрані з наступних причин: у Великій Британії - найнижчий відсоток 

дітей з особливими потребами (близько 1%), які навчаються у спеціальних навчальних 

закладах; Литва, як країна пострадянського освітнього простору, має спільне минуле з 

Україною, зокрема у сфері спеціальної й інклюзивної освіти; Канада, де, як і в США, 

інклюзивна освіта набула значного прогресу і розглядається як безумовне право кожної 

дитини та її батьків. Аналіз забезпечення інклюзивних навчальних закладів проводився в 

контексті розуміння законодавства цих країн у сфері освіти дітей з особливими освітніми 

потребами, наявності різних форм навчання для таких дітей, а також форм підготовки 

педагогів до роботи з ними в умовах інклюзивного навчального середовища. 
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Об’єднане Королівство Великої Британії ратифікувало низку міжнародних 

документів, які зобов’язують британський уряд забезпечувати освіту без дискримінації за 

будь-якими ознаками. Серед цих документів Міжнародна конвенція з усунення усіх форм 

дискримінації (ратифікована у 1969р.); Міжнародний пакт про економічні, соціальні і 

культурні права (ратифікований у 1976р.); Конвенція ООН про права дитини 

(ратифікована у 1991 р.) і Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю і Факультативний 

протокол (ратифіковані у 2009 р.). 

Окрім міжнародних правових документів, британський уряд ратифікував низку 

регіональних документів, які забороняють будь-яку дискримінацію в отриманні освіти за 

ознакою інвалідності чи порушень психофізичного розвитку. Цими документами є 

Європейська соціальна Хартія і Європейська конвенція з прав людини, які були 

інтегровані у британські закони Актом з прав людини у 1998 році. 

Першого жовтня 2010 р. у країні було прийнято Акт рівності, відповідно до якого 

жоден навчальний заклад будь-якого підпорядкування не має права дискримінувати учнів 

за жодними ознаками, у тому числі з такими ознаками, як порушення розвитку, стать, 

расові ознаки, віросповідання тощо.   

На сьогодні питання освіти дітей з особливими освітніми потребами регулюються 

освітніми актами від 1981, 1993, 1996 та 2002 років, які передбачають відвідування такими 

дітьми загальноосвітніх навчальних закладів за умови забезпечення спеціальних освітніх 

послуг, якісних освітніх послуг для інших учнів, ефективного використання ресурсів та 

згоди усіх батьків. Зокрема, в Освітньому акті 1993 року було введено термін «діти з 

особливими освітніми потребами», який зазначав, що «діти з особливими освітніми 

потребами – це діти, які мають труднощі у навчанні, що є більшими за труднощі, з якими 

стикається більшість дітей цього ж віку; або чиї порушення розвитку не дають їм 

можливості користуватися усіма навчальними можливостями у порівнянні з дітьми цього 

ж віку». Важливо, що визнання особливих освітніх потреб стосувалося не лише дітей 

шкільного віку, а й дітей віком від народження до п’яти років. 

В Англії та Уельсі навчання дітей з особливими освітніми потребами може мати 

різні форми: навчання в інклюзивному класі, поєднання навчання в інклюзивному 

навчальному середовищі із навчанням у спеціальному навчальному середовищі на базі 
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інклюзивного навчального закладу, поєднання навчання в інклюзивному навчальному 

середовищі з навчанням у спеціальному навчальному середовищі за межами 

інклюзивного навчального середовища, навчання у спеціальному класі в межах 

інклюзивного навчального закладу, навчання у спеціальному навчальному закладі та 

навчання у школі-інтернаті.  

Відповідно до даних вже згадуваної Європейської агенції розвитку спеціальної 

освіти (2012р.), у Великій Британії у 2010/2011 навчальному році лише 1,3% учнів 

шкільного віку навчалось поза системою загальної освіти, де переважна більшість з них 

навчалась у спеціальних навчальних закладах. Спеціальні навчальні заклади 

підпорядковуються та утримуються місцевими управліннями освіти і можуть бути різних 

типів – для дітей з труднощами у навчанні, для дітей з труднощами з поведінкою, дітей з 

емоційними розладами, дітей з порушеннями слуху і зору, а також дітей з фізичними 

порушеннями. Традиційний підхід фінансування спеціальної освіти здійснюється 

відповідно до нозологій дітей.  

Зміни у забезпеченні додаткової підтримки дітям з особливими потребами, 

пов’язаної з їхнім навчанням, почали відбуватися з прийняттям Освітнього акту у 1981р. 

Саме завдяки цьому акту відбувся перехід від використання терміну «порушення 

розвитку» до терміну «особливі освітні потреби». Було прийняте Положення про особливі 

освітні потреби, яке визначало способи забезпечення цих потреб. Хоча прийняття самого 

Освітнього акту і Положення мало що змінили в системі фінансування навчальних 

закладів, ці документи сприяли таким позитивним змінам, як проведення  систематичного 

оцінювання розвитку дітей, посилення зв’язку між результатами оцінювання та видами і 

обсягом підтримки, збільшення участі батьків у процесі прийняття рішень, а також 

переходом від розуміння поняття «особливі потреби» з точки зору медичної моделі до 

розуміння підходу з точки зору забезпечення змін на рівні усього навчального закладу. 

Освітній акт 1981р. заохочував навчальні заклади передбачати у своїх бюджетах кошти 

для забезпечення додаткової підтримки учням, у яких є ті чи інші додаткові потреби, 

пов’язані з навчанням. Як засвідчує аналіз, ці кошти могли витрачатися по-різному і не 

обов’язково бути пов’язаними з конкретними дітьми. 
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Урядова політика, проголошена Циркуляром 7/91 (Департамент освіти і науки, 

1991), надає перевагу автономному управлінню навчальними закладами, коли школи 

значною мірою беруть на себе відповідальність за використання наданих їм фінансових 

коштів з урахуванням власних пріоритетів. Переважна частина фінансування, яке уряд 

виділяє місцевим управлінням освіти, обраховується на основі чисельності дітей кожної 

вікової групи. Додатково виділяється дотація на «вирішення додаткових освітніх завдань» 

місцевого управління освіти, її розмір визначається на підставі урядової оцінки рівня 

соціальної депривації на його підвідомчій території. 

Місцеве управління освіти розподіляє кошти серед шкіл за власною формулою, яка 

затверджується урядом і містить статтю додаткових витрат у процесі навчання дітей з 

особливими освітніми потребами. Багато місцевих управлінь освіти розподіляють кошти, 

виходячи з чисельності дітей у кожній школі, які мають право на забезпечення 

безкоштовним харчуванням у навчальному закладі. Втім окремі місцеві управління освіти 

застосовують підхід з урахуванням показників навчальної успішності і така практика 

заохочується урядом. 

Водночас, певна частка фінансування, що виділяється на місцеві управління освіти, 

не розподіляється між школами. Частина цих коштів залишається в бюджеті місцевого 

управління освіти і спрямовується на покриття приблизно прорахованих додаткових 

витрат на забезпечення освіти дітям, які мають висновок про особливі освітні потреби. Ці 

кошти у відповідному обсязі спрямовуються безпосередньо на школу, де навчаються такі 

діти. 

Відповідно до політики уряду щодо розвитку шкільної автономії, місцеві 

управління освіти заохочують навчальні заклади до пошуку інших альтернативних 

джерел фінансування. Відповідно, такі послуги можуть надаватися самими місцевими 

управліннями освіти, іншими громадськими організаціями, бізнес-організаціями, 

індивідуальними консультантами та ін. Відповідно до Освітнього акту 1993 року, місцеві 

управління освіти можуть надавати власні послуги інклюзивним навчальним закладам, 

отримуючи від них помірну оплату. Звичайно, що навчальні заклади самостійно 

приймають рішення щодо вибору джерела цих послуг. 
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Переважна більшість шкіл у Великій Британії підпорядковується місцевим 

управлінням освіти, до яких вони можуть звертатися за додатковою фінансовою 

підтримкою, що надається у вигляді гранту для забезпечення додаткових послуг дітям з 

особливими освітніми потребами. Більшість дітей з особливими освітніми потребами 

отримують таку додаткову підтримку в малих групах або індивідуально поза межами 

класу, хоча все частіше така підтримка надається в межах класу. 

На виконання політики інклюзивної освіти місцеві управління освіти здійснюють 

практику надання ресурсної підтримки окремим школам, які мають найбільшу кількість 

дітей з особливими потребами. У цьому випадку такі школи стають ресурсними 

навчальними закладами і від них очікується, що вони повинні приймати більше дітей із 

складними порушеннями емоційного розвитку та проблемами поведінки. Інші школи 

отримують додаткову підтримку у виді тимчасових грантів.  

Кожен навчальний заклад, що підпорядковується місцевому управлінню освіти, 

повинен мати відповідальну особу за щоденну координацію забезпечення додаткових 

послуг дітям з особливими освітніми потребами як у класі, так і поза його межами – 

координатора з питань особливих освітніх потреб (special educational needs coordinator – 

SENCO). Така координація здійснюється у тісній співпраці з вчителями дитини і 

закріплена в основних нормативних документах школи. Іншими функціями координатора 

з питань особливих освітніх потреб є надання консультацій педагогам, проведення 

семінарів і тренінгів, розроблення навчально-методичних матеріалів, а також надання 

консультацій безпосередньо учням з особливими освітніми потребами.  

Відповідно до стратегії уряду щодо розвитку освіти для дітей з особливими 

потребами, додаткова підтримка дітей з порушеннями психофізичного розвитку у 

навчальному закладі  відбувається у чотири етапи. На початковому етапі батьки дитини з 

особливими потребами спілкуються із вчителем дитини та координатором з питань 

особливих освітніх потреб, щоб з’ясувати додаткові потреби дитини, пов’язані з її 

навчанням, та обговорити шляхи їх забезпечення. Додаткова підтримка на цьому етапі 

може полягати у виборі або внесенні змін до методів навчання або допомозі асистента 

вчителя. Наступний етап підтримки передбачає залучення додаткових фахівців, як 

наприклад логопеда. Інший етап – оцінювання (діагностика) рівня розвитку дитини, 
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зазвичай ініціюється батьками, медичними працівниками школи або місцевим 

управлінням освіти. До процесу оцінювання залучаються батьки, шкільний лікар, лікар 

дитини, шкільний психолог, соціальний працівник, який може давати поради за умови 

його знайомства з сім’єю дитини. Батьки також можуть рекомендувати залучення 

представників інших організацій. Результати оцінювання повідомляються батькам не 

пізніше шести тижнів. Після отримання результатів оцінювання, команда фахівців 

складає план, в якому повинні бути зазначені навчальні та медичні потреби дитини, а 

також шляхи їх забезпечення. Якщо забезпечення цих потреб потребує додаткових 

коштів, батьки можуть отримати ці кошти. Батькам дається 15 днів для того, щоб вони 

прийняли рішення щодо вибору навчального закладу.     

Після здійснення вибору навчального закладу місцеве управління освіти виписує 

відповідне направлення за умови, якщо обраний батьками навчальний заклад відповідає 

віку дитини, її здібностям, навичкам і потребам; а рівень розвитку дитини відповідає 

академічним критеріям відбору школи (хоча більшість державних шкіл таких критеріїв 

немає); присутність дитини у класі не буде негативно впливати на процес навчання інших 

дітей; направлення дитини у той чи інший навчальний заклад буде передбачати ефективне 

використання ресурсів. 

Окрім додаткової підтримки, що надається місцевими управління освіти, навчальні 

заклади можуть отримувати послуги від фахівців, які не працюють у навчальному закладі, 

і підпорядковуються місцевим управлінням охорони здоров’я чи соціального захисту. 

Такими фахівцями можуть бути фізіотерапевт, медична сестра, логопед, соціальний 

працівник та ін.   

Важливо, що адміністративне підпорядкування місцевих органів соціального 

захисту і місцевих органів управління освітою є єдине. 

 Цікавим видається досвід підготовки у Великій Британії педагогічних кадрів. 

Підготовка педагогів триває чотири роки (рівень бакалавра) і один рік післядипломної 

освіти з отриманням сертифікату. Ця підготовка забезпечує основи знань і навичок у сфері 

спеціальної освіти, які є достатніми, щоб працювати з дітьми з особливими освітніми 

потребами, у тому числі з дітьми з труднощами у навчанні. Педагоги, які працюють з 

дітьми із сенсорними порушеннями, повинні мати додаткову спеціальну кваліфікацію. 



53 

Оскільки не всі молоді спеціалісти готові працювати в інклюзивному освітньому 

середовищі, їхнє подальше навчання забезпечують Інститути підвищення кваліфікації 

вчителів спільно з місцевими управліннями освіти. Від асистентів вчителя, які працюють 

в інклюзивному класі, не вимагається мати кваліфікацію на рівні бакалавра, проте, 

асистенти вчителя можуть підвищувати свій рівень знань і навичок, беручи участь у 

тренінгах чи курсах з підвищення кваліфікації, та отримувати відповідний сертифікат. 

Такі тренінги забезпечуються Інститутами підвищення кваліфікації вчителів, що 

пропонують поглиблені тренінги для вчителів, які працюють з дітьми з особливими 

освітніми потребами, і які мають бажання глибше вивчати окремі питання спеціальної 

освіти. Зазвичай, таке навчання веде до отримання ступеня магістра і складається з 

кількох модулів, які педагоги вибирають за своїм бажанням.   

Принагідно зазначити, що відповідним чином здійснюється і підготовка керівників 

навчальних закладів. Так у 1994 р., місцевими управліннями освіти вперше було 

розроблено пакет тренінгових матеріалів, який містив матеріали для тренера, 

інформаційні матеріали та навчальні демонстраційні матеріали.  

Отже, враховуючи успішність британського досвіду, можна зазначити, що його 

глибше вивчення і часткове подальше використання в українському контексті сприятиме 

розвитку вітчизняної практики інклюзивного навчання. 

Як вже згадувалось, значний інтерес становить і досвід навчання дітей з 

особливими освітніми потребами в умовах інклюзії прибалтійських країн і, зокрема, 

Литви. 

Як і більшість пострадянських країн, Литва зробила перші кроки до інклюзивної 

освіти на вимогу батьків дітей з особливими потребами на початку дев’яностих років. 

Важливо зазначити, що зміни у педагогічній практиці відбувались як на рівні педагогів 

загальноосвітніх шкіл, так і на рівні спеціальних педагогів. У той час, як педагоги 

загальноосвітніх шкіл почали працювати з дітьми з особливими освітніми потребами, 

спеціальні педагоги почали розширювати свою практику, працюючи з дітьми інших 

нозологій – наприклад, тифлопедагоги почали також працювати з дітьми, які мали 

труднощі у навчанні (learning disabilities). 
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Зміни у національному законодавстві Литви можна поділити на три етапи: 1990-

1997рр., 1998-2002рр.; 2003- по теперішній час. 

Перші законодавчі документи, що були прийняті у період 1990-1997 рр., базувалися 

на демократичних і гуманістичних принципах і містили важливі положення щодо освіти 

дітей з особливими потребами. Так, перший Закон про освіту (1991р.) передбачав 

можливість вибору батьками дітей з порушеннями розвитку навчального закладу за 

місцем проживання. Це дало змогу батькам дітей з нетяжкими порушеннями розвитку 

перевести дітей із спеціальних навчальних закладів у загальноосвітні навчальні заклади, 

що знаходилися за місцем проживання. Діти із складними порушеннями розвитку, які 

знаходилися у школах-інтернатах цілодобового перебування, отримали можливість 

частково відвідувати спеціальні навчальні заклади. Освітній акт з реформування освіти, 

прийнятий 25 червня 1991р., закріпив демократичні принципи в освіті і, відповідно до 

його положень дітей із складними порушеннями психофізичного розвитку перестали 

вважати «ненавчуваними». 

Іншим важливим документом став Закон про соціальну інтеграцію осіб з 

інвалідністю (1991р.), в якому зазначалося, що особи з інвалідністю мають право на 

працю, навчання та професійну підготовку, незалежно від причини, характеру та ступеня 

їхньої інвалідності, а також всі права нарівні з іншими громадянами Республіки Литва. 

Наступними важливими документами цього періоду стали перша пост-

комуністична Конституція Литви, затверджена загальним референдумом у жовтні 1992 

року, яка закріпила відданість цінностям відкритого демократичного суспільства та 

основним правам і свободам громадян країни, зокрема праву на освіту, а також 

Національна концепція освіти Республіки Литва, прийнята у 1992 року, яка зазначила, що 

діти з важкими порушеннями фізичного і розумового розвитку, які не можуть навчатися 

у загальноосвітніх навчальних закладах, мають мати можливість отримувати освіту у 

спеціальних навчальних закладах або в домашніх умовах, де мають бути створені умови 

для корекції їхнього фізичного і розумового розвитку, розвитку особистості, професійної 

адаптації та інтеграції у суспільство. 

Акт із забезпечення спеціальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами 

у масових навчальних закладах (1993р.) був розроблений з метою підтримки процесу 
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інтеграції дітей з особливими потребами - він вперше зазначив, що особливі потреби у 

навчанні дітей визначаються і забезпечуються спеціальною освітньою радою 

загальноосвітнього навчального закладу. Цим актом також зазначалось, що батьки дітей 

з особливими освітніми потребами мають право вибору різних форм навчання для своїх 

дітей, який зазвичай здійснювався з-поміж навчання в інклюзивному класі, поєднання 

навчання в інклюзивному та спеціальному навчальному класі, а також навчання у 

спеціальному навчальному закладі.  

Отже, перший етап здійснення змін до законодавства, що тривав протягом 1990-

1997 років, закріпив такі важливі зміни щодо освіти дітей з особливими потребами, як 

відмову від терміну «ненавчувані», залучення батьків до процесу прийняття рішень, 

забезпечення можливості вибору різних форм навчання, спрямування зусиль щодо 

соціальної інтеграції дітей з особливими потребами і став основою для подальших змін у 

сфері освіти для дітей з особливими потребами. 

Другий етап здійснення змін у законодавстві розпочався у 1998 році, коли були 

внесені зміни до Закону про освіту, зокрема, у Законі більше не використовувались 

терміни, що базувались на основі медичної моделі розуміння інвалідності, як наприклад: 

діагностичні фахівці, корекційна освіта тощо. 

Також у 1998 році було прийнято Закон про спеціальну освіту, який визначив 

структуру спеціальної освіти, й питання управління дошкільною, середньою, 

професійною, вищою освітою для осіб з особливими потребами. Цей Закон вперше дав 

визначення «діти з особливими освітніми потребами», а у статті 4 Закону про спеціальну 

освіту зазначено основні принципи спеціальної освіти, а саме: рівні можливості, 

інтеграція, децентралізація, універсальність, гнучкість, освітня функціональність.  

Законом також було передбачено створення у навчальних закладах комісій з питань 

спеціальної освіти або педагогічно-психологічних служб - структур, що відповідали за 

направлення дітей з особливими потребами до спеціальних навчальних закладів з 

обов’язковим погодженням такого рішення з батьками. Важливо зазначити, що іншим 

важливим завданням комісій з питань спеціальної освіти та педагогічно-психологічних 

служб було надання додаткових послуг дітям з особливими потребами за їхнім місцем 

проживання, а також залучення батьків до процесу прийняття рішень.  
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Третій етап реформування освіти, що розпочався у 2003 році, розпочався 

переглядом Закону про освіту, прийнятому у 1991 році відповідно до державної стратегії 

освіти, розробленої на період 2003-2012 роки. Ця стратегія відповідала основним 

принципам, закладеним у таких європейських документах, як Лісабонська стратегія, 

Болонський процес і мала на меті підвищити міжнародну конкурентоздатність освіти 

Литви. Стратегія визначила три основні завдання: 1) забезпечення ефективної системи 

освіти, що базувалася б на відповідальному менеджменті, доцільному фінансуванні та 

забезпеченні ресурсами; 2) розроблення соціально збалансованої системи освіти, яка б 

забезпечувала навчання впродовж усього життя для кожного члена суспільства; 3) 

забезпечення якості освіти, яка б враховувала потреби кожної дитини в умовах відкритого 

суспільства та ринкової економіки.  

Хоча державна стратегія освіти декларувала концепцію «Школа для усіх», вона 

зберігала право на існування спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими 

потребами. Водночас, зміни до Закону про освіту 2003 року передбачали забезпечення 

кожним навчальним закладом доступності і надання формальної і неформальної освіти 

усім дітям з особливими потребами. Також було зазначено, що термін навчання для дітей 

з особливими потребами може бути більший, ніж для їхніх однолітків.  

Цей період реформування освіти Литви, характеризувався такими ознаками, як 

вилучення терміну «дефектологія» з професійного вживання, наголос на залученні сімей 

у процесі прийняття рішень щодо вибору того чи іншого навчального закладу для своїх 

дітей, а також розширення можливостей для навчання дітей з особливими потребами 

шляхом здійснення необхідних адаптацій.  

На цьому етапі реформених змін збільшилося також загальне фінансування на 

спеціальну освіту, що передбачало забезпечення необхідних ресурсів, пов’язаних з 

додатковими потребами дітей у навчанні. Так, у 2011 році було здійснено розрахунки 

«учнівського кошика» для дітей дошкільного віку, де «учнівський кошик» дитини з 

особливими потребами був на 30% більшим, ніж для інших дітей. Таке збільшення 

фінансування на освіту дітей з особливими потребами стало можливим, зокрема, завдяки 

зменшенню кількості спеціальних педагогів, які до цього працювали повний робочий 

день. 



57 

У 2006 році Литва затвердила процедуру забезпечення фінансової підтримки для 

студентів з особливими потребами, які навчаються у вищих навчальних закладах країни. 

Зміни у законодавстві Литви вплинули також і на зміну термінології – так, у 2010 

році було запропоновано нове визначення терміну «діти з особливими освітніми 

потребами», а саме: діти, які потребують додаткової підтримки і послуг у процесі 

навчання, що можуть бути пов’язаними з такими причинами, як виняткова обдарованість 

дітей, вроджені або набуті порушення розвитку, соціально-економічний статус сімей цих 

дітей. Вказані зміни передбачали можливість навчання дітей з особливими освітніми 

потребами за типовими державними навчальними програмами, різних рівнів – із змінами, 

адаптовані та спеціальні.   

У 2003 році Міністерство освіти і науки Литви затвердило нову, трирівневу модель 

педагогічно-психологічної підтримки, що передбачала надання підтримки на рівні 

навчального закладу, місцевого управління освіти та Національного центру з питань 

освіти осіб з особливими потребами і психології.  

Міністерство соціальної безпеки і праці, а саме Департамент з питань інтеграції 

людей з інвалідністю, відповідав за координацію національної політики у сфері людей з 

інвалідністю з Міністерствами навколишнього середовища, охорони здоров’я, культури, 

економіки, транспорту, комунікацій, а також за виконання заходів з інтеграції людей з 

інвалідністю у суспільство. Міністерство соціальної безпеки і праці надає також послуги 

омбудсмена, які пов’язані з питаннями дотримання рівних прав людей з інвалідністю. З 

часу ратифікації Литвою Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю у 2010 році, 

Міністерство здійснює моніторинг виконання цієї Конвенції. У співпраці з Міністерством 

охорони здоров’я Міністерство соціальної безпеки і праці здійснює фінансування семи 

центрів, які забезпечують послуги з вивчення жестової мови і надання перекладачів з 

жестової мови, а також надає фінансову підтримку недержавним організаціям, які 

організовують соціальну реабілітацію в громадах та інші послуги (організація денних 

центрів, таборів тощо). Міністерство соціальної безпеки і праці також надає фінансову 

підтримку особам з особливими потребами віком від 18 років, які навчаються у 

загальноосвітніх чи вищих навчальних закладах. 
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Важливу роль у забезпеченні такого інтегрованого підходу до розроблення і 

впровадження політики щодо забезпечення прав осіб з особливими потребами відіграє 

Міністерство охорони здоров’я, яке надає послуги дітям з особливими потребами через 

мережу центрів розвитку дитини, що забезпечують послуги дітям віком він народження 

до трьох років, а також дітям віком від трьох до вісімнадцяти років, які знаходяться у 

кризовому стані.  

 Розглядаючи модель психолого-педагогічної підтримки, цікавим є досвід 

діяльності комісій з питань спеціальної освіти, які були створені на рівні навчального 

закладу. Як зазначалося вище, метою створення цих комісій було початкове оцінювання 

розвитку дітей, визначення дітей з особливими освітніми потребами, а також 

забезпечення додаткової підтримки на рівні навчального закладу. Початкове оцінювання 

розвитку дітей та визначення дітей з особливими освітніми потребами проводилося 

спільно з педагогічно-психологічною службою – такі команди фахівців були у кожному 

навчальному закладі, у тому числі у дошкільних навчальних закладах.  

Іншою важливою структурою у наданні додаткової підтримки дітям з особливими 

освітніми потребами була педагогічна-психологічна служба, у роботі якої також 

відбувалися суттєві зміни. Так, починаючи з радянських часів і до 1991 року в Литві 

функціонували медико-педагогічні комісії; з 1991 до 1995 року – служба з питань 

діагностування порушень розвитку, яка включала Національний центр і вісім 

регіональних центрів. Центри відповідали за здійснення оцінки розвитку дітей і 

встановлення діагнозу щодо порушень розвитку. У 1995р. Центри об’єдналися і були 

реорганізовані у педагогічно-психологічну службу із вісьмома регіональними 

відділеннями.  

У 2004 році Міністерства освіти і науки Литви прийняло програму щодо створення 

педагогічно-психологічної служби, основною метою діяльності якої стало максимальне 

наближення надання послуг фахівців до дітей з особливими освітніми потребами та їхніх 

сімей, створення різної кількості послуг високої якості, сприяння співпраці фахівців із 

сім’ями і навчальними закладами. Одним із завдань педагогічно-психологічних служб 

було надання рекомендацій щодо вибору того чи іншого навчального закладу, причому 

направлення дитини у спеціальний навчальний заклад розглядалося в останню чергу, коли 
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інші варіанти вибору були неефективними. Іншими завданнями психолого-педагогічних 

служб стали консультації з питань з’ясування можливих труднощів у навчанні дитини, 

здійснення необхідних модифікацій та адаптацій навчальних програм, використання 

альтернативних методів викладання, особливостей роботи з дітьми, у яких є труднощі з 

поведінкою, емоційні чи мовленнєві порушення розвитку. Крім консультацій, які 

надавалися батькам і педагогам, фахівці педагогічно-психологічних служб проводили 

навчання для представників місцевої громади, педагогів та інших фахівців.  

З метою кращого забезпечення тих чи інших потреб дітей педагогічно-психологічні 

служби співпрацювали з іншими освітніми інституціями – Центрами розвитку дитини, 

іншими дошкільними і загальноосвітніми навчальними закладами, організаціями, що 

надають ранні реабілітаційні послуги, а також послуги із захисту прав дитини, Центром 

ментального здоров’я, батьківськими організаціями, вищими навчальними закладами та 

ін.  

Інший рівень надання додаткової підтримки дітям з особливими потребами 

передбачав створення Національного центру при Міністерстві освіти і науки, який було 

створено у 1996 році. Основним завданням Центру було створення ефективної системи з 

надання психологічної підтримки, а також організація підтримки у сфері спеціальної 

освіти.  

Як зазначалося вище, додаткові послуги для дітей з особливими потребами також 

могли надаватися у структурах, які підпорядковуються Міністерству охорони здоров’я. 

Однією з таких структур стали Центри розвитку дитини, які забезпечують послуги 

ранньої реабілітації, надають підтримку батькам дітей дошкільного віку з порушеннями 

розвитку.  

На сьогодні центри розвитку дитини об’єднують мережу центрів охорони здоров’я 

для дітей з особливими потребами, а також центри дитячої психіатрії та соціальної 

педіатрії, відділення ранньої реабілітації, дитячої психіатрії та кризового втручання. Ця 

мережа об’єднує 50 центрів, в кожному з яких працює команда з 5-6 фахівців, до складу 

якої обов’язково входять батьки дитини з порушеннями розвитку. Такі 

мультидисциплінарні команди можуть бути двох типів: 1) перший тип команди 

складається з медичної сестри, соціального працівника, психіатра та психолога; 2) другий 
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тип команди складається із спеціального педагога, педіатра, фізичного терапевта, 

соціального працівника, психолога та логопеда. 

У процесі забезпечення додаткової підтримки дітям з особливими потребами 

важливою є роль і батьківських організацій, які завжди мали значний вплив на процес 

обстоювання прав своїх дітей на доступ до загальної системи освіти. З часу незалежності 

Литви батьківські організації стали активними учасниками розвитку інклюзивної освіти, 

надаючи консультації з різних питань органам державної влади. Важливо відмітити, що 

батьківські організації можуть отримувати фінансування від держави для надання 

окремих послуг, особливо для дорослих з важкими порушеннями розвитку. Такі 

організації батьків, як «Pagava» (Асоціація батьків дітей з порушеннями слуху) та 

батьківська організація «Algojimas» (Асоціація батьків дітей із складними труднощами у 

навчанні) здійснюють соціальні проекти, ініціюють позитивні зміни в системі надання 

підтримки для дітей з особливими потребами та їхніх сімей на рівні законодавства, а 

також сприяють розвитку позитивного ставлення до осіб з інвалідністю у суспільстві 

шляхом співпраці із засобами масової інформації, відомими артистами тощо. 

Важливим чинником забезпечення ефективної інклюзивної освіти є якість 

підготовки педагогів. Починаючи з 1995 року, усі педагоги, які навчалися у вищих 

педагогічних навчальних закладах Литви, пройшли навчання з питань роботи з дітьми з 

особливими потребами в умовах загальноосвітніх навчальних закладах.  

Педагоги, які проходять курси з підвищення кваліфікації, зобов’язані пройти курси 

з інклюзивної освіти і психології тривалістю 60 годин. Такі курси також рекомендуються 

керівникам навчальних закладів. Додатково до цього педагогам пропонуються спеціальні 

курси та семінари з окремих, спеціалізованих питань, пов’язаними з тими чи іншими 

проблемами. 

Слід зазначити, що маючи подібний до України досвід навчання дітей з 

порушеннями психофізичного розвитку у спеціальних навчальних закладах, Литва 

досягла значно більших результатів у розвитку інклюзивної освіти, у тому числі 

результатів із створення системи забезпечення додаткових потреб таких дітей. Цілком 

очевидно, що цей досвід потребує подальшого вивчення і виваженого використання у 

процесі сучасних змін в системі освіти України. 
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І, нарешті, третьою країною, чий досвід організації інклюзивного навчання ми 

аналізували дещо детальніше є Канада. 

Серед країн – членів Організації економічного співробітництва і розвитку лише 

Канада та Італія є країнами, де усі діти шкільного віку навчаються у загальноосвітніх 

навчальних закладах, у тому числі й діти з особливими потребами. Проте, як і у більшості 

країн світу, інклюзивна освіта в Канаді з’явилася не одразу - до 1958 року дітям з 

особливими потребами не дозволялося відвідувати звичайні школи. Деякі діти 

перебували вдома, а деякі відвідували спеціальні навчальні заклади. 

Можна вважати, що першим кроком на шляху до формування інклюзивної 

освітньої політики стало видання звіту за результатами національного дослідження під 

назвою «Один мільйон дітей» у 1970 році (В. Хевард, М. Орлански, Дж. Лупарт та ін.). 

Звіт засвідчив, що близько мільйону дітей в Канаді мають особливі потреби у навчанні, 

проте лише незначна частина дітей може задовольнити ці потреби. Рекомендації звіту 

визначали, що кожна дитина має право на здобуття якісної освіти на основі використання 

її потенційних можливостей та задоволення особливих потреб у навчанні; освітні 

департаменти штатів несуть повну фінансову відповідальність за надання освітніх та 

додаткових послуг учням з особливими освітніми потребами; а самі учні з особливими 

потребами мають здобувати освіту в середовищі з мінімальними обмеженнями разом із 

своїми однолітками, за місцем проживання.  

У 1982 році Канада прийняла Хартію про права та свободи – найважливіший 

документ стосовно конституційного розвитку освіти в країні. Хартія є верховним законом 

у Канаді, якому повинні відповідати усі інші чинні закони в країні. У розділі 15 Хартії 

записано: «Кожна особа – рівна за законом і перед законом, має право на рівний захист і 

рівні вигоди за законом без дискримінації, зокрема, без дискримінації за расовими 

ознаками, національними чи етнічними, кольором шкіри, релігією, статтю, віком  або 

розумовими чи фізичними вадами». Оскільки Канада не має єдиного загальнодержавного 

освітнього законодавства, кожна провінція дотримується норм, які закладені у 

Конституції країни та Канадській хартії прав і свобод.  

Основними освітніми нормативно-правовими документами, що регламентують 

особливості навчання дітей з особливими потребами є: Закон про школу, Стандарти 
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спеціальної освіти, Акт про відповідальність керівників шкіл, Положення про послуги для 

учнів та дітей та ін. Так, у Законі про школу зазначається, що кожна особа, яка проживає 

в Канаді та є її громадянином, має право на освіту, а також визначаються повноваження 

Шкільних рад та їх основні зобов’язання. Одним із основних завдань зазначених 

Шкільних рад є прийняття рішення щодо потреби у створенні спеціальної навчальної 

програми для учня через його поведінкові, комунікативні, інтелектуальні, навчальні або 

фізичні характеристики, що здійснюється з активною участю батьків такої дитини.  

Закон про школу також визначає функції Ради з особливих потреб, що займається 

вирішенням проблем дітей з порушеннями психофізичного розвитку. За поданням 

Шкільної ради Рада з особливих потреб укладає угоди з різними  установами та 

фахівцями, розробляє та ухвалює план одержання учнями з особливими потребами 

додаткових послуг, вирішує питання їхнього фінансування.  

Іншим основоположним освітнім документом, що регламентує питання освіти 

дітей з особливими потребами, є Стандарти спеціальної освіти, прийняті у червні 2004 

році. Значення цих Стандартів полягає в тому, що вони містять вимоги до забезпечення 

якісної освіти та задоволення потреб усіх учнів, які навчаються у тій чи іншій провінції з 

першого по дванадцятий класи у загальноосвітніх школах і школах-інтернатах. У 

Стандартах зазначено, що «спеціальна освіта передбачає освіту учнів з легкими, 

помірними та важкими психофізичними порушеннями розвитку, а також обдарованих і 

талановитих дітей. Основоположним є переконання, що всі діти можуть навчатися і 

реалізовувати власний потенціал за умов відповідного навчання, оскільки, перш за все, 

методика навчання, а не середовище визначають його успіх» (Е Шапіро, Ф. Ленц). 

Важливо також зазначити, що при прийнятті рішення щодо вибору того чи іншого 

навчального закладу, в першу чергу розглядається інклюзивний навчальний заклад як 

найбільш прийнятна форма навчання. Хоча рішення приймають Шкільні ради, остаточне 

рішення залишається за батьками дитини. 

У контексті розгляду можливих моделей координації і забезпечення додаткових 

послуг у навчанні дітей з особливими освітніми потребами важливо розглянути модель 

ресурсних центрів, що продовжує розвиватися не лише у Канаді, а й у всьому світі. 

Концепція координаційних або ресурсних центрів продовжує розвиватися, оскільки 
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змінюються погляди суспільства на людей з особливими потребами, у тому числі й людей 

з інвалідністю: необхідність надання таких послуг з’явилась з початком доступності 

освіти, інших сфер суспільного життя для осіб з інвалідністю.  

Сьогодні вже є очевидним той факт, що успішна інтеграція людей з особливими 

потребами в суспільство можлива тоді, коли зусилля спрямовані не лише на підготовку 

такої людини до життя в суспільстві, а й на здійснення відповідних змін у самому 

суспільстві, у тому числі й на зміну ставлення суспільства до таких людей. Саме тому 

ресурсні центри у всьому світі часто беруть на себе обидві ролі: надання підтримки 

окремим громадянам та надання підтримки школі, сім’ї та громаді, до життя яких залучені 

люди з особливими потребами.  

При визначенні моделі ресурсного центру враховують цільову групу чи мету 

обслуговування. Багато ресурсних центрів у Канаді зосереджують свою діяльність на 

покращенні інтеграції в суспільство людей з особливими потребами двома способами: 

розвиваючи навички (потенціал) обслуговуючих організацій/постачальників послуг 

(вчителів та працівників патронажу), а також батьків, для того, щоб вони могли 

задовольняти фізичні, емоційні, комунікативні та інші потреби людини з особливими 

потребами; та розвиваючи навички і вміння самої людини, для того, щоб збільшити її 

академічний, соціальний, емоційний та фізичний потенціал, а також покращити навички 

самодопомоги. 

Обидві моделі заслуговують на увагу. Тож дещо детальніше про кожну з них. 

Означені моделі виникли значною мірою у відповідь на існуючі потреби людей з 

інвалідністю, сімей дітей з особливими потребами, працівників служб домашнього 

догляду та підтримки, або ж цільової групи (наприклад, людей з порушеннями зору).  

Відповідно до першої моделі послуги надаються дистанційно. Отримувачами 

послуг є дошкільні навчальні заклади, школи, діти, сім’ї, місцева громада. Послуги 

можуть передбачати консультативні та послуги, працетерапевта, фізіотерапевта, 

логопеда, корекційного педагога та медичних працівників, якщо є така потреба. 

Терапевтичні та консультативні послуги варіюються і залежать від потреб людини, чи 

групи людей, з особливими потребами. Крім зазначених послуг, такі центри можуть 

надавати пристосоване обладнання для надання чи покращення мобільності та 
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самостійності; комунікативні пристосування, апаратне і програмне забезпечення, а також 

ресурси для підтримки спеціалістів і сімей. Ресурси можуть надаватися за моделлю 

коротко- чи довгострокової позики. Центри часто застосовують схеми ротації обладнання 

або ж почергового користування ним, коли клієнт, що більше не потребує певний 

пристрій, передає його для повторного використання іншому. Послуга з розподілу 

ресурсів у цій моделі реагує на потреби клієнта, групи чи громади (рис. 1.2). 

У цій моделі послуги надаються з метою підтримки дитини за місцем її 

проживання.  

 

Рис. 1.2 Модель дистанційного надання послуг 

Інша модель ресурсного центру передбачає надання послуг безпосередньо на базі 

центру, де отримувачами послуг є ті самі цільові групи – навчальні заклади, діти, сім’ї та 

представники громади, а послуги і ресурси – такі ж, як у попередній моделі. Відмінністю 

цієї моделі є надання послуг безпосередньо у центрі, що також передбачає такі питання, 

як забезпечення доступу, особистої гігієни та задоволення комунікативних і навчальних 

потреб (рис. 1.3).  

 

Рис. 1.3 Модель надання послуг на базі Ресурсного центру 
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Кожна з цих моделей має свої переваги та недоліки, які потрібно враховувати при 

створенні моделі інклюзивних ресурсних центрів, що набуває свого розвитку в Україні.  

Таким чином, аналіз міжнародних документів і науково-теоретичних матеріалів дає 

змогу ствердитися у баченні інклюзивної освіти як концепту, що передбачає забезпечення 

додаткової підтримки дітям з особливими освітніми потребами як на рівні окремого класу, 

так і на рівні навчального закладу. Водночас, аналіз законодавства України у сфері освіти 

засвідчив брак механізмів у наданні такої підтримки, що, власне, і стало питанням 

наступного етапу дослідження. 

 

Висновки до першого розділу 

Інклюзивна освіта як сучасна концепція розуміння філософії освіти та напрям 

державної політики більшості демократичних держав світу, тісно пов’язана з розвитком 

демократичного устрою управління держави і відображає правовий аспект будь-якого 

демократичного суспільства, а саме:  забезпечення основних прав і свобод людини, у тому 

числі рівного доступу до якісної освіти. Саме правовий аспект є основою розуміння 

інклюзивної освіти з точки зору соціальної моделі розуміння психофізичних порушень 

розвитку.  

Системний аналіз зарубіжних наукових досліджень, а також аналіз сучасних 

міжнародних документів, які стосуються питань осіб з особливими потребами, свідчать, 

що соціальна модель розуміння психофізичних порушень розвитку, яка наразі 

формується в Україні, не може охопити усі питання, пов’язані із забезпеченням 

додаткових потреб дітей з особливими освітніми потребами, що виникають у процесі 

їхнього навчання. Відповідно, поєднання медичних і соціальних чинників, які 

відображають медичну і соціальну моделі розуміння психофізичних порушень розвитку, 

формулює нову медико-соціальну модель розуміння психофізичних порушень та створює 

підґрунтя для комплексного розуміння поняття інклюзивної освіти.  

Аналіз основних Законів України у сфері освіти щодо можливостей для навчання 

осіб з особливими потребами свідчить, що усі вони, за винятком Закону України «Про 

вищу освіту», були створені на основі медичної моделі розуміння інвалідності, а тому не 

відповідають сучасним поглядам щодо освіти для осіб з особливими освітніми потребами 
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і потребують відповідних змін. Водночас, прийняття нового Закону України «Про освіту» 

може стати основою для створення спеціальних законів, в яких буде враховано питання 

інклюзії. 

Міжнародний досвід свідчить про загальну тенденцію переходу до інклюзивної 

освіти, що супроводжується як зменшенням чисельності учнів з особливими освітніми 

потребами у спеціальних навчальних закладах і спеціальних класах, так і зменшенням 

кількості самих спеціальних шкіл. Проте, в країнах із обмеженими ресурсами спеціальні 

навчальні заклади є досить важливими, оскільки можуть надавати додаткову підтримку 

дітям з особливими освітніми потребами в умовах загальної освіти.  

Отже, сучасні реформені зміни в системі освіти потребують глибшого розуміння 

поняття інклюзивної освіти з точки зору медико-соціальної моделі, а також врахування та 

аналізу міжнародного досвіду для розвитку інклюзивної освіти в Україні.  
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РОЗДІЛ 2 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОДАТКОВОЇ ПІДТРИМКИ ДІТЕЙ  

З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ  

В ІНКЛЮЗИВНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

 

2.1. Основні підходи до надання додаткової підтримки 

Забезпечення якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами в умовах 

загальноосвітніх навчальних закладів неможливе без надання додаткової підтримки, 

метою якої є допомога таким дітям у засвоєнні загальної навчальної програми та 

отриманні усіх можливих переваг від навчання нарівні зі своїми однолітками, 

перебуваючи у сімейному оточенні. 

Як зазначалось у першому розділі, визначальним у забезпеченні інклюзивної освіти 

є поняття додаткової підтримки або додаткових ресурсів, які можуть охоплювати людські, 

матеріальні та фінансові ресурси. Серед вказаних провідну роль відіграють людські 

ресурси, до яких відносять співвідношення кількості дітей до кількості педагогів, які 

працюють з ними; наявність додаткових педагогів, асистента вчителя та інших фахівців; 

наявність навчальних програм для педагогів та іншого персоналу, спрямованих на їх 

підготовку до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Забезпечення 

підтримки інклюзивним навчальним закладам додатковими фахівцями, які надають 

послуги дітям з особливими освітніми потребами в таких сферах як терапія, психологічна 

діагностика, спеціальна педагогіка, реабілітація тощо є однією з основних умов успішної 

інклюзії. 

Необхідність надання додаткової підтримки дітям з особливими освітніми 

потребами та їхнім сім’ям багатьма дослідниками визначається як забезпечення прав 

таких дітей, визначених у різних Конвенціях ООН, на доступність різних послуг, у тому 

числі освітніх, медичних, соціальних та інших. При цьому відмічається, що надання 

додаткової підтримки має забезпечуватися як у сегрегованому, так і в інклюзивному 

середовищі для того, аби максимально сприяти різнобічному розвитку дитини. 

Розглядаючи різні підходи до надання додаткової підтримки дітям з особливими 

освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти, ми також спиралися на теорію 
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екологічних систем Урі Бронфенбреннера – відомого американського психолога, фахівця 

з питань дитячої психології. Відповідно до теорії екологічних систем (теорії соціалізації 

та розвитку дитини), екологічне середовище дитини складається з чотирьох пов’язаних 

між собою систем: мікросистема (сім’я дитини), мезосистема (дитячий садок, школа, 

місцева громада), екзосистема (соціальні організації), макросистема (цінності суспільства, 

існуючі ресурси) (рис. 2.1). 

 

Рис. 2.1 Основні сфери середовища дитини  

відповідно до теорії екологічних систем 

При цьому, в першу чергу ми фокусували свою увагу на мезосистемі – середовищі 

дошкільного навчального закладу та початкової школи, оскільки саме у цьому середовищі 

закладаються основи соціалізації дітей, успішний початок їхнього шкільного життя. 

Розглядаючи це середовище, ми усвідомлювали, що мезосистема впливає на розвиток 

дитини не безпосередньо, а спільно з мікросистемою – сім’єю. Іншими словами, успішна 

інклюзія в освіті неможлива без розвитку партнерських стосунків між педагогами та 

батьками, оскільки це позитивно впливає як на стосунки між дитиною і батьками, так і на 

стосунки між дитиною і педагогом. Саме тому ми розглядали різні підходи до надання 

додаткової підтримки дітям з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного 

навчання в контексті активного залучення та співпраці із сім’єю. 

Макросистема

(суспільство)

Екзосистема

(соціальні 
організації)

Мезосистема

(навчальний 
заклад)

Мікросистема

(сім'я дитини)
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Надання додаткової підтримки дітям з особливими освітніми потребами передбачає 

участь не лише педагога, дитини, її батьків, а й інших фахівців, які можуть працювати у 

тому ж навчальному закладі, або поза ним. Очевидно, що форми взаємодії між 

учасниками освітнього процесу можуть бути відмінні і представляти різні форми такої 

взаємодії. Проте, усі ці форми взаємодії відображають два основні підходи до надання 

додаткової підтримки – підхід до надання підтримки окремими фахівцями та командний 

підхід.  

Тож, стосовно підходу до надання підтримки окремими фахівцями: цей підхід 

передбачає основну відповідальність окремих фахівців за роботу з дитиною з 

порушеннями психофізичного розвитку. Можна стверджувати, що така підтримка лише 

частково відповідає принципам інклюзії, оскільки вона характеризується зосередженням 

на діагнозі дитини та рекомендаціях фахівців, які беруть участь в оцінюванні розвитку 

дитини і встановленні діагнозу. Крім цього, така підтримка часто надається дитині поза 

межами навчального закладу, тобто, відірвано від її звичного середовища. Рекомендації, 

що надаються фахівцями, мають індивідуальну спрямованість і є вузько 

спеціалізованими. При такому підході методи роботи спеціаліста з дітьми з особливими 

освітніми потребами можуть суттєво відрізнятися від методів викладання, які 

використовуються педагогами загальноосвітніх навчальних закладів у роботі з усіма 

учнями. Таким чином, можна стверджувати, що підхід до надання підтримки окремими 

фахівцями опосередковано впливає на виключення окремих учнів з навчального процесу.  

Іншою характеристикою підходу до підтримки окремими фахівцями є 

використання ними термінів, пов’язаних з віднесенням дітей до певних категорій 

(нозологій), з наголосом на дефіциті тих чи інших якостей (наприклад, «фізичні вади 

розвитку», «сенсорні порушення», «розумові вади» та ін.). Така термінологія традиційно 

використовується у сфері спеціальної освіти і базується на медичній моделі розуміння 

інвалідності, яка пов’язує труднощі у навчанні дитини з порушеннями психофізичного 

розвитку з особливостями її розвитку, а не із зовнішнім навчальним середовищем. Усі ці 

терміни відображаються в результатах діяльності педагогів: особових справах учнів, 

класних журналах, озвучуються на педагогічних нарадах тощо. При використанні такого 

підходу до надання додаткової підтримки можуть виникати фізичні та соціальні 
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«кордони», які ізолюють учнів від їхніх однолітків, а також від загальної навчальної 

програми. Це, в свою чергу, формує сприйняття учнів з особливими освітніми потребами 

як об’єктів, які потребують корекції, що здійснюється педагогами сфери спеціальної 

освіти за допомогою спеціальних методів викладання.  

Оскільки надання підтримки окремими фахівцями більше стосується медичної 

моделі розуміння інвалідності, у своєму дослідженні ми більше фокусували свою увагу 

на командному підході. На відміну від підходу до надання додаткової підтримки 

окремими фахівцями, командний підхід передбачає роботу додаткових фахівців спільно з 

педагогами, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами, а також із 

батьками таких дітей, в умовах загальноосвітнього навчального закладу. 

Аналіз літературних джерел засвідчує, що існує багато визначень поняття 

«команда». Зокрема, команду визначають як невелику спільноту людей, де здібності 

одного працівника доповнюють здібності іншого; члени команди віддані спільній меті, 

активно сприяють реалізації завдань, що випливають з неї, проявляючи взаємну 

відповідальність [39, 59, 152, 173]. Команду також визначають як соціальну систему, що 

складається із взаємозалежних, об’єднаних спільною метою членів команди. 

Виокремлюють три складові, що визначають характер команди: 1) мета командної 

діяльності, яка зазвичай приводить до створення продукту чи забезпечення якості; 2) 

тривалість функціонування команди (може бути короткий або тривалий проміжок часу); 

3) членство в команді: може бути функціональним, де кожен член команди виконує чітко 

визначені функції, не втручаючись у сферу діяльності колег, або взаємно перехресним, де 

усі члени команди взаємно доповнюють один одного.  

Одночасно з існуванням багатьох визначень поняття команди, є також багато різних 

класифікацій команд, які базуються на таких ознаках як специфічні завдання команди, її 

ресурси, індивідуальні якості членів команди тощо. У контексті інклюзивного навчання 

ми схильні до виокремлення трьох основних видів команд: мультидисциплінарна 

команда, інтердисциплінарна команда і трансдисциплінарна команда. Розглянемо 

детальніше зазначені команди. 

На наш погляд, мультидисциплінарна команда більше базується на медичній 

моделі розуміння інвалідності, оскільки передбачає роботу різних фахівців індивідуально 
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з окремою дитиною. Діяльність фахівців може передбачати оцінювання розвитку дитини, 

планування роботи з нею та безпосередню корекційно-розвивальну діяльність. На відміну 

від підходу до надання підтримки окремими фахівцями, мультидисциплінарна команда 

передбачає певну взаємодію між фахівцями: обмін результатами спостереження, 

результатами роботи між собою з метою досягнення спільних результатів тощо.  

Інший вид команди, а саме інтердисциплінарна команда, також складається з 

різнопрофільних фахівців, втім у роботі такої команди більше уваги приділяється обміну 

інформації та координації послуг, що надаються різними фахівцями. Хоча в такій команді 

фахівці діють окремо, оцінюючи розвиток дитини, плануючи та безпосередньо працюючи 

з дитиною, результати цієї роботи є комплекснішими та ефективнішими, оскільки 

відбувається частий обмін інформацією і менше дублювання дій. Проте, варто зауважити, 

що такий тип команди все ж передбачає роботу фахівців з окремою дитиною, як у 

мультидисциплінарній команді, що також більше відображає медичну модель розуміння 

інвалідності. 

На відміну від попередніх видів команд, до складу трансдисциплінарної команди 

крім фахівців долучаються і батьки дитини з особливими освітніми потребами. Робота 

трансдисциплінарної команди передбачає активну участь родини, високий рівень 

співпраці між її членами, намагання уникнення дублювань зусиль. Виконуючи ті самі 

види діяльності, що й у роботі мультидисциплінарної та інтердисциплінарної команд, 

учасники можуть змінювати свої ролі під час оцінювання розвитку дитини, планування 

та безпосередньої роботи з нею. Це одна з найбільш співпрацюючих типів команд, у якій 

її члени зосереджуються на взаємопов’язаних і множинних потребах дитини та її сім’ї. 

Важливою характеристикою такої команди є постійна комунікація її членів, у тому числі 

членів сім’ї. Усі члени команди працюють разом і навчаються один в одного під час 

розв’язання завдань і досягнення спільних цілей. Це потребує від кожного члена команди 

бажання ділитися своїми знаннями та опановувати нові навички. Саме 

трансдисциплінарна команда рекомендується багатьма дослідниками як найбільш 

ефективна у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами, оскільки вона забезпечує 

такі результати, як уникання дублювання послуг, формування цілісного бачення розвитку 

дитини, бачення сім’ї як рівноправного члена команди тощо. Модель 
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трансдисциплінарної команди представляє водночас процес і результат розвитку: на 

початку функціонування команда може бути інтердисциплінарною, але з розвитком 

довірливих стосунків між її членами поступово стає трансдисциплінарною. Склад 

команди з часом може змінюватись з приходом нових членів тощо; модель команди може 

знову повертатися до інтердисциплінарної і так далі.  

У своєму дослідженні ми схильні до виокремлення видів команд, які найбільше 

відображають вибрану нами теорію екологічних систем, а саме: основна або базова 

команда, внутрішня команда школи та позашкільна команда. Принагідно сказати, що 

означені типи команд повною мірою визначилися у процесі реалізації українсько-

канадського проекту «Інклюзивна освіта для дітей з особливими освітніми потребами в 

Україні», який тривав протягом 2008-2011 років і був одним із експериментальних 

майданчиків, де реалізовувалися наші теоретичні напрацювання. 

Тож розглянемо дещо детальніше ці види команд. Основна команда – це команда, 

до складу якої входить дитина, її батьки і педагог (вихователь, вчитель), який працює з 

дитиною. Якщо у навчальному закладі є асистенти вчителя, вони також входять до складу 

основної команди. Для ефективної роботи важливо, щоб усі члени команди мали однакове 

розуміння навчання як інтерактивного процесу, при якому учні створюють власні знання, 

інтегруючи отриману нову інформацію в уже існуючий власний досвід і знання. При 

цьому вчителі використовують можливості навчальної програми, різні методи навчальної 

діяльності, форми і методи оцінювання, щоб визначити актуальний рівень знань дитини 

та здійснюють постійний моніторинг прогресу дитини, щоб відстежувати ефективність 

процесу навчання. Таке бачення допомагає вчителю відстежувати процес досягнення 

очікуваних результатів – у випадку, якщо прогрес не спостерігається, вчитель вносить 

зміни у методи викладання, зміст навчального матеріалу, організацію навчального 

середовища тощо. Оскільки головне завдання основної команди – планування 

індивідуальної програми розвитку для дитини з особливими потребами, самі діти також 

можуть бути активними учасниками цього процесу. Вони можуть виражати свої інтереси, 

уподобання, потреби, а також обговорювати види навчальної діяльності (таку інформацію 

вчитель може отримати від дитини у процесі будь-якої навчальної діяльності).  
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Наступний вид команди – це внутрішня команда школи, що передбачає залучення 

інших фахівців, які працюють у цій школі. Кількість членів внутрішньої команди школи 

залежить від потреб конкретної дитини та існуючих шкільних ресурсів. Окрім керівника 

навчального закладу, членами внутрішньої команди школи можуть бути спеціальний 

педагог, практичний психолог та інші. Основним завданням внутрішньої шкільної 

команди є збір додаткової інформації про дитину з метою визначення її індивідуальної 

траєкторії навчання і розвитку. Вивчення дитини може відбуватися у процесі 

спостережень, які дають змогу добирати та застосувати відповідні стратегії навчання. 

Варто зауважити, що нові члени внутрішньої команди школи надають необхідні 

консультації не лише вчителеві, а й усім членам основної команди. Таким чином усі члени 

внутрішньої команди школи стають відповідальними за рішення, які приймаються щодо 

навчання і розвитку дитини з особливими потребами. 

Ще одним видом команди є позашкільна команда, до складу якої можуть 

залучатися додаткові фахівці: медичні, соціальні працівники та інші фахівці, які 

співпрацюють з внутрішньою шкільною командою з метою надання підтримки під час 

планування навчального процесу для дитини з особливими потребами. Члени 

позашкільної команди можуть надавати таку підтримку, як додаткове оцінювання рівня 

розвитку та навчальних досягнень дитини для кращого розуміння її індивідуальних 

особливостей; визначення додаткових навчальних стратегій і навчальних матеріалів; 

планування та проведення медичних заходів у щоденній роботі класу; підготовка 

педагогічного персоналу до застосовування нових стратегій викладання; пошук 

додаткових ресурсів у місцевій громаді (за потреби). Варто пам’ятати, що в усіх цих 

випадках ключовим чинником успішної командної роботи є співпраця між її членами, що 

дає змогу ділитися результатами спостережень чи іншою інформацією стосовно процесу 

навчання дитини та її поведінки, яку можна спостерігати у різний час та у різних місцях. 

Співпраця між членами команди сприяє розробленню індивідуальної програми навчання 

і розвитку учня, яка відображає сильні сторони дитини, її інтереси, потреби, наявний 

рівень знань і навичок; визначення пріоритетів в межах навчальної програми, а також 

здійснення систематичного моніторингу успішності дитини. 
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Очевидно, що усі види команд також потребують підтримки для належного 

виконання своїх функцій. На наш погляд, вирішальним для успішної інклюзії є питання 

забезпечення додаткової підтримки інклюзивним навчальним закладам. Це також 

підтверджується багатьма науковцями, які стверджують, що зусилля, спрямовані на 

покращення інклюзивної освіти, мають стати невід’ємною частиною загальної підтримки 

шкіл для підвищення ефективності їхньої роботи. Вочевидь, що мета цієї підтримки має 

полягати у зниженні рівня виключення з навчального процесу окремих учнів і 

забезпеченні всіх учнів отриманням успішного досвіду навчання. Така підтримка 

передбачає зміну системи надання допоміжних послуг з боку фахівців шляхом 

перенесення акцентів у роботі з надання підтримки окремим учням з особливими 

освітніми потребами на підтримку спільноти фахівців, які працюють в інклюзивному 

навчальному закладі. Іншими словами, надання послуг фахівцями окремим учням для 

подолання наявних у них труднощів у навчанні, що є наслідком невідповідної 

педагогічної практики, опосередковано призводить до ізоляції цих учнів. Натомість, 

надання підтримки усій школі для виявлення та усунення наявних перепон, що 

перешкоджають максимальній участі дітей з особливими потребами у житті школи, 

сприяє покращенню навчальних результатів цих учнів, а також сприяє покращенню 

шкільної атмосфери в цілому. 

У першому розділі було описано організаційно-фінансові види підтримки 

інклюзивних навчальних закладів з досвіду таких країн, як Велика Британія, Литва, 

Канада та ін. Очевидно, що крім цих видів підтримки важливими є й інші види підтримки, 

зокрема підвищення професійної спроможності педагогів та іншого персоналу 

інклюзивного навчального закладу. 

Провідні американські дослідники С. Мейджер, С. Піджл і С. Васландер 

стверджують, що зусилля, спрямовані на покращення ефективності діяльності шкіл, не 

повинні обмежуватися лише фінансовою та організаційною підтримкою [180]. Будь-яка 

системна підтримка зусиль, спрямованих на покращення інклюзивної освіти, має 

наголошувати на необхідності достатнього інвестування у підвищення професійних знань 

учителів і керівників навчальних закладів – лідерів в освіті. При цьому важливо не лише 

створювати умови для професійного розвитку, а й стимулювати і заохочувати педагогів 
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використовувати педагогічні напрацювання, які будуються на основі педагогічних 

прийомів, підтверджених результатами наукових досліджень.  

На важливості надання підтримки навчальним закладам для забезпечення якісної 

інклюзивної освіти наголошується і в останньому звіті Європейської агенції із 

спеціальних потреб та інклюзивної освіти, в якому увага зосереджується на співпраці 

інклюзивних навчальних закладів з організаціями, які надають різні послуги дітям з 

особливими потребами та їхнім сім’ям [166].  

Слід зазначити, що однією з найважливіших характеристик усіх вищезазначених 

видів команд є професійне співробітництво. Розглянемо детальніше основні 

характеристики та нормативно-правове забезпечення професійної співпраці. 

Професійне співробітництво (співпраця), що лежить в основі командної моделі, 

передбачає взаємодію представників однієї або різних професій, які виконують комплекс 

взаємопов’язаних технологічно схожих або відмінних робіт. Професійне співробітництво 

також трактується як результат задоволення потреби у взаємодії, яка передбачає 

організацію людьми взаємозалежних дій, спрямованих на реалізацію спільної діяльності. 

Канадські вчені, зокрема, зазначають, що співробітництво – це не лише спільна робота 

кількох фахівців, а й процес, у якому фахівці з різним досвідом визначають потреби та 

знаходять способи їх забезпечення. Співпраця також часто описується як процес, що дає 

змогу фахівцям з різним досвідом та знаннями працювати разом над досягненням спільної 

мети.  

Багато дослідників визнають співпрацю як найбільш корисний і доступний ресурс, 

який є у розпорядженні педагогів системи загальної освіти (Т. Бут, І. Кіф, А. Колупаєва, 

С. Литовченко та ін.). Встановлення партнерських взаємовідносин із спеціальними 

педагогами та працівниками інших служб створює для педагогів системи загальної освіти 

підґрунтя для розуміння сильних та слабких сторін своїх учнів, у тому числі й учнів з 

особливими освітніми потребами, а також надає їм можливість виробити ефективні 

стратегії роботи з учнями в класі. 

У контексті інклюзивного навчального середовища в Україні, професійна співпраця 

передбачає співпрацю вчителя та асистента вчителя з іншими фахівцями в галузі 

спеціальної педагогіки і спеціальної психології, які володіють знаннями щодо 
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особливостей розвитку, навчання і виховання дітей з порушеннями психофізичного 

розвитку, спеціальними методами і формами роботи з ними. До числа фахівців 

спеціальної освіти входять сурдопедагоги (робота з дітьми з порушеннями слуху); 

тифлопедагоги (робота з дітьми з порушеннями зору); логопеди (робота з дітьми з 

порушеннями мовлення); ортопедагоги (робота з дітьми з порушеннями опорно-рухового 

апарату) та інші фахівці. Так, наприклад, питаннями роботи з дітьми із затримкою 

психічного розвитку, порушеннями емоційно-вольової сфери (гіперактивні діти та ін.), 

дітьми із складними комбінованими порушеннями розвитку (діти з порушеннями слуху 

та зору тощо) опікуються також спеціальні педагоги та практичні психологи. Крім 

спеціальних педагогів і практичних психологів з дітьми з особливими освітніми 

потребами можуть працювати реабілітологи, фахівці з лікувальної фізкультури, 

спеціалісти з різних напрямів терапії (арт-терапія, іпотерапія та ін.).  

Співпраця педагогів загальноосвітніх інклюзивних класів і фахівців спеціальної 

освіти може здійснюватися у двох основних напрямах: надання підтримки фахівцями 

спеціальної освіти в організації та здійсненні навчально-виховного процесу (розроблення 

індивідуальної програми розвитку для дитини з особливими освітніми потребами, 

планування адаптацій і модифікацій, впровадження практики спільного викладання тощо) 

та забезпечення психолого-педагогічного, корекційно-розвивального супроводу дітей з 

порушеннями психофізичного розвитку, що здійснюється відповідними фахівцями 

спеціальної освіти.  

Очевидно, що перший напрям професійної співпраці передбачає підтримку 

педагога, тоді як другий напрям співпраці – безпосередню роботу фахівців з дітьми з 

особливими освітніми потребами. Особливості забезпечення корекційної складової 

навчально-виховного процесу та психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими 

освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання визначені у Порядку організації 

інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах. Проте, брак або 

відсутність відповідних фахівців у загальноосвітніх навчальних закладах – логопедів, 

практичних психологів та ін., не дає можливості забезпечувати цей важливий аспект 

підтримки дітей з особливими освітніми потребами. 
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Характеризуючи професійне співробітництво (співпрацю), як важливу умову 

надання підтримки дітям з особливими освітніми потребами, важливо, як на нас, чітко 

окреслити цілі такої співпраці, що, власне, є визначальним в її ефективності. Основними 

цілями професійної співпраці може бути покращення навчальних досягнень учнів з 

особливими освітніми потребами, надання їм додаткової підтримки у загальноосвітньому 

навчальному закладі, покращення робочих стосунків між членами команди, професійний 

розвиток та інші. Покращення навчальних досягнень учнів досягається кількома 

чинниками. Один із чинників - це підвищення ефективності роботи педагогів. Завдяки 

співпраці з корекційними педагогами і батьками, педагоги інклюзивних класів краще 

розуміють особливості пізнавальних процесів дитини, її емоційний стан, причини 

поведінки тощо, що сприяє більш ефективному плануванню відповідних стратегій роботи 

з такими дітьми.  

Наступний чинник – це надання додаткової корекційно-розвивальної складової, що 

забезпечується іншими фахівцями – логопедом, реабілітологом та ін. Додаткова 

підтримка може надаватися у вигляді додаткових занять, які проводять вчитель чи 

асистент вчителя. Усе це загалом сприяє поліпшенню соціального-емоційного стану 

дитини та її навчальних досягнень. 

Іншими важливими цілями професійної співпраці є покращення робочих стосунків 

між членами команди та їх професійний розвиток. Співробітництво дає можливість 

учителям та іншим фахівцям використовувати свої знання для покращення якості та 

ефективності викладання: педагогічних підходів та практик, які відповідають рівню 

розвитку дитини з особливими освітніми потребами, її сильним сторонам і потребам, 

інтересам, особливостям психофізичного розвитку. Досвід і знання кожного члена 

команди, об’єднані спільною метою, сприяють обміну думками на засадах рівноправного 

партнерства, що також сприяє покращенню психосоціального клімату та забезпечує 

професійний розвиток кожного члена команди. 

Командна робота, в основі якої лежить професійне співробітництво, має багато 

переваг. Співпраця сприяє ефективнішому досягненню цілей, що зумовлюється 

виробленням спільного розуміння цілей і завдань, збільшенням підтримки між членами 

команди та рівня задоволення від роботи. Ефективність командної роботи також є 



78 

наслідком обміну педагогічними ідеями, використання інноваційних методів, пов’язаних 

із вирішенням конкретної ситуації, а також можливістю надання та отримання зворотного 

зв’язку, що підвищує ефективність командної роботи. 

Слід зазначити, що до переваг командної роботи можна віднести ефективне 

використання часу, зростання креативності та якості роботи, а також збільшення 

можливостей для спілкування. Наявність команди створює навчальному закладу 

позитивний імідж, викликаючи довіру у батьків як основних замовників освітніх послуг. 

Робота в команді формує творчу систему цінностей у кожного члена команди, а також 

сприяє особистісному і професійному зростанню членів команди, а відтак підвищує 

ефективність команди в цілому.  

Переваги співпраці між педагогами інклюзивного навчального закладу та 

спеціальними педагогами (чи іншими фахівцями) полягають в тому, що знання і досвід 

спеціальних педагогів є джерелом підтримки для педагогів загальноосвітніх навчальних 

закладів та батьків дітей з особливими освітніми потребами, яку вони отримують під час 

спільної роботи чи під час отримання консультацій. Своєю чергою, спеціальні педагоги 

отримують можливість працювати з дитиною у звичному для неї середовищі і 

спостерігати застосування набутих дитиною навичок. Перевагами співпраці для дитини є, 

зокрема, те, що вона може одразу застосовувати навички, які вона засвоїла із спеціальним 

педагогом, у навчальному середовищі. 

Попри велику кількість переваг від професійної співпраці, робота в команді також 

означає і певні виклики. Одним із таких викликів є правильне розуміння членами команди 

ролі спеціальних педагогів: з початку встановлення відносин співпраці педагоги 

інклюзивних класів часто відчувають перевагу спеціальних педагогів, оскільки вони є 

фахівцями в галузі своєї спеціалізації і краще від інших розуміють особливості тих чи 

інших порушень розвитку дитини. Часто педагоги беззастережно сприймають пропозиції 

спеціальних педагогів; у процесі розроблення і реалізації індивідуальної навчальної 

програми їх розглядають, як експертів, а не як корисний ресурс. Утім, у міру того, як 

учителі загальноосвітніх класів починають краще розуміти роль спеціальних педагогів та 

інших фахівців у процесі інклюзивного навчання, переваги від взаємної співпраці та 

шляхи її здійснення, вони можуть суттєво покращити свою роботу і підтримувати добрі 
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робочі стосунки з численними фахівцями, а також забезпечувати кращу підтримку учням 

з особливими освітніми потребами. 

Ще одним викликом на шляху до створення ефективних партнерських стосунків є 

брак часу, на що вказують багаточисленні дослідники (Т. Коркоран, М. Кохран-Сміт, С. 

Литл та ін.). Професійна співпраця вимагає додаткового часу для спільного планування, 

що не завжди враховується у роботі педагогів. У цьому випадку важливою є підтримка 

адміністрації навчального закладу, яка може виділити час для спільної роботи команд. 

З огляду на існуючі виклики у використанні командного підходу до надання 

додаткової підтримки, можна визначити основні чинники, що забезпечують ефективність 

співпраці. Такими чинниками є адміністративна підтримка, спілкування між учасниками 

команди, спільне бачення, спільні цілі та почуття причетності, чіткість ролей, 

індивідуальність членів команди, розвиток команди. 

 Як зазначалося раніше, у розвитку командної роботи, безумовно, велику роль 

відіграють керівники навчальних закладів, оскільки саме від них залежить вирішення 

таких питань, як забезпечення часу для проведення спільних видів діяльності: зустрічей 

та рефлексії, планування та створення відповідних ресурсів, організація заходів з 

професійного розвитку членів команди, співпраця із сім’ями, створення атмосфери 

співпраці та ін. Знання керівниками навчальних закладів особливостей роботи в команді 

задля забезпечення додаткової підтримки дітям з особливими освітніми потребами та 

створення відповідних для цього умов є важливою умовою ефективної роботи 

командного підходу. 

Для продуктивної співпраці важливим також є налагодження ефективного 

спілкування між членами команди, оскільки міжособистісне спілкування є основою усіх 

людських взаємин. Попри видиму легкість його здійснення, спілкування є комплексним 

явищем, що охоплює багато аспектів, які можуть відбуватися одночасно. Знання умов та 

навичок ефективного міжособистісного спілкування, застосування їх на практиці, сприяє 

налагодженню ефективної професійної співпраці. 

Іншими важливими чинниками ефективної співпраці є наявність спільного бачення 

і цілей, які є чіткими та зрозумілими для усіх членів команди. Згода щодо спільного 

бачення та цілей усіх членів команди є першим кроком до прийняття спільної 
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відповідальності та співпраці. Робота в команді передбачає демонстрацію власної 

компетентності, якою члени команди готові і вміють ділитися з іншими, а також 

розуміння компетентностей інших членів команди.  Крім розуміння компетентності 

інших членів команди, важливим є також розуміння різних ролей членів команди, що 

сприяє тому, що внесок кожного члена команди цінується і використовується.  

Як свідчить практика, професійне співробітництво в рамках позашкільної команди 

також потребує підтримки: крім фінансово-організаційної підтримки інклюзивних 

навчальних закладів велике значення має підтримка підвищення професійної 

спроможності усіх працівників навчального закладу. У цьому контексті важливим є 

професійний розвиток педагогічних працівників та іншого персоналу, який може 

відбуватися на різних рівнях: на рівні навчального закладу; на рівні методичних об’єднань 

педагогів, які організовуються місцевими відділами освіти; а також шляхом участі 

педагогів у професійних заходах, організованих державними чи недержавними 

організаціями (курси підвищення кваліфікації вчителів на базі обласних інститутів 

післядипломної педагогічної освіти, семінари, тренінги, науково-практичні конференції, 

навчальні поїздки тощо). 

Попередньо ми вже розглядали професійне співробітництво в рамках 

внутрішньошкільної команди, де описували напрями професійної співпраці між 

педагогами інклюзивних класів та додатковими фахівцями. Позашкільна команда 

розширює можливості для професійної співпраці, яка відбувається не лише між окремими 

педагогами, а й між навчальними закладами – у цьому контексті між інклюзивними та 

спеціальними навчальними закладами.  

Юридичним підґрунтям такої співпраці можна вважати лист Міністерства освіти і 

науки України №1/9-539 від 08 серпня 2013 року, в додатку до якого зазначається, що 

«…для надання корекційно-розвивальної та реабілітаційної допомоги дітям з особливими 

освітніми потребами дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади з інклюзивними 

класами/групами обов’язково мають укласти угоду з навчально-реабілітаційним центром 

або, у разі відсутності таких у найближчому оточенні, із спеціальними загальноосвітніми 

школами-інтернатами про співпрацю».  
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Такий вид професійної співпраці передбачає не лише підтримку педагогів 

інклюзивних класів педагогами спеціальних навчальних закладів у реалізації навчально-

виховного процесу, а й здійснення професійної співпраці на рівні навчальних закладів, яка 

може відбуватися у процесі проведення спільних навчальних семінарів, тренінгів, інших 

видів обміну досвідом. Важливо відмітити, що у цьому випадку навчання та обмін 

досвідом є рівноцінно важливими – в той час, як спеціальні педагоги можуть ділитися 

своїми знаннями та досвідом роботи з дітьми з тими чи іншими порушеннями 

психофізичного розвитку, педагоги інклюзивних класів розповідають про особливості 

роботи в умовах інклюзивного навчання – особливості диференціації навчального 

процесу, організації роботи в малих групах тощо. 

Перехід від традиційного підходу підтримки окремими фахівцями до командного 

підходу передбачає використання різноманітних форм і способів співпраці, до якої 

необхідно залучати учителів, інших фахівців, а також членів широкої шкільної спільноти 

– батьків, учнів, членів місцевої громади. Співпраця вчителів з іншими педагогами 

закладу, а також з учителями інших шкіл (членами ширшої шкільної мережі), має 

передбачати можливості для розроблення й апробації нових практичних підходів, 

обговорення результатів науково-дослідницької роботи, а також для обміну практичним 

досвідом, переконаннями і ресурсами. Робота у складі мережі також має створювати 

можливості для співпраці команд директорів шкіл у реалізації та оцінці практики. За 

ефективної співпраці вчителі, шкільні лідери та інші фахівці потребуватимуть підтримки 

для того, щоб виробити складний комплекс навичок, необхідних для спілкування у 

групах, а також для надання й отримання зворотного зв’язку щодо практичної роботи та 

переконань. Це забезпечить таке освітнє середовище, де освітяни зможуть вивчити вплив 

своєї практичної роботи на різних учнів, аби викладання і навчання в інклюзивній школі 

стали предметом спільної відповідальності.  

Одним із чинників успішної професійної співпраці на рівні навчальних закладів є 

розуміння культурних та організаційних умов, в яких працюють педагоги. Врахування 

культурного та організаційного контексту, в якому працюють педагоги, є важливим для 

кращого розуміння особливостей їх практики викладання, зокрема культури викладання, 

яку канадські дослідники Гарві Д., Деппелер Дж., Лорман Т. визначали як переконання, 
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цінності, звички та усталені методи роботи, що існують у спільнотах учителів, яким 

доводиться мати справу зі схожими вимогами і обмеженнями упродовж багатьох років 

[176, 177]. На значенні культурного аспекту організації у процесі впровадження змін 

наголошував також і канадський освітянин М. Фуллан, який писав, що для того, аби 

полегшити втілення в життя ефективної інклюзивної практики, необхідно надавати 

підтримку, яка сприятиме «трансформуванню культури – зміні підходів до виконання 

завдань» [171]. Створення інклюзивної культури є основою для розроблення 

інклюзивного плану розвитку навчального закладу, як зазначається в матеріалах Індексу 

інклюзії, розробленими британським автором Тоні Бутом. Він зазначав: «… про 

життєздатність будь-якої політики чи практики можна говорити лише тоді, коли вони 

сягають рівня культури» [149].  

До інших критеріїв, які характеризують спроможність школи до організаційного 

покращення, можна віднести: структуру, колективні зобов’язання і спільну діяльність, 

знання і навички, лідерство, зворотний зв’язок та підзвітність, а також колективну (на 

відміну від індивідуальної) професійну відповідальність за навчання учнів і наголос на 

спільних цінностях. Такі критерії поділяють й інші зарубіжні дослідники (Т. Бут, А. 

Дайсон, М. Ейнскоу, І. Каплан та ін.). З огляду на сказане, допомога школам має 

обов’язково передбачати таке середовище, де всі члени шкільної спільноти мали б змогу 

усвідомити свої цінності та виробити спільне розуміння і спільну мову для обговорення 

всіх важливих питань. 

Серед зазначених вище критеріїв - чинників трансформації навчальних закладів, 

слід відмітити такий чинник, як шкільне лідерство. Сьогодні директори шкіл відіграють 

вирішальну роль у створенні шкільної культури, а також у забезпеченні процесу 

керівництва і управління змінами у власних школах, у мережах шкіл та організацій. 

Канадський дослідник у сфері лідерства М. Фуллан стверджує, що для того, аби бути 

ефективним, шкільне лідерство повинно мати чітко визначені цінності, пріоритети, 

розподілені ролі та відповідальність, з акцентом на підвищенні ефективності викладання 

і навчання учнів, на розподілі лідерських функцій усередині школи, а також на підтримці 

культури і професійного навчання працівників [171, 172]. Беручи до уваги важливість 

лідерства для створення умов, необхідних для покращення результатів навчання вчителів 
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і учнів у школі, видається очевидним, що у процесі надання будь-якої системної 

підтримки школі особливий наголос необхідно робити на професійному навчанні 

шкільних лідерів.  

Отже, додаткова підтримка як чинник успішної інклюзивної практики, передбачає 

залучення різних видів ресурсів – людських, матеріальних та фінансових. Розглядаючи 

додаткову підтримку в контексті людських ресурсів, важливим є наголошення на 

командному підході, який реалізується як на рівні окремої дитини, так і на рівні 

навчального закладу. Водночас, успішна реалізація командного підходу також потребує 

додаткової підтримки, чинники якої розглядалися вище. На нашу думку, підтримка 

навчальних закладів, як інклюзивних, так і спеціальних, забезпечує найбільш сталі та 

довгострокові зміни в напрямі створення інклюзивного навчального середовища.   

Підсумовуючи викладене, можна зазначити, що на сучасному етапі розвитку 

інклюзивної освіти все більше зростає потреба у залученні додаткових ресурсів, зокрема 

додаткових фахівців. Це, своєю чергою, вимагає від педагогів нових компетенцій, а саме 

вміння працювати в команді, основною характеристикою діяльності якої є професійна 

співпраця.  

Надання підтримки додатковими фахівцями має велике значення у забезпеченні 

успішної інклюзивної практики в навчальних закладах. Проте, відповідно до соціальної 

моделі розуміння інвалідності та теорії екологічних систем, сьогодні все більше значення 

надається підтримці навчальних закладів, зокрема у розвитку внутрішньошкільних і 

позашкільних команд, в основі яких – професійна співпраця та активна участь сімей. 

Такий підхід до надання додаткової підтримки передбачає покращення професійного 

розвитку педагогів і шкільних лідерів, спрямованого на створення професійних спільнот, 

а також на втілення в життя педагогічних та організаційних принципів, які беруть до уваги 

багатоманітність, що існує в їхньому конкретному контексті. Програми покращення 

інклюзивної практики в школах мають ґрунтуватися на результатах наукових досліджень 

і бути безпосередньо пов’язаними із загальної стратегією вдосконалення шкіл. Навчальні 

заклади можуть відповісти на цей виклик, відмовившись від уявлення про учнів як про 

«носіїв якихось дефіцитів», виробивши чітке спільне бачення щодо інклюзивної 
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практики, а також проводячи постійний спільний аналіз практики своєї роботи на основі 

результатів науково-дослідницької діяльності.   

 

2.2 Механізми забезпечення додаткової підтримки для дітей з особливими 

освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання 

Базуючись на описаних вище підходах до надання додаткової підтримки дітям з 

особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання, можна виокремити 

основні механізми забезпечення цієї підтримки, а саме: розроблення індивідуальної 

програми розвитку для дітей з особливими освітніми потребами, практика спільного 

викладання та створення інклюзивного освітнього середовища на рівні навчального 

закладу шляхом розроблення і впровадження плану інклюзивного розвитку. На сьогодні 

ці механізми є вкрай важливими для успішного розвитку інклюзивної освіти і потребують 

подальшого вивчення і практичного використання. 

Тож, щодо індивідуальної програми розвитку. Основна мета загальноосвітнього 

навчального закладу, в якому впроваджується інклюзивне навчання, – надання 

індивідуально-орієнтованої педагогічної, психологічної та соціальної допомоги дітям, які 

мають додаткові (особливі) потреби у процесі навчання. Навчання дітей з особливими 

освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах на основі застосування 

особистісно орієнтованих методів навчання визначено, як згадувалося вище, Порядком 

організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 року № 872. 

На практиці ці позиції забезпечуються шляхом складання Індивідуальної програми 

розвитку дитини (ІПР). Індивідуальна програма розвитку з гнучкою варіативною 

структурою її компонентів, а саме: індивідуального навчального плану, індивідуальної 

навчальної програми, системи необхідних адаптацій та модифікацій, комплексу 

додаткових послуг, які б забезпечили навчання дитини з особливими освітніми потребами 

у відповідності до її можливостей та з урахуванням її додаткових потреб є основним 

чинником успішного навчання дітей з особливими освітніми потребами в умовах 

загальноосвітнього навчального закладу.  

Починаючи з 2011 року, питання щодо розроблення індивідуальної програми 
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розвитку стають одними з пріоритетних у процесі розвитку інклюзивної освіти. Так, 

зокрема, у 2011 році Колупаєвою А. А. розроблено програму навчального курсу «Основи 

інклюзивної освіти», яка впроваджується в роботі інститутів післядипломної педагогічної 

освіти у безпосередньому зв`язку з розробленням індивідуальних програм розвитку 

педагогами інклюзивних навчальних закладів. Водночас, це питання все ще залишається 

новою практикою для педагогів, які працюють в інклюзивних групах чи класах 

дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах. 

За своєю суттю індивідуальну програму розвитку можна вважати контрактом між 

педагогічним колективом та батьками чи опікунами дитини, що  закріплює вимоги щодо 

організації навчання дитини, зокрема визначає характер освітніх послуг та форм 

підтримки. Важливо зазначити, що індивідуальна програма розвитку виконує цілу низку 

функцій, у тому числі: навчально-методичну, комунікативну, управлінську, функції 

підзвітності, моніторингу, контролю дотримання нормативних вимог та оцінки.  

Тож, розглянемо дещо детальніше ці функції, спільне виконання кожної з яких 

членами команди фахівців є запорукою забезпечення інтегрованого супроводу дітей з 

особливими освітніми потребами. Як інструмент організації навчання, індивідуальна 

програма розвитку окреслює перелік послуг, які надаються учневі. Вона містить загальну 

інформацію про учня, поточні показники успішності й поведінки, рекомендації 

психолого-медико-педагогічної консультації, навчальні цілі та способи і форми 

оцінювання навчальних досягнень, показники динаміки розвитку, адаптації та 

модифікації, які необхідно здійснити, враховуючи потреби учня. В індивідуальній 

програмі розвитку також зазначаються додаткові послуги, які надаються фахівцями 

(наприклад, психологом, логопедом, вчителем-дефектологом). Як інструмент організації 

навчання, цей документ є достатньо докладним і чітким – у випадку переходу дитини з 

одного навчального закладу до іншого, індивідуальна програма розвитку передається 

разом з іншими документами. 

Комунікативна функція індивідуальної програми розвитку спрямована на 

вирішення одразу кількох завдань: передусім, вона інформує всіх значущих для учня осіб 

(зокрема батьків) про те, чому навчання дитини потребує розроблення індивідуальної 

програми розвитку; забезпечує інформування батьків про потенційні можливості дитини, 
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динаміку її розвитку та регулює комплекс суперечливих питань, які можуть виникати між 

батьками та вчителями в процесі навчання дитини. 

Наступна важлива функція індивідуальної програми розвитку – це управлінська 

функція. Крім детального переліку різних видів підтримки, додаткових послуг, адаптацій 

та модифікацій, необхідних для успішного навчання та розвитку дитини, в індивідуальній 

програмі розвитку також зазначається необхідність додаткових консультацій, 

спеціального транспорту, допоміжного персоналу та інших супутніх послуг для дитини з 

особливими освітніми потребами. При цьому в документі чітко визначається, які 

спеціалісти надають послуги цій дитині та яка щоденна тривалість таких послуг. Це дає 

можливість адміністрації навчального закладу здійснювати кадровий розподіл та 

планування.  

Ще однією важливою функцією індивідуальної програми розвитку є забезпечення 

підзвітності – цей документ є своєрідною угодою між школою та батьками. Укладаючи її, 

школа бере на себе зобов’язання виділяти відповідні додаткові ресурси для учня з 

особливими потребами.  

Індивідуальна програма розвитку також слугує засобом моніторингу або контролю 

за дотриманням нормативних положень, що здійснюється педагогами та адміністрацією 

навчального закладу з подальшим інформуванням про його результати батьків. Для цього 

кожному члену команди необхідно добре знати складові цього документу і стежити за 

тим, щоб усі послуги були описані належним чином.  

При створенні індивідуальної програми розвитку, головна увага звертається на 

розроблення конкретних навчальних стратегій і підходів, а також системи додаткових 

послуг, які дадуть дитині змогу успішно навчатися в умовах інклюзивного класу. 

Зазвичай, в індивідуальній програмі розвитку містяться такі розділи: загальна інформація 

про дитину (ім’я та прізвище, вік, телефони батьків, адреса, особливості психофізичного 

розвитку, дата зарахування дитини до навчального закладу та строк, на який складається 

програма.  

Наступний розділ – наявний рівень знань і вмінь. Група фахівців протягом 1-2-ох 

місяців (залежно від складності порушень розвитку) вивчає можливості та потреби 

дитини, фіксує результати вивчення, а саме: її вміння, сильні якості та труднощі, стиль 
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навчання (візуальний, кінестетичний, багатосенсорний та інші, особливо якщо один зі 

стилів домінує), у чому їй потрібна допомога; інформацію щодо впливу порушень 

розвитку дитини на її здатність до навчання. 

Додаткові послуги педагогів та інших фахівців, які необхідні дитині для успішного 

засвоєння навчальної програми: наприклад, послуги логопеда, психолога, реабілітолога, 

послуги з перекладу на жестову мову, послуги з організації відпочинку, в тому числі 

лікувально-оздоровчого; консультативні послуги, в тому числі з покращення мобільності 

й орієнтації зазначаються в наступному розділі. До додаткових послуг також належать 

медичні послуги, зокрема, послуги шкільної медсестри (за необхідності). 

Індивідуальна програма розвитку також містить опис необхідних адаптацій та 

модифікацій, які слід розробити для облаштування середовища, застосування належних 

методів викладання, навчальних матеріалів, обладнання, врахування сенсорних та інших 

потреб дитини. Розглянемо детальніше характер можливих адаптацій і модифікацій. 

Модифікації як зміни до навчального змісту, стосуються або його скорочення або 

зміни концептуальної складності навчального завдання. Скорочення змісту навчального 

матеріалу може виражатися у модифікації навчального плану або освітніх цілей і завдань 

для конкретної дитини, корекції навчальних завдань, визначення мінімального змісту, 

який необхідно засвоїти. При цьому важливо описати альтернативні форми оцінювання, 

які планується проводити для вимірювання навчальних досягнень дитини з особливими 

освітніми потребами. На відміну від модифікацій, адаптації змінюють характер подачі 

матеріалу, не змінюючи зміст або концептуальну складність навчального завдання. 

Зокрема, можуть використовуватись такі види адаптацій: пристосування освітнього 

середовища (збільшення інтенсивності освітлення в класних кімнатах, де є діти з 

порушеннями зору; зменшення рівня шуму в класі, де навчається слабкочуюча дитина, 

забезпечення її слуховим апаратом); зміни у навчальних підходах (використання 

навчальних завдань різного рівня складності; збільшення часу на виконання навчального 

завдання, зміна темпу занять, чергування видів діяльності тощо); адаптація навчальних 

матеріалів (адаптація навчальних посібників, наочних та інших матеріалів; використання 

друкованих текстів з різним розміром шрифтів, картки-підказки тощо). Як і модифікації, 

адаптації мають бути зазначені в індивідуальній програмі розвитку. 
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Індивідуальна програма розвитку розробляється на один рік. Двічі на рік (за 

потреби частіше), програма 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.  

Освітній процес у класах з інклюзивним навчанням загальноосвітніх навчальних 

закладів здійснюється відповідно до робочого навчального плану школи, за навчальними 

програмами, підручниками, посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки 

України для загальноосвітніх навчальних закладів. Для дітей з особливими освітніми  

потребами, які мають інтелектуальні порушення та комплексні порушення розвитку 

(порушення слуху, зору, опорно-рухового апарату в поєднанні з розумовою відсталістю, 

затримкою психічного розвитку) на основі робочого навчального плану школи 

розробляється індивідуальний навчальний план з урахуванням рекомендацій фахівців та 

на основі Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів 

для дітей з особливими освітніми потребами. 

Індивідуальний навчальний план визначає перелік навчальних предметів, 

послідовність їх вивчення, кількість годин, що відводяться на вивчення кожного предмета 

за роками навчання, та тижневу кількість годин. У плані враховуються додаткові години 

на індивідуальні і групові заняття, курси за вибором, факультативи тощо. Для проведення 

корекційно-розвивальних занять в індивідуальному навчальному плані учня 

передбачається від 3-ох до 8-ми годин на тиждень (кількість годин визначають відповідні 

психолого-медико-педагогічні консультації). Індивідуальний навчальний  план та 

індивідуальна навчальна програма розробляються педагогічними працівниками, у тому 

числі зі спеціальною освітою, які беруть безпосередню участь у навчальному процесі, за 

участі батьків дитини або осіб, які їх замінюють, та затверджуються керівником 

навчального закладу.  

Індивідуальна навчальна програма дитини з особливими освітнім потребами у класі 

з інклюзивним навчанням розробляється на основі типових навчальних програм 

загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі спеціальних, з відповідною їх 

адаптацією.  

Невід’ємною складовою процесу розроблення індивідуальної програми розвитку є 
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оцінка динаміки, власне, розвитку дитини з особливими освітніми потребами, збирання 

відомостей про її успіхи (учнівські роботи, результати спостережень педагогів, результати 

контрольних робіт, тестів тощо). Визначення рівня сформованості знань, умінь і навичок 

учнів з особливими освітніми потребами здійснюється з метою забезпечення позитивної 

мотивації до навчання, інформування учнів про їхні індивідуальні досягнення, визначення 

ефективності педагогічної діяльності вчителів.  

Оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами 

здійснюється за критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної 

середньої освіти. Оцінювання ж навчальних досягнень учнів з розумовою відсталістю, з 

комплексними порушеннями розвитку, які навчаються за індивідуальним навчальним 

планом і програмою, здійснюється за обсягом матеріалу, визначеним індивідуальною 

навчальною програмою. Відомості про прогрес учня (із зазначенням відповідних дат) 

записуються безпосередньо до індивідуальної навчальної програми.  

Однією з найважливіших складових індивідуальної програми розвитку і найменш 

вивченою, є складова, що містить опис навчальних цілей і завдань, розроблених членами 

команди для конкретної дитини з особливими освітніми потребами. Індивідуальна 

програма розвитку має містити довгострокові цілі для кожного навчального предмету, з 

якого учень потребує допомоги. Довгострокові цілі відображають широкі проблемні 

ділянки, щодо яких було досягнуто згоди і над якими має працювати команда фахівців. 

Для вироблення довгострокових цілей слід спиратися на звіт команди фахівців, 

враховувати результати консультацій з колишніми вчителями дитини та педагогами, які 

працюють з нею на сьогоднішній день, брати до уваги результати спостережень і 

характеристику потреб дитини з погляду її батьків. 

Розроблення цілей має спиратися на принципи цілепокладання SMART 

(абревіатура від англійських слів): specific – конкретні; measurable – вимірювані; 

achievable – досяжні; result-oriented – орієнтовані на результат; time-related – визначені у 

часі. Спроможність визначати такі цілі, послідовно і узгоджено досягати їх усіма 

учасниками команди супроводу, а також відстежувати динаміку розвитку дитини – це 

спеціальні вміння, які можна здобути завдяки спеціальним тренінгам та власним 

прагненням фахівців, зацікавлених в ефективному навчанні дітей з особливими освітніми 
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потребами.  

Іншою важливою умовою розроблення цілей є опора на критерії, за якими слід 

відбирати першочергові цілі для опрацювання усіма учасниками групи супроводу 

(учитель, асистент учителя, психолог, логопед, корекційний педагог, батьки, учитель 

фізичної культури, учитель музики та ін.). Враховуючи досвід зарубіжних фахівців, у 

нашому дослідженні підтверджуємо доцільність використання у більшості випадків такої 

пріоритетності цілей: 1) безпека (коли завдає шкоду собі або іншим); 2) соціальний 

розвиток; 3) розвиток комунікативних навичок; 4) поведінка; 5) навички самостійності; 6) 

навчальні навички. При розробленні навчальних цілей важливим також є планування їх 

структури.  

Окрім довгострокових цілей, для учнів з особливими освітніми потребами 

розробляються короткострокові завдання, які визначають послідовність етапів, які 

проходить учень у досягненні визначеної річної цілі. Крім того, у процесі їх 

формулювання стає зрозуміло, які послуги потрібно надати учневі. Основою для 

вироблення короткострокових завдань слугують дані щодо актуального рівня успішності 

та додаткових послуг, яких потребує дитина для виконання цілей  індивідуальної 

програми розвитку. Короткострокові завдання містять наступні компоненти: визначення 

знань, умінь і навичок, яких має набути учень відповідно до довгострокових цілей; 

методику реалізації певної цілі; критерії оцінювання її досягнення; строки періодичного 

оцінювання. Короткострокові завдання дають змогу вчителеві й батькам спостерігати за 

успіхами дитини. Якщо певних очікуваних результатів не досягнуто або, навпаки, 

досягнуто швидше передбаченого строку, то впродовж навчального року здійснюється 

перегляд індивідуальної програми розвитку у цій частині.   

Як вже зазначалося, надзвичайно важливим у процесі розроблення індивідуальної 

програми розвитку для дитини з особливими освітніми потребами є активна участь  

батьків. Участь батьків є важливою на всіх етапах розроблення та впровадження цього 

документа. Так, на етапі визначення актуального рівня розвитку дитини батьки можуть 

надати інформацію про стан здоров’я, розвиток, інтереси, особливості поведінки дитини. 

Участь батьків у процесі моніторингу динаміки розвитку дитини дасть можливість 

побачити прогрес у розвитку дитини та визначитися з подальшими кроками за відсутності 



91 

такого прогресу. 

Для того, щоб батьки могли брати активну участь у цьому процесі та відчувати себе 

компетентними членами команди з розроблення індивідуальної програми розвитку, 

необхідно провести певну підготовчу роботу з ними. Насамперед, батькам потрібно 

пояснити причину розроблення індивідуальної програми розвитку для їхньої дитини. До 

початку розроблення потрібно надати батькам більше інформації про індивідуальну 

програму розвитку, її зміст, гнучкість (можливість змін цілей і завдань, запланованих 

спеціальних і додаткових послуг) тощо. Важливо познайомити батьків із членами 

команди та наголосити на конфіденційності почутої ними інформації. Це дасть батькам 

змогу почуватися комфортніше, усуне напруженість у стосунках між ними, фахівцями та 

педагогами. 

Корисною практикою є знайомство родин з іншими батьками, які певний час беруть 

участь у розробленні індивідуальної програми розвитку для своєї дитини і мають 

позитивний досвід роботи в команді. Таке спілкування допоможе батькам позбутися 

побоювань щодо роботи з педагогами та фахівцями; почати говорити зі сторонньою 

людиною (фахівцем) про проблеми своєї дитини; отримати поради щодо процедури 

роботи в команді над її розробленням.  

Оскільки індивідуальна програма розвитку розглядається як певний фінансовий 

документ, який визначає додаткові послуги, а отже, додаткове фінансування, важливою є 

роль керівника у здійсненні контролю над її розробленням та виконанням. 

Іншим механізмом забезпечення додаткової підтримки дітям з особливими 

освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання є практика спільного викладання, 

яка є іншою важливою формою професійної співпраці. Хоча практика спільного 

викладання є новим явищем в Україні, її розвиток у країнах Західної Європи, США та 

Канади розпочався у 60-70-их роках, що було зумовлено потребами педагогів у 

модифікації навчальних програм відповідно до різних потреб учнів, зокрема учнів з 

особливими потребами. Міжнародні джерела визначають спільне викладання як таку 

організацію навчального процесу в класі, коли двоє чи більше фахівців спільно проводять 

викладання для групи учнів, серед яких є учні з особливими освітніми потребами, в 

єдиному фізичному просторі (класі) [189]. Рада для особливих дітей (Council for 
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Exceptional Children, 1994) визначає практику спільного викладання як процес спільної 

роботи основного вчителя і спеціального педагога. 

Практика спільного викладання характеризується такими ознаками, як наявність 

двох чи більше фахівців, спільне здійснення процесу викладання, наявність різнорідної 

групи учнів і загальний класний простір. Розглянемо детальніше ці характеристики. 

Особливістю спільного викладання є участь не менше двох дипломованих фахівців -  

педагогів, які є рівноправними колегами, мають однакову професійну підготовку, спільно 

здійснюють процес викладання. У процесі викладання педагоги використовують 

загальноосвітню навчальну програму, яку вони можуть адаптувати та модифікувати 

відповідно до потреб окремих учнів. У міжнародній практиці учасниками практики 

спільного викладання є вчитель, який постійно працює з класом, та спеціальний педагог, 

який долучається до окремих навчальних занять. Зазвичай, асистент вчителя не є 

безпосереднім учасником такої практики, оскільки від асистента вчителя не вимагається 

наявність вищої педагогічної освіти. На відміну від міжнародного досвіду, асистент 

вчителя в Україні може брати участь у спільному викладанні, оскільки є дипломованим 

педагогічним працівником. З цієї ж причини учасниками спільного викладання не можуть 

бути добровольці (здебільшого батьки дітей з особливими освітніми потребами), які 

допомагають вчителеві в класі, проте можуть не мати вищої педагогічної освіти. 

Іншою характеристикою практики спільного викладання є сам процес викладання 

- обидва фахівці проводять основне навчання, відіграючи при цьому активну роль і 

координуючи свої дії. Різнорідний за складом клас учнів є іншою важливою 

характеристикою практики спільного викладання – це вимагає від вчителів ефективно 

реагувати на різні потреби учнів, зменшувати співвідношення вчитель-учні, а також 

розширювати можливості використання професійного досвіду, який можна 

використовувати з урахуванням різних потреб учнів. Окрім зазначених вище 

характеристик практики спільного викладання можна виокремити ще таку 

характеристику, як спільна відповідальність за навчання одного чи всіх учнів у класі, що 

означає спільну відповідальність за планування, викладання та оцінювання навчальних 

досягнень учнів.  

Практика спільного викладання характеризується такими ж ознаками професійного 
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співробітництва, як і командна модель, зокрема: координація дій у досягненні спільних 

погоджених цілей; врахування компетентності кожного з членів команди; співпраця, що 

передбачає особисту взаємодію і позитивну взаємозалежність, моніторинг, 

міжособистісні навички та індивідуальна підзвітність. Це дає підстави, як на нас, віднести 

практику спільного викладання до командної моделі надання додаткової підтримки в 

умовах інклюзивної освіти. 

Аналізуючи питання професійного співробітництва, зокрема практики спільного 

викладання, важливо хоча б у стислий спосіб розглянути основні моделі та форми 

спільного викладання. На основі результатів аналізу більшості літературних джерел, 

виділяють такі основні моделі спільного викладання, як модель консультування, модель 

навчання та модель співпраці. Модель консультування передбачає роль спеціального 

педагога як консультанта вчителя з питань здійснення адаптацій та модифікацій 

навчальної програми, процесу формування навичок учнів з порушеннями психофізичного 

розвитку, розроблення системи оцінювання навчальних результатів учнів та ін. У моделі 

навчання спеціальний педагог і вчитель обмінюються знаннями та інформацією щодо 

особливостей реалізації навчальної програми, використання тих чи інших методів 

викладання, форм і видів оцінювання – з тих питань, в яких вони є експертами. Модель 

співпраці (або роботи у команді) означає справедливий розподіл обов'язків у процесі 

планування, проведення та оцінювання уроку. Цю модель дослідники все більш 

наполегливо рекомендують в якості моделі, якій варто віддати перевагу, зокрема, у зв'язку 

з її дієвістю в контексті внеску обох учителів у процес розподілу завдань та обов'язків. 

У свою чергу, модель співпраці передбачає такі основні форми спільного 

викладання, як підтримуючу, доповнюючу, поперемінну, паралельну, викладання у 

навчальних центрах та викладання в команді. Розглянемо детальніше зазначені форми 

спільного викладання. 

Підтримуюча форма спільного викладання передбачає виконання одним із 

педагогів провідної ролі (провідний вчитель), в той час, як інший педагог надає учням 

необхідну підтримку – спостерігає за роботою учнів, за потреби надає підтримку 

індивідуальним учням (вчитель-помічник). Така форма спільного викладання є найбільш 

поширеною в умовах роботи вчителя з асистентом вчителя. Використовуючи таку форму 
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спільного викладання, провідний вчитель визначає організацію змісту уроку, навички та 

методи, які необхідні класу та окремим учням для виконання завдань уроку. Вчитель-

помічник (асистент вчителя) надає допомогу окремим учням, проводить окремі 

фрагменти уроків з малими групами. Зазвичай, така форма спільного викладання 

застосовується вчителями досить широко, оскільки вона не вимагає багато часу для 

спільного планування. Проте, цей підхід має певні негативні сторони – постійне 

виконання ролі провідного вчителя може знизити авторитет вчителя-помічника, а також 

підвищити залежність учнів від нього.  

Доповнююча форма спільного викладання відбувається тоді, коли один із педагогів 

доповнює основний процес викладання, що здійснюється іншим педагогом. Це може 

відбуватись за допомогою перефразування основного тексту, який презентує один із 

педагогів; моделювання відповідних навичок (наприклад, ведення записів), попередню 

підготовку певних навичок в учнів (наприклад, навичок кооперативної роботи), 

моніторинг виконання учнями навчальних завдань.  

Поперемінна форма спільного викладання забезпечує більш індивідуалізоване 

навчання, використання альтернативних методів викладання і передбачає, що більшість 

учнів навчаються у складі великої групи, в той час, як деякі з них - у малих групах. 

Зазвичай заняття з малою групою дітей відбувається після уроків. У такому випадку 

вчителі розподіляють обов’язки з планування та викладання: приймають рішення щодо 

навчального змісту та організації уроку, визначаються з необхідністю додаткових 

корекційних занять.  

Сутність паралельної форми спільного викладання полягає в тому, що обидва 

вчителі разом відповідають за процеси планування та викладання: спільно організують і 

проводять урок,  визначають методи, необхідні для груп та окремих учнів; об’єднують 

учнів у дві групи і самостійно реалізують план уроку з кожною з груп. Педагоги можуть 

переходити від групи до групи, а також може бути група учнів, які деякий час працюють 

самостійно, без втручання з боку педагогів. Навчальний зміст, що викладається, 

залишається одним і тим же, втім методи його викладання можуть бути різними. Цей 

підхід потребує значного рівня координації між вчителями, тому що важливо, щоб всі учні 

отримували практично однаковий навчальний досвід, зберігаючи різнорідний склад 
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групи.  

Викладання на навчальних місцях передбачає, що групи дітей можуть 

переміщуватися від одного навчального місця до іншого у відповідності з графіком. 

Вчителі, зазвичай, повторюють процес навчання для кожної групи, яка приходить на їхнє 

навчальне місце; характер представлення навчального матеріалу може змінюватися 

залежно від потреб учнів. Оскільки кожен вчитель несе окрему відповідальність за процес 

викладання, цей підхід краще використовувати, якщо вчителі дотримуються різних 

педагогічних підходів. Вчителі справедливо розподіляють обов’язки з планування та 

викладання. Недоліком цього підходу може бути значна кількість  переміщень і шум, що 

виникає при цьому – це може відволікати увагу.  

Командна форма практики спільного викладання означає спільне виконання 

основних завдань вчителя – планування, викладання, оцінювання, а також спільну 

відповідальність за навчання усіх учнів у класі. При такому підході обидва педагоги є 

лідерами та несуть спільну відповідальність, виокремлюючи частини уроку, де кожен з 

них може проявити власні сильні сторони та досвід. Запорукою успішного викладання в 

команді є одночасна участь педагогів у процесі викладання. При цьому учні бачать у 

кожному з педагогів експерта. У ході командної роботи вчителі обговорюють навчальний 

зміст, працюють над виробленням навичок, обговорюють нову інформацію, приймають 

рішення щодо змісту та організації уроку, а також виробляють стратегії навчання і 

управління класом. Провідний вчитель і вчитель, який допомагає, одночасно проводять 

навчання з усім класом; кожний з них може здійснювати основне викладання.  

Принагідно зауважимо, що спільне викладання зазвичай відбувається у три етапи: 

до початку уроку; під час уроку; після проведення уроку. Розглянемо детальніше 

особливості кожного з етапів. Під час першого етапу педагоги визначають свої ресурси і 

досвід, які можуть бути використані під час уроку; обговорюють зміст, що буде 

вивчатися; аналізують потреби учнів і приймають рішення щодо форм і методів 

оцінювання навчальних результатів учнів. Під час уроку педагоги пояснюють свої ролі 

дітям, спілкуються між собою для перевірки розуміння, задають запитання, забезпечують 

зворотний зв’язок учням, проводять моніторинг діяльності як учнів, так і один одного.  

Варто також зазначити, що деякі із згаданих видів діяльності відбуваються на 
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щоденній основі, деякі відбуваються періодично – один-два рази в рік. До щоденних видів 

діяльності належать такі, як надання учням зворотного зв’язку, ведення записів щодо 

навчальних досягнень учнів, підготовка навчальних матеріалів. Раз в тиждень бажано 

проводити зустрічі з адміністрацією навчального закладу та батьками, щоб повідомити 

про прогрес у навчанні учнів, зазначити необхідність додаткової підтримки тощо.  До 

видів діяльності, які відбуваються лише кілька разів на рік, можна віднести написання 

звітів, проведення батьківських зборів, планування на навчальний рік та інші. 

Враховуючи важливість практики спільного викладання у забезпеченні додаткової 

підтримки учням з особливими освітніми потребами та незначний досвід її впровадження, 

доцільно розглянути чинники її реалізації. Одним із таких чинників є врахування цього 

аспекту в системі підготовки та підвищення кваліфікації педагогів. Підготовка педагогів 

до використання практики спільного викладання, як і до роботи в інклюзивному 

навчальному середовищі загалом, передбачає, насамперед, визначення готовності вчителя 

до роботи в інклюзивному навчальному середовищі, зокрема, до співпраці з асистентом 

вчителя та іншими фахівцями. Для з`ясування спільної готовності до практики спільного 

викладання вчителю, асистенту вчителя та іншим фахівцям важливо обговорити своє 

бачення філософії викладання, звичні методи та вимоги, які висуваються до учнів. Іншими 

чинниками успішної реалізації практики спільного викладання є загальне розуміння цієї 

практики як моделі надання якісних освітніх послуг, психологічна сумісність, розуміння 

учасниками спільного викладання сфер, у яких вони почувають себе більш впевнено і 

сфер, де вони могли б допомогти один одному.  

Інший чинник – це оцінка існуючих умов у навчальному закладі. Важливо з’ясувати 

чи здійснюється будь-яка співпраця між інклюзивним навчальним закладом та іншими 

установами, у тому числі спеціальними навчальними закладами, реабілітаційними 

центрами тощо; чи обговорюються питання такої співпраці в інклюзивному навчальному 

закладі; загальну реакцію педагогів на потребу працювати з дітьми з особливими 

освітніми потребами в умовах загальноосвітнього навчального закладу тощо. Важливу 

роль у цьому процесі відіграє адміністрація навчального закладу, а саме готовність 

керівництва навчального закладу до пошуку додаткових ресурсів і встановлення 

партнерських зв’язків; підтримка адміністрації навчального закладу у виділенні 
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додаткового часу для спільного планування команди педагогів, здійсненні змін у 

навчально-виховному процесі. 

Результати досліджень практики спільного викладання свідчать, що ця практика 

має низку переваг як для дітей, так і для педагогів ( С. Жаклін, А. Невін, В. Річард та ін). 

Серед численних переваг практики спільного викладання дослідники зазначають 

наступні: покращення навчальних і соціальних навичок учнів з низькою успішністю, 

розвиток позитивної самооцінки в учнів з особливими освітніми потребами, покращення 

взаємостосунків між дітьми. Ці та інші переваги пояснюються можливістю педагогів 

приділяти більше уваги окремим учням, зокрема учням з особливими освітніми 

потребами. Іншими перевагами використання практики спільного викладання були 

названі такі, як зменшення випадків направлення учнів з порушеннями психофізичного 

розвитку до спеціальних навчальних закладів, загальне покращення навчальних 

результатів учнів, зменшення випадків проявів проблемної поведінки учнів, зменшення 

обсягу роботи для педагогів з різними документами, збільшення кількості учнів, яких 

відносили до категорії обдарованих дітей [189].  

Розглядаючи вплив практики спільного викладання на учнів з особливими 

потребами, різні дослідники зазначали позитивний вплив цієї практики на такі категорії 

дітей, як діти, для яких державна мова навчання була нерідною, діти з порушеннями 

слуху, учні з труднощами у навчанні, учні із соціально вразливих груп ( С. Жаклін, А. 

Невін, В. Річард та ін). Результати цих досліджень, на нашу думку, дають змогу зробити 

два висновки: 1) навчання дітей з особливими потребами усіх вікових категорій може 

ефективно здійснюватися у загальноосвітньому просторі за умови співпраці вчителів, 

фахівців і батьків; 2) позитивний вплив застосування практики спільного викладання 

спостерігається як в академічній, так і в соціальній сферах розвитку дитини. 

Слід зауважити, що професійний розвиток педагогів під час спільного викладання 

відбувається завдяки обміну досвідом між педагогами інклюзивних класів та 

спеціальними педагогами, які є більш компетентними з питань спеціальної педагогіки. 

Практика спільного викладання також збільшує можливості використання підходів до 

викладання кожного з педагогів (Р. Віла, 2004; Н. Дятленко, 2011; І. Кіф і В. Мур, 2004 та 

ін.). Робота в команді, де кожен із педагогів має свої унікальні знання і навички, веде до 
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пошуку нових інноваційних підходів до вирішення нестандартних ситуацій, застосування 

більш ефективної індивідуалізації навчального процесу (Дж. Мосс, 2004). Окрім цього, 

спільне вирішення проблемних ситуацій збільшує впевненість педагогів у своїх силах – 

педагоги зазначають розвиток своїх професійних навичок, зокрема навичок мислення 

вищого рівня. Це в свою чергу веде до збільшення активної участі педагогів у 

професійних нарадах, збільшення наполегливості при виконанні складних завдань і 

досягненні загальних цілей командної роботи (С. Мюрей, 2004). 

Підвищення рівня задоволення педагогів від використання практики спільного 

викладання пов’язують із задоволенням базових потреб людини. Так, професорка 

Единбурзького університету (Шотландія) Лані Флоріан зазначала, що люди обирають той 

чи інший вид діяльності тому, що він задовольняє одну чи більше базових потреб людини, 

а саме: потребу у виживанні, контролі над власним життям, свободі вибору, почутті 

належності, а також відчутті радості [173]. Іншими словами, потенціал кожного вчителя у 

досягненні виживання та контролю у процесі навчання різних учнів створює можливості 

для постійного обміну необхідними ресурсами, досвідом, надання підтримки та 

професійного розвитку як результату обміну досвідом.  

Можливість забезпечення ефективного зворотного зв’язку під час використання 

практики спільного викладання впливає на підвищення ефективності навчального 

процесу. Не менш важливою перевагою використання практики спільного викладання є 

забезпечення неперервності навчального процесу у той час, коли один із педагогів 

відсутній. Спільне викладання також має свої переваги у процесі оцінювання навчальних 

досягнень дітей, оскільки дозволяє здійснювати його відповідно до потреб і навчальних 

стилів  окремих дітей. Це може означати, що учні можуть демонструвати свої навчальні 

результати двом педагогам, як у письмовій формі, так і усно. 

Позитивний вплив практики спільного викладання також полягає в тому, що 

педагоги моделюють навички співпраці: учні можуть спостерігати, як педагоги 

обмінюються ідеями, співпрацюють і таким чином впливають на професійний розвиток 

один одного. Практика спільного викладання дає більше можливостей для організації 

навчальних видів діяльності учнів в малих групах, що в свою чергу збільшує можливість 

отримати більше уваги з боку вчителя та більше часу на виконання навчальних завдань. 
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Присутність на уроці двох учителів також означає, що більше дітей можуть отримати 

індивідуальну допомогу, що допомагає підтримувати дисципліну в класі. Учні, для яких 

не передбачено надання спеціальних послуг, можуть отримувати спеціалізовану 

допомогу від учителя спеціальної освіти.   

Як і будь-яка інша практика, спільне викладання також означає і певні труднощі, 

які можуть полягати у наступному: велика кількість дітей у класі, у тому числі дітей з 

особливими освітніми потребами; брак або відсутність спеціальних педагогів; брак 

підготовки педагогів та інші. Також, дослідження зазначають, що під час спільного 

викладання педагоги часто відчувають брак особистого простору, оскільки змушені 

ділити один навчальний простір. Особливо це стосується спеціальних педагогів, які не є 

основними вчителями класу (С. Мюрей, 2004). Проте, розуміючи численні переваги цієї 

практики для усіх учасників освітнього процесу, насамперед, для учнів з особливими 

освітніми потребами, важливим є розуміння причин труднощів, з якими стикаються 

педагоги, і вироблення відповідних стратегій щодо їх подолання. 

Як згадувалось на початку другого розділу, забезпечення додаткової підтримки на 

рівні навчального закладу є одним із найбільш ефективних підходів до надання 

додаткової підтримки дітям з порушеннями психофізичного розвитку в умовах 

інклюзивного навчання. Мета підтримки інклюзивного навчального закладу полягає у 

зниженні рівня виключення з навчального процесу окремих учнів і забезпеченні всіх учнів 

отриманням успішного досвіду навчання. Така підтримка передбачає зміни у системі 

надання допоміжних послуг з боку фахівців шляхом перенесення акцентів з надання 

підтримки окремим учням з особливими освітніми потребами на підтримку спільноти 

фахівців, які працюють в інклюзивному навчальному закладі. Надання підтримки усій 

школі для виявлення та усунення наявних перепон, що перешкоджають максимальній 

участі дітей з особливими потребами у житті школи, сприяє покращенню навчальних 

результатів цих учнів, а також сприяє покращенню шкільної атмосфери в цілому. 

У цьому контексті заслуговує уваги розгляд матеріалів Індексу інклюзії, мета яких 

–  створення плану розвитку навчального закладу в напрямі інклюзії на основі результатів 

самомоніторингу діяльності навчального закладу за участю усіх ключових осіб – 

педагогів, адміністрації навчального закладу, учнів та їхніх батьків, а також представників 
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місцевої громади. Таке максимальне залучення усіх учасників освітнього процесу у 

процес планування діяльності навчального закладу в напрямі інклюзії відображає 

інклюзивний характер зазначених матеріалів. 

Як зазначалося у першому розділі, матеріали Індексу інклюзії були розроблені 

науковцями Відкритого університету (Велика Британія). У 2014-2015рр. оновлену версію 

матеріалів Індексу інклюзії в рамках нашого дослідження було апробовано на базі шести 

навчальних закладів у містах Київ, Львів, Полтава і Буча (Київська область). У 2015 році 

в рамках діяльності Всеукраїнського фонду «Крок за кроком» було видано оновлений 

варіант посібника «Індекс інклюзії». 

Хоча ідея самомоніторингу діяльності навчального закладу не є абсолютно новою, 

матеріали Індексу інклюзії є інноваційними з огляду на декілька аспектів. Перш за все, це 

розуміння інклюзії в його ширшому значенні, що передбачає неперервний процес, 

спрямований на створення умов для максимальної участі усіх учасників освітнього 

процесу у шкільному житті на основі інклюзивних цінностей та зменшення випадків 

виключення і дискримінації. Тобто, йдеться не лише про залучення дітей з особливими 

освітніми потребами до навчального процесу, а й про створення максимально 

сприятливих умов для навчання і розвитку для усіх дітей, педагогів, батьків, інших членів 

місцевої громади.  

Іншим інноваційним аспектом матеріалів Індексі інклюзії є введення поняття 

«інклюзивні цінності», які є основою розвитку навчального закладу в напрямі інклюзії. 

Важливо, що практика використання матеріалів Індексі інклюзії у дошкільних і 

загальноосвітніх навчальних закладах починається з обговорення інклюзивних цінностей, 

визначенні найбільш пріоритетних, розгляду діяльності навчального закладу через 

призму цих цінностей для визначення сильних і слабких сторін при плануванні 

подальших кроків. 

Хоча усі навчальні заклади, що апробували матеріали Індексу інклюзії, зазначали 

про наявність власних цінностей, активне обговорення їх разом з дітьми, педагогами та 

батьками; вибір найбільш пріоритетних, допомогли їм краще зрозуміти сутність тих чи 

інших цінностей та спланувати чіткі дії для їх подальшого впровадження. Так, наприклад 

колектив львівської загальноосвітньої школи I-го ступеня «Джерельце» зазначав, що до 
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впровадження матеріалів Індексу інклюзії вони керувалися такими цінностями, як  знання 

та цінування історії школи, місцевості, країни; розвиток духовності, повага до кожного, 

відкритість та прозорість навчально-виховного процесу, співпрацююча шкільна громада. 

Водночас, педагоги та адміністрація навчального закладу визнавали, що вони рідко 

обговорювали такі цінності як рівність, права, участь, спільнота, сталий розвиток, повага 

до багатоманітності, ненасильство, довіра, співчуття, чесність, мужність та ін. з 

педагогами, батьками та дітьми. Участь у проекті «Індекс інклюзії», зокрема сучасне 

розуміння поняття інклюзії стали чинником для перегляду цінностей цього навчального 

закладу. Лідерська команда, що була створена з числа активних педагогів і батьків, 

представників адміністрації навчального закладу, провела численні обговорення зі всіма 

педагогами школи, дітьми, батьками, представниками місцевої спільноти з питань 

визначення пріоритетних цінностей. Такими спільними для колективу школи стали 

наступні цінності: рівність між усіма учасниками навчального процесу (дітьми, 

педагогами, батьками та ін.); довіра, що передбачала як довіру дітей до педагогів, так і 

довіру педагогів до дітей та їх батьків; відсутність насильства по відношенню один до 

одного, особливо в колективі дітей. Як зазначали учасники лідерської команди, вибір 

такої цінності, як відсутність насильства, виявився дещо несподіваним для них, оскільки 

в школі проводиться велика робота з розвитку моральних і духовних цінностей, пов’язана 

з історією школи, що була заснована митрополитом Андрієм Шептицьким. Такий вибір 

педагоги змогли пояснити загальною ситуацією в країні (збройний конфлікт на сході 

країни), впливом засобів масової інформації, а також браком уваги з боку батьків. Ще 

однією цінністю, яка була вибрана як пріоритетна, стала повага до багатоманітності, що 

передбачала повагу до особистості кожного учасника навчального процесу, врахування 

його індивідуальних особливостей, створення умов для самовираження тощо. 

Цікавим, як на нас, став вибір цінностей колективом дошкільного навчального 

закладу №138 м. Києва, який також брав участь у дослідженні. Адміністрація навчального 

закладу та вихователі відзначали, що у своїй практиці вони намагалися дотримуватися 

демократичних принципів, таких як партнерство, співпраця, увага, повага. Зазначені 

принципи систематично реалізовувалися через низку підходів і завжди були в центрі 

уваги педагогів, проте вони не обговорювалися. Водночас, педагоги не завжди виділяли 
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та приділяли належну увагу таким інклюзивним цінностям, як сталий розвиток, участь, 

мудрість, радість та життєздатність. Зазначені цінності особливо сподобалися батькам, які 

підкреслювали, що для них пріоритетом є позитивний настрій дитини, її безпека під час 

перебування у дитячому садку. Подальший аналіз вибраних цінностей показав їх зв’язок 

із заходами, що були сплановані в рамках створення плану інклюзивного розвитку. 

Подібні цінності були вибрані як пріоритетні і колективом навчально-виховного 

комплексу «Берізка» м. Буча Київської області. Відзначаючи, що у своїй роботі педагоги 

завжди керувалися такими цінностями, як повага до дітей і педагогів, довіра між 

педагогами та батьками, збереження національних традицій; з початком використання 

«Індексу інклюзії», педагоги більше уваги стали приділяти демократичним принципам у 

своїй практиці – забезпечення права вибору дитиною навчальних матеріалів, видів 

навчальних занять тощо, дотримання інших прав дитини, повага до багатоманітності, 

повага до сімейної культури тощо. Іншими цінностями, що були вибрані пріоритетними 

для подальшого планування розвитку навчального закладу в напрямі інклюзії, стали такі: 

рівність, права, участь, спільнота, відсутність насильства, довіра. 

Педагоги навчально-виховного комплексу «Перші кроки» м. Полтава також 

відзначали, що у своїй роботі вони завжди керувалися гуманними цінностями, проте не 

обговорювали їх між собою чи з батьками дітей, як і не зазначали їх у спілкуванні з 

іншими. У процесі дослідження й участі в апробації матеріалів «Індекс інклюзії» вони 

зрозуміли важливість обговорення спільних цінностей з числа тих, які були пропоновані 

як інклюзивні цінності. Спільними для колективу «Перших кроків» стали такі цінності, як 

довіра, рівність, участь, повага до багатоманітності та справедливість, які не лише 

обговорювалися з дітьми та їх батьками, а й демонструвалися різними шляхами – на сайті 

навчального закладу, на виготовлених силами педагогів і батьків плакатах із зображенням 

цих цінностей, у місцевих засобах масової інформації тощо.  

Незважаючи на невелику вибірку, цікавим видається аналіз цінностей, вибраних 

навчальними закладами з-поміж 15-ти інклюзивних цінностей, пропонованих 

матеріалами «Індекс інклюзії». Отже, спільними для більшості навчальних закладів стали 

такі цінності, як повага до багатоманітності, відсутність насильства, забезпечення участі 

та рівних можливостей, довіра, розвиток спільноти – зазначені цінності бути вибрані 



103 

майже усіма навчальними закладами. Іншими цінностями стали такі, як справедливість, 

сталий розвиток, мудрість, радість, права. Оскільки найбільш пріоритетні цінності 

безпосередньо пов’язані із суттю інклюзивної освіти, можна вважати, що для усіх 

навчальних закладів, які були охоплені означеною роботою, інклюзивна освіта є також 

пріоритетом на ціннісному рівні. Зазначені цінності стали також основними напрямами 

діяльності навчальних закладів. Вибір таких цінностей, як довіра і відсутність насильства 

може свідчити про існуючі проблеми у суспільстві – брак довіри, збройний конфлікт на 

сході країни (про що згадувалось раніше). Таким чином, усі навчальні заклади, що були 

залучені до дослідження, визначили основні пріоритети для своєї діяльності, спираючись 

на основні принципи інклюзії та спроби вирішення суспільних проблем на рівні окремого 

навчального закладу. 

Іншим важливим кроком у плануванні діяльності навчального закладу в напрямі 

забезпечення інклюзії на основі результатів самооцінювання його діяльності, стало 

обговорення критеріїв і запитань, що організовані за трьома взаємопов’язаними 

напрямами: створення інклюзивної культури, розроблення інклюзивної політики 

(нормативно-правове забезпечення) та розвиток інклюзивної практики. Опишемо коротко 

кожен із зазначених напрямів. 

Напрям «Створення інклюзивної культури» передбачав розбудову спільнот, які 

функціонують на засадах співпраці, безпеки, поваги та врахуванні індивідуальних 

особливостей кожного. Співпраця починається з обговорення спільних цінностей, які 

поділяють усі учасники освітнього процесу (адміністрація навчального закладу, педагоги, 

батьки), а також представники місцевої громади. Такі спільні інклюзивні цінності 

слугують орієнтиром для прийняття рішень, що формують політику навчального закладу 

та впливають на практику його діяльності таким чином, що забезпечується послідовний і 

неперервний процес його розвитку. Важливо відзначити, що такий наголос на цінностях 

цілком відповідає сучасним освітнім документам, зокрема Концептуальним засадам 

реформування середньої освіти «Нова українська школа». У цьому документі, який 

описує ідеологію змін, передбачених проектом нового закону «Про освіту», 

наголошується на ціннісному аспекті освітнього процесу, його орієнтації на 

загальнолюдські цінності, зокрема морально – етичні (гідність, чесність, справедливість, 
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турбота тощо) та соціально – політичні (свобода, демократія, культурна багатоманітність 

та ін.) 

Іншими напрямами здійснення самооцінювання були такі напрями як 

«Розроблення інклюзивної політики» та «Розвиток інклюзивної практики». Напрям 

«Розроблення інклюзивної політики» сприяє розробленню усіх шкільних нормативних і 

стратегічних документів на засадах поваги та врахування індивідуальних можливостей 

кожного члена шкільної спільноти та його активній участі у цьому процесі. Політика 

навчального закладу спрямовується на забезпечення додаткової підтримки тим членам 

шкільної спільноти, які її потребують. При цьому усі види підтримки об’єднуються в 

єдину систему, що покликана забезпечити максимальну участь кожного та розвиток 

навчального закладу в цілому. Водночас напрям «Розвиток інклюзивної практики» 

окреслює особливості навчального процесу, що здійснюється на основі інклюзивних 

цінностей та відповідно до нормативно-правової бази навчального закладу. Планування 

практики діяльності на основі інклюзивних цінностей дає змогу пов’язати навчальний 

процес із реальним життям на локальному та глобальному рівнях, інтегрувати концепцію 

прав людини, інтегрувати тематику сталого розвитку. Такий підхід спонукає дітей і 

дорослих до активного навчання, критичного мислення, співпраці та спільної 

відповідальності. 

Досвід використання матеріалів Індексу інклюзії в інших країнах, в тому числі в 

Україні, підтверджує, що ці напрями є ключовими для забезпечення стійких структурних 

змін у діяльності навчального закладу, тобто є складовими процесу розвитку навчального 

закладу. Хоча кожен напрям відображає окрему важливу сферу діяльності, між ними існує 

багато точок дотику. Так, вплив культури навчального закладу та його політики або 

внутрішнього нормативно-правового забезпечення можна оцінювати лише на підставі 

свідчень з практики діяльності. Сутність цінностей, які сповідує навчальний заклад, також 

можна спостерігати за конкретними діями, а також аналізуючи процес розроблення та 

зміст нормативно-правових документів, що регулюють діяльність навчального закладу.  

Кожен із напрямів складається з двох розділів, які в свою чергу, містять відповідні 

індикатори та запитання для обговорення. Всього матеріали Індексу інклюзії містять 70 

індикаторів і 2000 запитань. Попри таку велику кількість індикаторів і запитань, 
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використання матеріалів Індексу інклюзії є досить простим, оскільки передбачає роботу 

лише з тими напрямами та розділами, які є пріоритетними для навчального закладу у 

певний момент. 

Як зазначалось раніше, сам процес використання Індексу інклюзії є також 

максимально інклюзивним – самооцінювання діяльності навчального закладу 

проводиться на різних рівнях із залученням різних цільових груп. У більшості випадків 

створюються лідерські команди з числа активних педагогів і батьків, представників 

учнівського самоврядування і шкільної адміністрації, а також представників місцевої 

громади. Члени лідерської команди адаптують матеріали Індексу до умов навчального 

закладу, організовують обговорення критеріїв і запитань серед педагогів і дітей 

навчального закладу, а також їх опитування за допомогою анкет, які є складовою 

матеріалів Індексу інклюзії. 

Наступний важливий етап роботи з матеріалами Індексу інклюзії полягав у 

створенні плану інклюзивного розвитку навчального закладу за результатами 

проведеного самооцінювання з максимальним залученням до цього процесу усіх 

ключових осіб. Таким чином були заплановані заходи, які базувалися на інклюзивних 

цінностях, були зрозумілими та погодженими усіма членами шкільної спільноти, які 

взяли на себе спільну відповідальність за втілення цього плану у життя. Очевидно, що 

реалізація плану інклюзивного розвитку навчального закладу може потребувати 

додаткових ресурсів, які у більшості випадків забезпечуються місцевими громадами. Це 

стає можливим, оскільки є спільне розуміння цінностей, що лежать в основі такого плану 

та слугують відповідним орієнтиром для спільних дій, а також спільна відповідальність за 

його впровадження. 

 

2.3 Різнопрофільні фахівці в інклюзивних навчальних закладах: теорія і 

практика в Україні 

Для подальшого вивчення питань забезпечення ефективної додаткової підтримки 

дітям з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчального середовища 

та професійної співпраці педагогів інклюзивних класів з іншими фахівцями, важливо 
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знати наявні ресурси, передбачені законодавством України та нормативно-правовою 

базою. 

Окрім асистента вчителя, який надає суттєву допомогу вчителеві інклюзивного 

класу в забезпеченні особистісно-орієнтованого підходу до навчання дітей з особливими 

освітніми потребами та наданні безпосередньої підтримки цим дітям, важливу роль у 

забезпеченні успішної інклюзії у навчанні відіграють фахівці сфери спеціальної 

педагогіки, які надають підтримку педагогам інклюзивних класів на різних етапах 

навчального процесу. Фахівців сфери спеціальної педагогіки та спеціальної психології 

володіють знаннями щодо особливостей розвитку, навчання і виховання дітей з 

порушеннями психофізичного розвитку, спеціальними методами і формами роботи з 

ними.  

Як зазначалось у попередньому підрозділі, до числа фахівців спеціальної освіти 

входять сурдопедагоги (робота з дітьми з порушеннями слуху); тифлопедагоги (робота з 

дітьми з порушеннями зору); логопеди (робота з дітьми з порушеннями мовлення); 

ортопедагоги (робота з дітьми з порушеннями опорно-рухового апарату) та інші фахівці. 

Аналіз типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки України №1205 від 06.12.2010р., 

свідчить про наявність достатньо великої кількості посад педагогічних та інших 

працівників, які можуть забезпечити надання якісних освітніх, психологічних, медичних 

послуг для дітей дошкільного та шкільного віку, у тому числі й для дітей з особливими 

освітніми потребами. Такими посадами є посади вихователя (асистент вчителя) – з 

розрахунку 0,5 ставки на клас, у якому навчаються діти з особливими освітніми 

потребами; практичного психолога і соціального педагога – посади практичного 

психолога і соціального педагога вводяться в штати шкіл за умови наявності фахівців 

відповідно до Положення про психологічну службу системи освіти України (наказ 

Міністерства освіти і науки України №127 від 03.05.1999р.). Окрім педагогічних 

працівників, типові штатні нормативи загальноосвітніх навчальних закладів також 

передбачають посади лікаря-педіатра, медичної сестри та медичної сестри з дієтичного 

харчування. 



107 

Розглянемо детальніше основні функції зазначених вище посад педагогічних, 

психологічних і медичних працівників, які надають свої послуги у загальноосвітніх 

навчальних закладах, у тому числі й навчальних закладах з інклюзивними класами, тим 

самим забезпечуючи підтримку для дітей з особливими освітніми потребами. Це є 

принципово важливим, оскільки переважна більшість згаданих працівників і входять до 

тієї команди фахівців, що забезпечує інтегрований супровід дітей з особливими освітніми 

потребами в умовах інклюзії. 

У контексті забезпечення додаткових послуг для дітей з особливими освітніми 

потребами, які навчаються в інклюзивному навчальному середовищі, насамперед 

потрібно згадати законодавчі документи, які вперше увели поняття і посаду «асистент 

вчителя», основна функція якого – забезпечення додаткової підтримки вчителю у 

здійсненні особистісного орієнтованого підходу до навчання, диференціації навчального 

процесу, а також надання додаткової підтримки окремим дітям та/або групам дітей.  

У Постанові Кабінету Міністрів України  від 15 серпня 2011 р. № 872 «Про 

затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних 

закладах» зазначено, що «…особистісно орієнтоване спрямування навчально-виховного 

процесу забезпечує асистент вчителя, який бере участь у розробленні та виконанні 

індивідуальних навчальних планів та програм, адаптує навчальні матеріали з урахуванням 

індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими 

освітніми потребами».  

Іншим важливим нормативно-правовим документом в організації роботи асистента 

вчителя став інструктивно-методичний лист Міністерства освіти і науки України 

«Організація навчально-виховного процесу в умовах інклюзивного навчання» 1/9-384 від 

18 травня 2012 року, в якому зазначено, що передумовою забезпечення успішного 

навчання дитини з особливими освітніми потребами у загальноосвітньому навчальному 

закладі є індивідуалізація навчально-виховного процесу, а індивідуальне планування 

навчально-виховного процесу має на меті розроблення комплексної програми розвитку 

дитини з особливими освітніми потребами; надання додаткових послуг та форм 

підтримки у процесі навчання та організацію спостереження за динамікою розвитку учня. 

У цьому ж документі було зазначено, що асистент вчителя входить до складу групи 
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фахівців, які розробляють індивідуальну програму розвитку з метою визначення 

конкретних навчальних стратегій і підходів до навчання дитини з особливими освітніми 

потребами.   

Постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2012 р. № 635 «Про внесення 

змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р.  № 346 і від 14 червня 

2000 р. № 963» посаду асистента вчителя було введено до переліку посад педагогічних та 

науково-педагогічних працівників, що безумовно сприяло престижу цієї професії. 

У вересні 2012 року Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України видало 

одразу два інструктивно-методичні листи – щодо посадових обов’язків асистента вчителя 

(інструктивно-методичний лист №1/9-675 від 25.09.12 р.) та щодо введення посади 

вихователя (асистента вчителя) у загальноосвітніх навчальних закладах з інклюзивним 

навчанням (інструктивно-методичний лист №1/9 – 694 від 28.09.12 р.). 

У листі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1/9-675 від 25.09.12 

р. «Щодо посадових обов`язків асистента вчителя» окреслено орієнтовні кваліфікаційні 

характеристики асистента вчителя в класі з інклюзивним навчанням, які розроблені у 

зв`язку з введенням зазначеної посади до типових штатних нормативів загальноосвітніх 

навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 06.12.2010 р. 

за №1308/8603. Так, в описі посадових обов`язків асистента вчителя зазначено, що він 

забезпечує соціально-педагогічний супровід дитини з особливими освітніми потребами: 

разом із вчителем класу виконує навчальні, виховні, соціально-адаптаційні заходи, 

запроваджуючи ефективні форми їх проведення, допомагає дитині у виконанні 

навчальних завдань, залучає учня до різних видів навчальної діяльності; у складі групи 

фахівців бере участь у розробленні та виконанні індивідуальної програми розвитку 

дитини; адаптує навчальні матеріали з урахуванням індивідуальних особливостей 

навчально-пізнавальної діяльності дитини з особливими освітніми потребами. 

Відповідно до згаданого листа асистент вчителя здійснює різні функції. Однією з 

функцій асистента вчителя є організаційна функція, що полягає у наданні підтримки 

вчителю в організації навчально-виховного процесу в класі, а також у наданні допомоги 

учням з особливими освітніми потребами в організації робочого місця. Асистент вчителя 

проводить спостереження за дитиною з метою вивчення її індивідуальних особливостей, 
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інтересів та потреб, допомагає концентрувати увагу, сприяє формуванню саморегуляції 

та самоконтролю учня; співпрацює з фахівцями, які безпосередньо працюють з дитиною 

з особливими освітніми потребами та беруть участь у розробленні індивідуальної 

програми розвитку. Асистент вчителя забезпечує разом з іншими працівниками необхідні 

умови для успішного навчання усіх дітей, у тому числі веде педагогічну документацію. 

Іншою важливою функцією асистента вчителя є навчально-розвивальна функція: 

асистент вчителя, співпрацюючи з учителем класу, надає освітні послуги, спрямовані на 

задоволення освітніх потреб учнів; здійснює соціально-педагогічний супровід дітей з 

особливими освітніми потребами, дбає про професійне самовизначення та соціальну 

адаптацію учнів. Асистент вчителя сприяє розвитку дітей з особливими освітніми 

потребами, поліпшенню їхнього психоемоційного стану; стимулює розвиток соціальної 

активності дітей, сприяє виявленню та розкриттю їхніх здібностей, талантів, обдарувань 

шляхом їх участі у науковій, технічній, художній творчості. Очікується, що асистент 

вчителя створює навчально-виховні ситуації, обстановку оптимізму та впевненості у своїх 

силах і майбутньому. 

Діагностична та прогностична функції асистента вчителя полягають у розробленні 

індивідуальної програми розвитку для дітей з особливими освітніми потребами, яку 

асистент вчителя здійснює спільно з вчителем, батьками та іншими фахівцями на основі 

вивчення актуального та потенційного розвитку дитини. Асистент вчителя також бере 

участь в оцінюванні навчальних досягнень учнів, оцінюванні виконання індивідуальної 

програми розвитку, вивченні та аналізі динаміки розвитку учня. 

Консультативна функція асистента вчителя передбачає постійне спілкування з 

батьками, надання їм необхідної консультативної допомоги, інформування вчителя класу 

та батьків про досягнення учня тощо. Окрім виконання зазначених вище функцій, від 

асистента вчителя очікується дотримання педагогічної етики, повага до особистості 

дитини, захист її від будь-яких форм фізичного або психологічного насильства, а також 

постійне підвищення свого професійного рівня, педагогічної майстерності та загальної 

культури. 

У листі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту №1/9-675 від 25.09.12 року 

«Щодо посадових обов`язків асистента вчителя», про який згадувалося вище, визначено 
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також необхідні компетентності асистента вчителя. Зокрема, асистент вчителя має знати 

основи законодавства України про освіту, соціальний захист; міжнародні документи про 

права людини й дитини; державні стандарти освіти; нормативні документи з питань 

навчання та виховання; сучасні досягнення науки і практики у галузі педагогіки; 

психолого-педагогічні дисципліни; особливості розвитку дітей з особливими освітніми 

потребами різного віку; ефективні методи, форми та прийоми роботи з дітьми, 

використовуючи індивідуальний та диференційований підходи; рівні адаптації 

навчального та фізичного навантаження; методи використання сучасних технічних 

засобів та обладнання; основи роботи з громадськістю та сім`єю; етичні норми і правила 

організації навчання та виховання дітей; норми та правила ведення педагогічної 

документації. 

При цьому важливо, щоб асистент вчителя вмів застосовувати професійні знання в 

практичній діяльності; здійснювати педагогічний супровід дитини з особливими 

освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання; разом з іншими фахівцями 

складати індивідуальну програму розвитку дитини; вести спостереження та аналізувати 

динаміку розвитку учня; налагоджувати міжособистісні стосунки між всіма суб`єктами 

навчально-виховної діяльності; займатись посередницькою діяльністю у сфері виховання 

та соціальної допомоги. 

Інші ж організаційні особливості діяльності асистента вчителя, а саме: умови та 

розміри оплати праці, педагогічне навантаження, кваліфікаційні рівні та ін. визначено у 

наказі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 28.09.2012 р. «Щодо 

введення посади вихователя (асистента вчителя» у загальноосвітніх навчальних закладах 

з інклюзивним навчанням». 

Окрім додаткових посад асистентів вчителя, у всіх загальноосвітніх навчальних 

закладах можуть працювати практичні психологи і соціальні педагоги, посади яких 

вводяться до штатів шкіл за умови наявності фахівців відповідно до Положення про 

психологічну службу системи освіти України. Відповідно до зазначеного Положення 

практичні психологи та соціальні педагоги відносяться до психологічної служби в системі 

освіти і за своїм статусом належать до педагогічних працівників, що сприяє наданню 

додаткової підтримки дітям і педагогам в умовах інклюзивного навчання. 
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Важливо, що практичні психологи і соціальні педагоги можуть надавати значну 

підтримку педагогам інклюзивних класів, оскільки, відповідно до вищезазначеного 

Положення, їхніми основними напрямами діяльності є консультативно-методична 

допомога усім учасникам навчально-виховного процесу з питань навчання, виховання і 

розвитку дітей, допомога органам державного управління у плануванні освітньої 

діяльності; просвітницько-пропагандистська робота з підвищення психологічної 

культури в навчальних закладах та у сім’ї; а також превентивне виховання (через засоби 

масової інформації, під час навчальної діяльності в рамках навчальних програм або як 

окремого предмета), метою якого є формування у дітей орієнтації на здоровий спосіб 

життя та захист психічного здоров’я. 

Зауважимо, що до інших видів діяльності практичних психологів і соціальних 

педагогів належать: діагностика, що передбачає психологічне обстеження дітей та 

колективів, моніторинг змісту та умов індивідуального розвитку дітей, визначення 

причин, що ускладнюють їх розвиток і навчання; корекція: здійснення психолого-медико-

педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психофізичному та інтелектуальному 

розвитку і поведінці дітей, схильності до залежностей та правопорушень, подолання 

різних форм девіантної поведінки, формування соціально корисної життєвої перспективи. 

Важливим у діяльності практичних психологів і соціальних педагогів є надання 

психолого-педагогічної допомоги дітям, які перебувають у кризовій ситуації 

(постраждали від соціальних, техногенних, природних катастроф, перенесли тяжкі 

хвороби, стреси тощо) з метою адаптації до умов навчання і життєдіяльності, а також 

своєчасне попередження відхилень у психофізичному розвитку дитини та становленні 

особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям у 

навчально-виховному процесі.  

Слід сказати, що до основних функцій практичного психолога, як одного з членів 

команди, належать: участь у здійсненні освітньої, виховної роботи, спрямованої на 

забезпечення різнобічного, індивідуального розвитку дітей, збереження їхнього 

повноцінного психічного здоров’я; проведення психолого-педагогічної діагностики 

готовності дітей до навчання і сприяння їх адаптації до нових умов навчально-виховного 

процесу, допомога у виборі навчального закладу згідно з рівнем психічного розвитку; 
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розроблення та впровадження розвивальних, корекційних програм навчально-виховної 

діяльності з урахуванням індивідуальних, гендерних, вікових особливостей дітей; 

сприяння вибору учнями професій з урахуванням їхніх ціннісних орієнтацій, здібностей, 

життєвих планів і можливостей, підготовка учнів до самостійного життя, здійснення 

превентивного виховання тощо. 

Функції же соціального педагога охоплюють наступні: вивчення та оцінювання 

особливостей діяльності і розвитку дітей і шкільного колективу в цілому; дослідження 

спрямованості впливу мікросередовища, особливостей сім’ї та сімейного виховання, 

позитивного виховного потенціалу соціального середовища та джерел негативного 

впливу на дітей; прогнозування на основі спостережень та досліджень посилення 

негативних чи позитивних сторін соціальної ситуації, що впливає на розвиток особистості 

дитини, а також прогнозування результатів навчально-виховного процесу з урахуванням 

найважливіших факторів становлення особистості; надання рекомендацій дітям, батькам, 

педагогам та іншим особам з питань соціальної педагогіки, надання необхідної 

консультативної соціально-педагогічної допомоги дітям, які потребують піклування чи 

перебувають у складних життєвих обставинах; сприяння захисту прав дітей та 

представлення їхніх інтересів; участь у формуванні навичок дотримання норм і правил 

поведінки, ведення здорового способу життя; надання соціальних послуг та ін.  

Хоча згадані вище нормативні документи було розроблено без урахування 

специфіки інклюзивного навчання, вони містять необхідні передумови для забезпечення 

додаткової підтримки як дітей з особливими освітніми потребами, так і педагогів, які 

працюють в інклюзивних класах.  

Необхідно сказати, що діяльність працівників психологічної служби та їхня роль у 

командній взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу стосовно надання 

допомоги дітям з особливими освітніми потребами, зокрема у розробленні для дітей з 

особливими освітніми потребами індивідуальних програм розвитку, окреслена у листі 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.07.2012 р. № 1/9-529 

«Психологічний і соціальний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах 

інклюзивного навчання», від 02.01.2013 р. та листі за номером №1/9-1 «Про визначення 

завдань працівників психологічної служби щодо запровадження інклюзивного навчання». 
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Відповідно, роль психолога у процесі розроблення індивідуальної програми розвитку 

передбачає надання інформації про індивідуальні особливості дитини, її можливості та 

потреби, рівень сформованості пізнавальних процесів і дій, а саме: співвідношення рівня 

розумового розвитку дитини і вікової норми; рівень розвитку когнітивної сфери; 

особливості емоційно-вольової сфери; індивідуально-типологічні особливості; розумова 

працездатність та темп розумової діяльності тощо. Про пріоритетність напряму діяльності 

працівників психологічної служби системи освіти щодо забезпечення психологічного 

супроводу дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання 

наголошується у Листі МОН України №1/9-479 від 08 липня 2013 року, де передбачено 

проведення корекційної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами вчителями-

дефектологами та практичними психологами. 

Окрім практичних психологів і соціальних педагогів, важлива роль у забезпеченні 

додаткової підтримки дітям з особливими потребами належить учителям-логопедам, 

основні функції яких визначено у Положенні про логопедичні пункти системи освіти. 

Нагадаємо, що логопедичні пункти можуть створюватися районними чи міськими 

органами державного управління освітою при загальноосвітніх і дошкільних навчальних 

закладах з метою надання допомоги дітям з порушеннями мовлення. Хоча це Положення 

було розроблено задовго до ратифікації Україною Конвенції ООН про права людей з 

інвалідністю і воно повністю відображає медичну модель розуміння інвалідності, в ньому 

передбачено можливі джерела забезпечення інклюзивних закладів необхідними 

фахівцями, зокрема, учителями-логопедами. 

Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами у 

загальноосвітніх навчальних закладах, який здійснюється працівниками психологічної 

служби та відповідними педагогічними працівниками таких закладів, передбачений і 

документом «Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних 

закладах». Зокрема, в ньому зазначено, що психолого-педагогічний супровід дітей з 

особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюється 

працівниками психологічної служби таких закладів та відповідними педагогічними 

працівниками. Документом передбачено введення до штатного розпису загальноосвітніх 

навчальних закладів з інклюзивним та інтегрованим навчанням додаткових посад 
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вчителя-дефектолога, вчителя-логопеда, соціального працівника за наявності 

контингенту учнів (з розрахунку одна посада на кожен навчальний заклад). 

Відтак, можна стверджувати, що штатні розписи навчальних закладів вже 

передбачають достатньо велику кількість різних професіоналів для надання освітніх, 

психологічних, медичних послуг дітям. Утім, очевидно, що діти з особливими освітніми 

потребами, які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах, можуть потребувати 

додаткових послуг, що надаються іншими професіоналами (логопедами, реабілітологами 

та іншими), але не передбачені чинним законодавством. 

Очевидним є також той факт, що вкрай складно повністю забезпечити навчальні 

заклади усіма необхідними фахівцями, оскільки важко передбачити можливі додаткові 

потреби дітей у процесі навчання, а також тривалість надання послуг для забезпечення 

цих потреб. Саме тому важливо знати і співпрацювати з іншими типами навчальних 

закладів, іншими організаціями, у яких працюють різні фахівці. У сфері освіти дітей з 

особливими освітніми потребами – це спеціальні навчальні заклади (школи-інтернати), 

психолого-медико-педагогічні консультації, навчально-реабілітаційні центри, 

реабілітаційні центри, громадські організації та інші. 

Як відомо, першим нормативно-правовим документом, що забезпечив правову базу 

для можливості залучення додаткових фахівців став Лист Міністерства освіти і науки № 

1/9-539 від 08 серпня 2013 року «Про організаційно-методичні засади забезпечення права 

на освіту дітям з особливими освітніми потребами». Зокрема, у документі зазначається 

необхідність охоплення всіх дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі й дітей 

з інвалідністю, навчанням, для чого пропонується створити у кожному регіоні банк даних 

про чисельність таких дітей, який буде щорічно оновлюватися. Для створення такого 

банку даних потрібна співпраця управлінь освіти з управліннями охорони здоров’я, 

соціального захисту для якомога раннього виявлення таких дітей. Важлива роль у цьому 

відводиться психолого-медико-педагогічним консультаціям, основні завдання яких 

полягають у ранньому виявленні дітей з особливими освітніми потребами з метою 

надання їм корекційної допомоги та консультативної допомоги їхнім батькам з питань 

особливостей розвитку та пізнавальної діяльності дитини, а надалі – вибору програми для 

навчання дитини та допомоги у складанні індивідуальної програми розвитку. 
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У Листі наголошується на необхідності співпраці між різними ключовими 

структурами, які дотичні до навчання дітей з особливими освітніми потребами  

(управліннями освіти, психолого-медико-педагогічними консультаціями, інклюзивними 

та спеціальними навчальними закладами, навчально-реабілітаційними центрами), яка є 

особливо важливою для комплексного поєднання навчального процесу та корекційно-

розвивальної роботи відповідно до особливостей психофізичного розвитку кожної 

дитини. Окрім необхідності співпраці між інклюзивними та спеціальним навчальними 

закладами і навчально-реабілітаційними центрами важливою є роль співпраці 

інклюзивних навчальних закладів з науковцями, медичними працівниками, соціальними 

службами та громадськими організаціями. 

Отже, нормативно-правовою базою України передбачено посади практичних 

психологів, соціальних педагогів і логопедів у системі загальної освіти, які можуть 

надавати спеціальні послуги дітям з особливими освітніми потребами в умовах 

інклюзивного навчання. Особливості організації психологічного та соціального 

супроводу, а також основні завдання працівників психологічної служби системи освіти в 

умовах інклюзивного навчання визначено у відповідних нормативних документах 

Міністерства освіти і науки України. Існує також нормативний документ, який дає 

можливість залучати додаткових фахівців на основі укладення угод між інклюзивними 

навчальними закладами та надавачами послуг. Попри недосконалість механізмів їх 

впровадження, можна стверджувати, що основа для залучення додаткових фахівців у 

нормативно-правовій базі Україні все ж існує. 

Окрім додаткових фахівців, які можуть надавати спеціальну підтримку дітям з 

особливими потребами в навчальному процесі, в Україні є інші ресурси, які також можуть 

бути залучені для забезпечення додаткових потреб таких учнів. Серед таких ресурсів – 

навчальні заклади системи спеціальної освіти (спеціальні навчальні заклади, навчально-

реабілітаційні центри), а також мережа психолого-медико-педагогічних консультацій. 

Розглянемо докладніше особливості діяльності цих установ, аби краще зрозуміти 

існуючі ресурси, які можна залучати для підтримки навчання дітей з особливими 

освітніми потребами в умовах дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів. 
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Діяльність спеціальних навчальних закладів регламентується Законами України 

«Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів 

з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного 

процесу», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про реабілітацію 

інвалідів в Україні» та іншими нормативно-правовими актами. Спеціальні навчальні 

заклади діють на підставі Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-

інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України №852 від 15.09.2008 р. У 

цьому Положенні зазначається, що спеціальна загальноосвітня школа-інтернат є 

загальноосвітнім навчальним закладом, що забезпечує здобуття певного рівня освіти, 

професійну орієнтацію та підготовку, корекційно-розвивальну роботу з дітьми, які 

«потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку». Відповідно до Закону 

України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» спеціальна школа за змістом 

реабілітаційних заходів належить до установ психолого-педагогічної реабілітації та 

здійснює комплексну реабілітацію дітей з інвалідністю відповідно до державних 

соціальних нормативів у сфері реабілітації. 

Відповідно до особливостей психофізичного розвитку дітей функціонують різні 

типи  спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів), а саме: школи-інтернати для глухих дітей; для 

дітей із зниженим слухом; для сліпих дітей; для дітей із зниженим зором; для дітей з 

порушеннями опорно-рухового апарату; для дітей з тяжкими порушеннями мовлення; для 

дітей з розумовою відсталістю та ін. 

Для надання індивідуальної корекційної допомоги та добору відповідних програм 

навчання у кожній спеціальній школі (школі-інтернаті) діють шкільні психолого-медико-

педагогічні комісії, мета яких – вивчення особливостей психофізичного розвитку кожної 

дитини у динаміці, а також визначення адекватних умов, форм і методів навчально-

виховної, корекційно-розвивальної роботи і професійної реабілітації. 

Особливістю навчально-виховного процесу у спеціальній школі є його корекційна 

спрямованість, що має на меті мінімізацію порушень психофізичного розвитку дітей, 

засвоєння ними програмового матеріалу, розвиток їхніх здібностей, професійно-трудову 

підготовку та подальшу соціалізацію. Корекційно-розвивальна робота у спеціальній 
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школі (школі-інтернаті) проводиться відповідно до Типових навчальних планів залежно 

від типу спеціальної школи і передбачає такі заняття: лікувальну фізкультуру, ритміку, 

соціально-побутове орієнтування, просторове орієнтування, розвиток мовлення 

(формування вимови і мовлення), слухове, зорове і дотикове сприймання, комунікативну 

діяльність з метою корекції первинних і вторинних відхилень у розвитку учнів. 

Позитивним є те, що крім навчально-виховної та корекційно-розвивальної 

діяльності у спеціальній школі (школі-інтернаті) здійснюються лікувально-профілактичні 

заходи, які передбачають профілактику соматичних захворювань, підтримання 

належного рівня психічної активності, працездатності, контроль за фізичним розвитком 

дітей. Лікувально-профілактична діяльність здійснюється медичними працівниками, які 

також надають консультативну допомогу педагогам і вихователям. 

Окрім вищезазначених послуг, які надаються педагогічними, медичними та іншими 

працівниками, у спеціальних школах (школах-інтернатах) можуть бути такі ресурси: 

логопедичні кабінети, кабінети для проведення занять з ритміки, кабінети лікувальної 

фізкультури (ЛФК), масажу і вправ на тренажерах, кабінети для занять із соціально-

побутового орієнтування, навчально-виробничі майстерні з урахуванням організації на їх 

базі поглибленого професійно-трудового навчання, кабінети психологічного 

розвантаження, терапевтичні, стоматологічні, процедурні кабінети; кабінети фізіотерапії 

та клімато-бальнеологічного лікування; басейни, кабінети для роботи практичного 

психолога, вчителя-реабілітолога і соціального педагога. Водночас, у спеціальних школах 

(школах-інтернатах) для дітей з порушеннями зору відповідно до специфіки 

функціонування є офтальмологічний кабінет із затемненою кімнатою, кабінет 

плеоптичного лікування, кабінет для занять з розвитку зорового сприймання та 

орієнтування в просторі; кабінет інформаційних ресурсів, обладнаний комп’ютерними 

тифлокомплексами із спеціально адаптованим програмним забезпеченням; збільшені 

розміри бібліотеки і читального залу для розміщення й користування книгами, що 

видрукувані рельєфно-крапковим шрифтом; спортивний майданчик для проведення 

занять з орієнтування у просторі. 

У спеціальних школах (школах-інтернатах) для дітей з порушеннями опорно-

рухового апарату є кабінети дитячого психіатра (невролога), ортопеда; кабінети ЛФК з 
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урахуванням можливості проведення групових та індивідуальних занять, майстерня з 

ремонту протезних пристроїв. У спеціальних школах (школах-інтернатах) для дітей з 

порушеннями слуху діють кабінети для індивідуальних занять з розвитку слухового 

сприймання і формування вимови; слуховий кабінет для фронтальної роботи та 

обстеження слуху; кабінети для занять з предметно-практичного навчання, а також 

кабінет отоларингології. Кабінети для корекційної роботи з розвитку мовлення дітей 

обладнані сучасними звукопідсилювальними приладами (слухомовні тренажери, 

політренажери, FM-системи). 

Як бачимо, відповідно до штатних нормативів спеціальних загальноосвітніх шкіл 

(шкіл-інтернатів) їх штатний розпис передбачає досить велику кількість посад 

педагогічних та інших працівників, які безпосередньо надають освітні та інші послуги 

дітям з порушеннями розвитку.  

Іншим ресурсом для розвитку спеціальної та інклюзивної освіти в Україні можна 

вважати навчально-реабілітаційні центри (НРЦ), які є досить новими структурами в 

Україні, створеними з метою забезпечення системної кваліфікованої реабілітаційної та 

корекційно-розвивальної допомоги дітям з особливими освітніми потребами, насамперед, 

дітям із тяжкими комплексними порушеннями психофізичного розвитку, які навчаються 

чи виховуються у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах, за 

індивідуальною та іншими формами навчання. Навчально-реабілітаційні центри діють 

відповідно до Положення про навчально-реабілітаційний центр, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України №920 від 16.08.2012 р.  З метою розвитку мережі 

НРЦ Міністерством також затверджено перспективний план відкриття цих закладів у 

регіонах (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.11.2012 р. 

№1299 «Про затвердження перспективного плану розвитку навчально-реабілітаційних 

центрів»). 

Варто зауважити, що діяльність навчально-реабілітаційних центрів спрямована 

насамперед на дітей із складними порушеннями розвитку – дітей з порушеннями слуху, 

зору, тяжкими системними мовленнєвими порушеннями, тяжкими порушеннями опорно-

рухового апарату у поєднанні з розумовою відсталістю, затримкою психічного розвитку, 

сліпоглухих дітей, дітей, які себе не обслуговують і, відповідно до індивідуальної 
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програми реабілітації дитини з інвалідністю, потребують індивідуального догляду та 

супроводу. Основними завданнями навчально-реабілітаційних центрів є: забезпечення 

права дітей із складними порушеннями розвитку на здобуття відповідного рівня 

дошкільної та загальної середньої освіти з урахуванням їхніх можливостей, здібностей та 

індивідуальних особливостей розвитку; забезпечення ранньої соціалізації та підготовки 

таких дітей до здобуття відповідного рівня дошкільної та загальної середньої освіти 

шляхом спеціально організованого навчально-виховного процесу в комплексі з 

психолого-педагогічною, медичною, фізичною, соціальною реабілітацією; формування 

громадянської позиції, власної гідності, готовності до трудової діяльності, 

відповідальності за свої дії; забезпечення системного кваліфікованого психолого-медико-

педагогічного супроводу дітей з урахуванням стану їхнього здоров’я та особливостей 

психофізичного розвитку; надання реабілітаційних послуг згідно з індивідуальною 

програмою реабілітації дитини з інвалідністю; надання психолого-педагогічної допомоги 

батькам або особам, які їх замінюють, з метою залучення їх та дітей до навчально-

виховного та реабілітаційного процесу. 

Навчально-реабілітаційні центри мають навчальні кабінети, обладнані 

відповідними засобами навчання; лікувально-фізіотерапевтичний кабінет, медико-

санітарну частину, кімнату психологічного розвантаження, бібліотеку, читальну та актову 

зали тощо. Діти з порушеннями слуху, зору, опорно-рухового апарату забезпечуються 

засобами індивідуальної корекції на час перебування в Центрі. 

Важливо, що крім навчального компонента в структурі навчально-реабілітаційних 

центрів передбачено реабілітаційне відділення, де відповідно до індивідуальних програм, 

проводиться різноаспектна реабілітаційна робота. Медичне обслуговування дітей 

здійснюється штатним або спеціально закріпленим за Центром медичним персоналом 

відповідних закладів охорони здоров’я, які організовують проведення лікувально-

профілактичних заходів, здійснюють контроль і державний нагляд за якістю харчування 

дітей, фізичним навантаженням, комплексом заходів із фізичного виховання дітей. 

Заклади охорони здоров’я разом з органами управління освітою щороку забезпечують 

безоплатний медичний огляд вихованців Центрів, моніторинг стану здоров’я і проведення 

лікувально-профілактичних заходів. 
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Іншими видами реабілітації, що здійснюється у Центрі, є психолого-педагогічна 

реабілітація, педагогічна та соціально-побутова реабілітація та психологічна реабілітація. 

Розглянемо детальніше ці види реабілітаційної роботи, оскільки, як зазначалося, саме 

працівники спеціальних шкіл-інтернатів і центрів спроможні в більшості випадків 

забезпечити реабілітаційну допомогу дітям з особливими освітніми потребами в умовах 

інклюзії. 

Психолого-педагогічна реабілітація у Центрі забезпечує дітям із складними 

порушеннями розвитку психолого-педагогічну корекцію, діагностику, психологічну та 

педагогічну корекцію емоційно-вольової сфери і розумового розвитку. Педагогічна та 

соціально-побутова реабілітація передбачає запровадження комплексу заходів, що 

створюють передумови для оволодіння дітьми із складними порушеннями розвитку 

системою знань, умінь і навичок, застосування яких сприятиме подальшому розвитку 

особистості: підвищенню освітнього, кваліфікаційного рівня, здатності до самостійної 

трудової діяльності, організації побуту, адекватному плануванню самостійного життя. 

Психологічна реабілітація спрямована на корекцію та розвиток психічних функцій, 

особистості в цілому, створення оптимальних умов для подальшого становлення кожної 

дитини як особистості у процесі засвоєння цінностей і пристосування до вимог та критерії 

суспільства. 

Ще одною важливою структурою в системі освіти, що безпосередньо пов’язана з 

роботою з дітьми з порушеннями розвитку та їхніми батьками, є мережа психолого-

медико-педагогічних консультацій (ПМПК). Психолого-медико-педагогічні консультації 

є методичними установами системи освіти і науки України, що здійснюють 

консультативну, методичну, психолого-педагогічну, корекційно-розвивальну, 

аналітичну, прогностичну, профілактичну та просвітницьку діяльність. До основних 

завдань ПМПК належать: виявлення, психолого-педагогічне вивчення, оцінка труднощів 

та потенційних можливостей розвитку дітей віком до 18 років з порушеннями 

психофізичного розвитку, які мають ознаки ризику виникнення труднощів пізнавальної 

діяльності та поведінки; підготовка висновку та рекомендацій щодо розвитку, змісту, 

форм і методів навчання з урахуванням особливостей навчально-пізнавальної діяльності 

дитини; консультування батьків або осіб, які їх замінюють, педагогічних працівників та 
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ін. Члени ПМПК беруть участь у складанні індивідуальної програми реабілітації дітей з 

інвалідністю спільно з лікарсько-консультаційними комісіями закладів охорони здоров’я 

та організації індивідуальної корекційно-розвивальної допомоги дітям з порушеннями 

психофізичного розвитку, насамперед зі складними та тяжкими порушеннями.  

Аналіз основних завдань психолого-медико-педагогічних консультацій показує, що 

нормативно-правова база передбачає співпрацю цієї структури із загальноосвітніми 

навчальними закладами, зокрема співпрацю зі шкільними психолого-медико-

педагогічними комісіями спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), надання 

науково-методичної допомоги педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних 

закладів з питань інклюзивного (інтегрованого) навчання та створення оптимальних умов 

для реалізації потенційних можливостей, розвитку здібностей, обдарувань, здобуття 

якісної освіти дітьми з особливими освітніми потребами; системну психолого-педагогічна 

підтримку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в умовах 

інклюзивного (інтегрованого) навчання, а також за індивідуальною формою навчання в 

домашніх умовах. 

До інших завдань психолого-медико-педагогічних консультацій можна віднести 

залучення батьків або осіб, які їх замінюють, до участі у проведенні корекційно-

розвивальних занять, надання методичних рекомендацій щодо розвитку і виховання їхніх 

дітей; а також просвітницьку діяльність серед населення з метою профілактики 

виникнення порушень у психічному розвитку дітей, труднощів у навчанні та формуванні 

особистості. 

Відповідно до основних завдань і функцій психолого-медико-педагогічні 

консультації, які надають послуги дітям з різними типами порушень психофізичного 

розвитку, комплектуються консультантами, які є фахівцями зі спеціальної педагогіки (за 

нозологіями), практичними психологами, лікарями з досвідом роботи за фахом: учитель-

дефектолог (логопед); учитель-дефектолог (олігофренопедагог); учитель-дефектолог 

(сурдопедагог); учитель-дефектолог (тифлопедагог); практичний психолог – фахівець з 

питань девіантної поведінки; лікар-психіатр (дитячий); лікар невролог (дитячий) та ін. 

Слід зазначити, що останнім часом розпочато роботу щодо організації на базі ПМПК 

інклюзивних ресурсних центрів відповідного рівня, що має розширити повноваження і 
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функції цих осередків корекційно-розвивальної роботи, особливо в умовах інклюзії (див. 

розділ 3). 

На завершення слід згадати ще один важливий документ, який безпосередньо 

вплинув на теорію і практику надання додаткової підтримки дітям з особливими освітніми 

потребами в умовах інклюзивного навчання - наказ МОН України від 14.06.2013 р. «Про 

затвердження плану заходів щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими 

освітніми потребами, у тому числі дітей з інвалідністю». В цьому документі йдеться, 

зокрема, про запровадження співпраці з управліннями охорони здоров’я, соціального 

захисту та службами у справах дітей з метою своєчасного виявлення та обліку дітей з 

особливими освітніми потребами, надання їм освітніх, реабілітаційних і соціальних 

послуг; укладення угод між спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, 

навчально-реабілітаційними центрами та інклюзивними навчальними закладами щодо 

консультативної роботи та корекційно-реабілітаційної допомоги дітям з особливими 

освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання тощо. 

З огляду на вищезазначене, можна стверджувати, що теоретичні підвалини і 

нормативна база України передбачає певний спектр можливостей для забезпечення 

додаткової підтримки навчання дітей з особливими освітніми потребами в умовах 

інклюзивного навчання, зокрема, здійснення корекційно-розвивальної роботи. Варто 

зазначити, що необхідні додаткові ресурси можуть міститися як в інклюзивних 

навчальних закладах, так і поза ними. Тому важливим залишається вирішення питання 

щодо координації усіх наявних ресурсів із розробленням відповідних механізмів їх 

реалізації та необхідного нормативного забезпечення.  

 

Висновки до другого розділу  

Забезпечення якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами в умовах 

загальноосвітніх навчальних закладів неможливе без надання додаткової підтримки, 

метою якої є допомога таким дітям у засвоєнні загальної навчальної програми та 

отриманні усіх можливих переваг від навчання нарівні зі своїми однолітками. 

Серед основних підходів до надання додаткової підтримки, а саме: надання 

додаткової підтримки окремими фахівцями, надання додаткової підтримки командою 
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фахівців на рівні окремої дитини та надання підтримки навчальному закладу, останні два 

найбільше відповідають соціальній моделі розуміння інвалідності та є найбільш 

ефективними. Крім цього, підтримка навчального закладу в напрямі здійснення змін на 

шляху до інклюзії відповідає сучасному ширшому розумінню інклюзивної освіти – 

створенню максимально сприятливих умов для всіх учасників освітнього процесу. 

Основними механізмами забезпечення додаткової підтримки в рамках зазначених 

вище підходів є наступні: розроблення індивідуальної програми розвитку (індивідуальної 

навчальної програми та індивідуального навчального плану), практика спільного 

викладання, створення інклюзивного освітнього середовища на рівні навчального 

закладу, зокрема з використанням матеріалів Індексу інклюзії.  

Не зважаючи на досить великий прогрес у розвитку зазначених підходів і 

механізмів надання додаткової підтримки дітям з особливими  освітніми потребами, які 

відбулися як на рівні освітньої політики, так і на рівні практики, вони потребують 

подальшого вивчення та удосконалення. 

Важливим для реалізації цих підходів і механізмів надання додаткової підтримки є 

як розвиток відповідних компетентностей учасників освітнього процесу – вчителів, 

керівників навчальних закладів, додаткових фахівців, так і відповідних рівнів співпраці 

загальноосвітніх і спеціальних навчальних закладів.  
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РОЗДІЛ 3  

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОДАТКОВОЇ 

ПІДТРИМКИ ДІТЯМ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ 

ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ 

 

3.1 Розвиток компетентностей педагогів інклюзивних навчальних закладів 

Спираючись на основні підходи та механізми забезпечення додаткової підтримки 

дітям з особливими освітніми потребами в інклюзивних навчальних закладах, ми 

розглянули й умови такого забезпечення. Увагу було зосереджено на командному підході, 

що забезпечує додаткову підтримку на рівні окремої дитини (основна командна модель) і 

підході, що забезпечує загальну підтримку навчального закладу (внутрішня шкільна і 

позашкільна моделі). 

Як зазначалось у попередньому розділі, ефективний супровід дитини з особливими 

освітніми потребами в освітньому процесі передбачає участь різних ключових осіб, 

співпраця яких має забезпечити різнобічний розвиток дитини та максимальне досягнення 

освітніх результатів дитини. Важливою передумовою цього є командний підхід – тісна 

співпраця педагогів з батьками дитини та іншими фахівцями – практичним психологом, 

вчителем – логопедом, вчителем – дефектологом та ін. Усі зазначені фахівці мають різну 

підготовку залежно від їхнього фаху, проте, для забезпечення ефективної підтримки 

дитини в освітньому процесі важливо було визначити компетентності, які є спільними для 

усіх учасників цього процесу. 

Очевидно, що одну з ключових ролей в реалізації командного підходу до надання 

додаткової підтримки та підходу до загальної підтримки навчального закладу відіграє 

рівень компетентностей вищезазначених фахівців щодо використання основних 

механізмів забезпечення такої підтримки, а саме: розроблення індивідуальної програми 

розвитку для дітей з особливими освітніми потребами, використання практики спільного 

викладання, організація загальної підтримки навчального закладу та ін. Тож, у процесі 

дослідження умов успішної реалізації двох зазначених підходів, значну увагу було 

спрямовано на визначення та вивчення рівня компетентностей фахівців у відповідності до 

трьох видів команд: базової команди (фахівці, які безпосередньо працюють з дітьми з 
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особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчального середовища), 

внутрішньої шкільної команди (керівники навчальних закладів, активні педагоги та ін.), а 

також позашкільної команди (шкільна команда та інші ключові особи). Перелік 

компетентностей визначався на основі аналізу програм підготовки педагогів (вихователів 

дошкільних навчальних закладів і вчителів початкових класів), вчителів-дефектологів, 

програм підвищення кваліфікації керівників навчальних закладів, а також на основі 

аналізу літературних джерел. 

В результаті вивчення вищезазначених джерел, було дібрано шість 

компетентностей педагогів, які, на нашу думку, найбільше впливають на успішність 

впровадження інклюзивної моделі навчання, а саме: 

1. Практика диференційованого викладання. 

2. Практика спільного викладання (викладання спільно з вчителем-дефектологом 

та/або асистентом вчителя). 

3. Створення індивідуальної програми розвитку для дітей з особливими освітніми 

потребами. 

4. Оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими потребами в умовах 

інклюзивного навчання. 

5. Робота в команді. 

6. Практика позитивної комунікації. 

З метою вивчення рівня цих компетентностей у педагогів та додаткових фахівців, 

залучених до роботи в інклюзивному навчальному середовищі, а також чинників впливу 

на їхній розвиток, було проведено дослідження на базі 15-ти загальноосвітніх навчальних 

закладів, у тому числі дошкільних навчальних закладів та початкових класів 

загальноосвітніх середніх шкіл. Дослідження тривало протягом 2012 – 2014 років. 

У дослідженні взяло участь 218 педагогів. З них – 172 педагогів інклюзивних 

навчальних закладів: 15 керівників навчальних закладів, 70 вихователів дошкільних груп, 

70 вчителів початкових класів, 17 асистентів вчителя; 46 педагогів спеціальних 

навчальних закладів: 36 вчителів – дефектологів і 10 практичних психологів. 

З метою оцінювання рівня компетентностей педагогів інклюзивних навчальних 

закладів і педагогів спеціальних навчальних закладів було використано такі інструменти 



126 

як самооцінка педагогами своїх компетентностей (Додаток А) та спостереження за 

практикою педагогів (Додаток Б). Самооцінка педагогів інклюзивних навчальних закладів 

і вчителів-дефектологів, залучених до співпраці в інклюзивних дошкільних групах чи 

початкових класах, здійснювалась двічі на рік – на початку та наприкінці кожного 

навчального року. Самооцінка компетентностей педагогів здійснювалась на основі 

запитань, які були розроблені з урахуванням таксономії Блума і відображали 

послідовність формування компетентностей у такому порядку: розуміння концепції, 

здатність до її відтворення і застосування, аналіз, синтез і оцінка власної практики. 

Самооцінка педагогів здійснювалася за шкалою від 1 до 4, де 1 – початковий рівень, 2 – 

середній рівень, 3 – достатній рівень, і 4 – відмінний рівень розвитку тієї чи іншої 

компетентності.  

Важливо зазначити, що протягом 2012-2014 рр. усі педагоги, охоплені 

дослідженням, взяли участь у вступному та поглибленому тренінгах з питань інклюзивної 

освіти (Додатки В, Д), а також у спеціально розробленому дистанційному курсі, що 

пропонувався на базі обласних Інститутів післядипломної педагогічної освіти (Додаток 

Е). 

Розглянемо результати самооцінки рівня сформованості вищезазначених 

компетентностей, зокрема використання практики диференційованого викладання, 

педагогами інклюзивних і спеціальних навчальних закладів.  

Самооцінка педагогами власного рівня компетентності щодо використання 

практики диференційованого викладання здійснювалася за такими критеріями: 

- Рівень обізнаності з практикою диференційованого викладання (здатність описати 

практику). 

- Рівень застосування та вдосконалення практики диференційованого викладання. 

- Вміння педагогів аналізувати фактори, що впливають на практику 

диференційованого викладання на рівні класу. 

- Здатність педагогів до самооцінки: визначення власних сильних та слабких сторін 

у процесі використання практики диференційованого викладання. 

Диференціація й індивідуалізація освітнього процесу як засіб реалізації 

особистісно-орієнтованого навчання, передбачає побудову індивідуальних освітніх 
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траєкторій з урахуванням особливостей індивідуального розвитку дитини, її пізнавальних 

потреб та інтересів, сімейної культури тощо з метою забезпечення її максимального 

потенціалу розвитку. Попри те, що поняття диференціації та індивідуалізації освітнього 

процесу входять до програми підготовки вихователів дошкільних навчальних закладів і 

вчителів початкових класів, на початку дослідження більшість педагогів (83%) могли 

описати практику диференційного викладання лише на початковому та середньому  

рівнях. Наприкінці дослідження 89% педагогів зазначили, що можуть описати 

диференційоване викладання на відмінному рівні, 8% педагогів – на достатньому рівні і 

незначна кількість (3%) – на середньому рівні (рис. 3.1). Очевидно, що теоретичні знання 

диференціації й індивідуалізації, отримані педагогами у процесі їх підготовки, краще 

актуалізуються в роботі в гетерогенному середовищі (інклюзивне навчальне середовище), 

коли виникає потреба у використанні цих практик. 

 

Рис. 3.1 Рівень обізнаності педагогів інклюзивних навчальних закладів щодо практики 

диференційованого викладання 

Очевидно, що робота з дітьми з порушеннями психофізичного розвитку в умовах 

спеціального навчального закладу потребує більшої частки використання 

індивідуального підходу та практики диференційованого викладання, що, власне, і 

пояснює досить високий відсоток знань про ці принципи серед педагогів спеціальних 

навчальних закладів. На початку дослідження 50% респондентів зазначили, що можуть 

описати практику диференційованого викладання на достатньому рівні, 38% педагогів – 

на середньому рівні, і лише 12% – на початковому рівні. Наприкінці дослідження 36% 

респондентів зазначили, що їхні знання практики диференційованого викладання 

знаходяться на відмінному рівні, а 56% зазначили, що на достатньому рівні (рис. 3.2). 
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Тобто, участь у тренінгах і дистанційному курсі, а також співпраця з педагогами 

інклюзивних навчальних закладів суттєво підвищили рівень компетентності педагогів 

спеціальних навчальних закладів. 

 

Рис. 3.2 Рівень обізнаності педагогів спеціальних навчальних закладів щодо практики 

диференційованого викладання 

Важливо зазначити, що 100% педагогів, які вказали той чи інший рівень знань щодо 

практики диференційованого викладання, вказали такий самий рівень вміння 

використання диференційованого викладання на практиці на початку дослідження. 

Цікаво, що на тлі збільшення кількості педагогів, які почали використовувати 

диференційоване викладання у травні 2014 року, 37% педагогів, які зазначали, що можуть 

описати цю практику на відмінному рівні, вказали, що використовувати її можуть лише 

на достатньому рівні (рис. 3.3). Показовим є усвідомлення педагогами різниці між 

знаннями щодо диференційованого викладання і вмінням використовувати його на 

практиці. 

 

Рис. 3.3 Рівень застосування практики диференційованого викладання педагогами 

інклюзивних навчальних закладів 

Привертають увагу відмінності між знаннями про диференційоване викладання і 

використання цієї практики серед педагогів спеціальних навчальних закладів. Так, на 

початку дослідження 50% педагогів зазначили, що мають відповідні знання на 
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достатньому рівні, і лише 29% з них використовували цю практику на такому ж рівні. У 

цей же період майже 60% педагогів зазначило, що вони мають низький рівень практики 

диференційованого викладання (17% - початковий рівень, 42% - середній рівень). В 

результаті їхньої участі у тренінгах і дистанційному курсі, що проводились в рамках 

дослідження, близько 80% педагогів високо оцінили свій рівень використання практики 

диференційованого викладання і здатність удосконалювати її (Рис. 3.4).   

 

Рис. 3.4 Рівень застосування практики диференційованого викладання педагогами 

спеціальних навчальних закладів 

Для компетентного використання практики диференційованого викладання 

важливо не лише знати її суть і володіти практичним досвідом її використання, а й 

розуміти різні чинники, що впливають на процес її застосування. На початку дослідження, 

90% респондентів не могли визначити чинники, що впливають на якість використання 

практики диференційованого викладання в класі, а у травні 2014 року цим вмінням 

володіло 97% вчителів (рис. 3.5). 

 

Рис. 3.5 Вміння аналізувати чинники, що впливають на практику диференційованого 

викладання, серед педагогів інклюзивних навчальних закладів 

Вищий рівень вміння аналізувати чинники, що впливають на ефективність 

практики диференційованого викладання, показали педагоги спеціальних навчальних 

закладів. Так, на початку дослідження більшість з них зазначила достатній і відмінний 

рівні (45% і 17% відповідно), а наприкінці дослідження їх кількість зросла до 64% 

(достатній рівень) і 28% (відмінний рівень) (рис. 3.6). Порівнюючи вміння аналізувати 
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чинники, що впливають на практику диференційованого викладання педагогів 

інклюзивних груп/класів і педагогів спеціальних навчальних закладів, слід зазначити, що 

кількість педагогів, здатних це робити на достатньому рівні (54% педагогів інклюзивних 

груп/класів і 64% педагогів спеціальних навчальних закладів), а також досить значна 

кількість педагогів інклюзивних груп/класів (43%) порівняно з 28% педагогів спеціальних 

навчальних закладів, які можуть це робити на відмінному рівні. 

 

Рис. 3.6 Вміння аналізувати чинники, що впливають на практику диференційованого 

викладання, серед педагогів спеціальних навчальних закладів 

Найвищим рівнем сформованості будь-якої компетентності є здатність до 

самооцінки власних сильних і слабких сторін у процесі використання тієї чи іншої 

практики з метою вироблення подальших кроків до її удосконалення. На початку 

дослідження лише 17% педагогів інклюзивних груп/класів могли здійснювати самооцінку 

власної практики диференційованого викладання на достатньому рівні, а у травні 2014 

року ця кількість зросла до 70% (достатній рівень) і 30% (відмінний рівень) (рис. 3.7). 

 

Рис. 3.7 Вміння здійснювати самооцінку власної практики диференційованого 

викладання педагогами інклюзивних навчальних закладів 

Порівняно з помітним прогресом у розвитку компетентності педагогів інклюзивних 

класів аналізувати та оцінювати власну практику диференційованого викладання, мало 

змін відбулося у розвитку цієї компетентності серед педагогів спеціальних навчальних 

закладів, які, як на початку дослідження, так і наприкінці його, показали досить високі 

результати. Так, у жовтні 2012 року 58% педагогів зазначило, що можуть оцінювати 
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власну практику на достатньому рівні і 21% спеціальних педагогів – на відмінному рівні. 

Наприкінці дослідження, це число змінилося незначним чином – 64% педагогів зазначили 

достатній рівень і 16% - відмінний рівень оцінки власної практики диференційованого 

викладання (Рис. 3.8). Як на нас, це можна пояснити загальним, досить низьким рівнем 

здатності педагогів до самооцінки власної практики з подальшим плануванням заходів 

щодо її удосконалення, який, завдяки участі педагогів – учасників дослідження у 

тренінгах і дистанційному курсі, підвищився до достатнього рівня (70% педагогів 

інклюзивних навчальних закладів і 64% педагогів спеціальних навчальних закладів 

відповідно). Водночас, досить високий рівень сформованості цієї компетенції у педагогів 

спеціальних навчальних закладів на початку дослідження може свідчити, що робота з 

дітьми з особливими освітніми потребами потребує більших зусиль від педагогів 

спеціальних навчальних закладів у розвитку навичок щодо самооцінки власної практики 

порівняно з педагогами загальноосвітніх навчальних закладів. 

 

Рис. 3.8 Вміння здійснювати самооцінку власної практики диференційованого 

викладання педагогами спеціальних навчальних закладів 

Таким чином, з огляду на одержані результати вивчення однієї з найважливіших 

компетентностей з якісного надання додаткової підтримки дітям з особливими освітніми 

потребами – практики диференційованого викладання, можна стверджувати, що на 

розвиток цієї компетентності у педагогів інклюзивних навчальних закладів суттєво 

вплинули такі фактори, як навчання (участь у двох тренінгах та дистанційному курсі), 

співпраця з іншими фахівцями (вчителями-дефектологами, практичними психологами), 

та робота з дітьми з особливими освітніми потребами за типовими загальноосвітніми 

програмами, які потрібно було диференціювати відповідно до можливостей дитини. 

Вміння педагога співпрацювати з іншими фахівцями, зокрема з асистентом вчителя 

та вчителем-дефектологом, є іншим важливим чинником забезпечення індивідуалізації і 
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диференціації навчального процесу, як умови забезпечення додаткової підтримки у 

процесі навчання дітей з особливими освітніми потребами. Така співпраця або практика 

спільного викладання охоплює різні етапи навчального процесу: спільне планування, 

спільне викладання, спільне оцінювання ефективності процесу навчання тощо. Ми 

намагалися з’ясувати рівень сформованості компетентності педагогів щодо практики 

спільного викладання за такими показниками: 

- Рівень обізнаності педагогів з практикою спільного викладання. 

- Вміння педагогів застосовувати та вдосконалювати практику спільного 

викладання. 

- Вміння педагогів аналізувати фактори, що впливають на практику спільного 

викладання на рівні класу. 

- Здатність педагогів до самооцінки: визначення власних сильних і слабких сторін у 

процесі використання практики спільного викладання. 

Тож, розглянемо результати вивчення рівня сформованості компетентності 

педагогів інклюзивних і спеціальних навчальних закладів щодо використання практики 

спільного викладання. 

Принагідно відзначимо, що спільне викладання є порівняно новим явищем в 

українській освітній практиці, що пов’язано з низкою чинників: браком знань і 

відповідного досвіду, браком додаткових фахівців (асистента вчителя, вчителя-

дефектолога та ін.) в інклюзивних класах, недосконалою нормативно-законодавчою 

базою тощо. Враховуючи це, можна пояснити, що на початку дослідження 82% педагогів 

мали лише початковий рівень знань про основні елементи спільного викладання, а 12% - 

слабкий рівень. Наприкінці дослідження 97% педагогів зазначило, що можуть описати 

практику спільного викладання на достатньому та відмінному рівнях (рис. 3.9). Можна 

стверджувати, що за таких же причин спільне викладання виявилось новою практикою і 

для педагогів спеціальних навчальних закладів.  
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Рис. 3.9 Рівень обізнаності педагогів інклюзивних навчальних закладів щодо практики 

спільного викладання 

Результати вивчення цього ж аспекту серед педагогів спеціальних навчальних 

закладів свідчать, що на початку дослідження майже 60% респондентів не могли описати 

основні елементи спільного викладання, а 40% мали лише початкові знання (рис. 3.10). 

Проте, наприкінці дослідження ситуація суттєво змінилась - 68% педагогів зазначили, що 

мають досить чітке уявлення про практику спільного викладання, а 8% відмінно 

володіють нею. 

 

Рис. 3.10  Рівень обізнаності педагогів спеціальних навчальних закладів щодо практики 

спільного викладання 

Закономірно, що при відсутності знань про спільне викладання, 94% педагогів 

інклюзивних навчальних закладів на початку дослідження не могли використовувати 

його на практиці. Наприкінці дослідження 97% респондентів зазначили, що добре можуть 

використовувати і удосконалювати практику спільного викладання, працюючи разом із 

педагогами спеціальних навчальних закладів, що можна пояснити як участю їх у 

навчальних видах діяльності (тренінги, дистанційний курс), так і можливістю практичної 

реалізації цієї практики (рис. 3.11). 
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Рис. 3.11 Рівень використання практики спільного викладання педагогами інклюзивних 

навчальних закладів 

Приблизно такі ж показники щодо використання практики спільного викладання 

були у педагогів спеціальних навчальних закладів – на початку дослідження 96% 

респондентів не могли використовувати практику спільного викладання, а наприкінці 

дослідження 68% педагогів використовували і могли вдосконалювати свою практику, 

співпрацюючи з педагогами інклюзивних класів на досить високому рівні (рис. 3.12). 

 

Рис. 3.12 Рівень використання практики спільного викладання педагогами спеціальних 

навчальних закладів 

Очевидно, що самооцінка як вищий рівень сформованості тієї чи іншої 

компетентності пов’язана, насамперед, з практичним її використанням. Про це свідчить 

чітка кореляція результатів опитувальника – переважна більшість педагогів (94%), які 

зазначили, що використовують практику спільного викладання на початковому рівні, 

зазначили такі ж результати щодо використання самооцінки власних сильних і слабких 

сторін у цьому процесі. Приблизно такого ж прогресу було досягнуто наприкінці 

дослідження – серед 65% педагогів, які зазначили, що можуть використовувати практику 

спільного викладання на достатньому рівні, 62% вказали достатній рівень здійснення 

самооцінки (рис. 3.13). 
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Рис 3.13 Здатність педагогів інклюзивних навчальних закладів до самооцінки власної 

практики спільного викладання 

Подібна ситуація із самооцінкою власних сильних і слабких сторін при 

використанні практики спільного викладання спостерігалась і в опитуванні педагогів 

спеціальних навчальних закладів - на початку дослідження 75% респондентів зазначало, 

що вони не можуть оцінити власні сильні та слабкі сторони використання практики 

спільного викладання, а наприкінці дослідження 90% респондентів могли це робити на 

досить високому рівні (рис. 3.14). 

 

Рис. 3.14 Здатність педагогів спеціальних навчальних закладів до самооцінки власної 

практики спільного викладання 

Одним із важливих механізмів індивідуалізації освітнього процесу, а також 

забезпечення додаткової підтримки для дитини з особливими освітніми потребами є 

індивідуальна програма розвитку (ІПР), що розробляється педагогом у співпраці з 

батьками дитини, асистентом вчителя та іншими фахівцями. Вміння розробляти 

індивідуальну програму розвитку є однією з важливих компетентностей, якою мають 

володіти педагоги. 

Рівень сформованості компетентності у створенні і використанні індивідуальної 

програми розвитку за самооцінкою педагогів вивчався з огляду на такі компетенції 

педагогів: 

- знання основних компонентів індивідуальної програми розвитку; 
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- вміння розробляти індивідуальну програму розвитку з подальшим регулярним її 

переглядом для здійснення необхідних змін; 

- визначення власних сильних і слабких сторони при створенні індивідуальної 

програми розвитку. 

Цікавими є результати самооцінки педагогів інклюзивних і спеціальних навчальних 

закладів рівня сформованості компетентності у складанні й використанні індивідуальної 

програми розвитку для дітей з особливими освітніми потребами. 

Як зазначалось раніше, індивідуальну програму розвиту (ІПР) вперше було 

зазначено та описано в інструктивно-методичному листі Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України «Організація інклюзивного навчання в загальноосвітніх 

навчальних закладах» у травні 2012 року. Наявність відповідної нормативно-правової 

бази, а також потреба в індивідуальному плануванні стали чинниками, що вплинули на 

досить високий рівень володіння знань про основні компоненти ІПР серед педагогів 

інклюзивних навчальних закладів вже на початку дослідження. Так, на початку 

дослідження переважна більшість педагогів, які працюють в інклюзивних навчальних 

закладах, зазначила, що можуть описати основні компоненти індивідуальної програми 

розвитку на досить високому рівні – 53% педагогів володіли цими знаннями на 

достатньому рівні і 29% педагогів – на відмінному рівні. Наприкінці ж дослідження 

знаннями основних компонентів індивідуальної програми розвитку володіло 100% 

вчителів (рис. 3.15), що, власне, підтверджує ефективність застосованої нами методики. 

 

Рис. 3.15 Рівень обізнаності педагогів інклюзивних навчальних закладів щодо основних 

компонентів індивідуальної програми розвитку 

На відміну від педагогів інклюзивних навчальних закладів, на початку дослідження 

лише 24% педагогів спеціальних навчальних закладів могли описати основні компоненти 
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індивідуальної програми розвитку. Це можна пояснити браком їх залучення до співпраці 

в умовах інклюзивного навчального середовища, що не вимагало від них таких знань. 

Наприкінці дослідження, після серії тренінгів, можливості участі у спеціально 

розробленому дистанційному курсі та співпраці з педагогами інклюзивних навчальних 

закладів, свою обізнаність у цьому питанні на достатньому та відмінному рівнях 

зазначило 96% респондентів, а 8% респондентів зазначило середній рівень (рис. 3.16). 

Важливо, що спільна участь педагогів інклюзивних і спеціальних навчальних закладів у 

тренінгах і дистанційному курсі, а також їхня спільна робота у процесі створення 

індивідуальної програми розвитку, вплинули на досить високий і приблизно однаковий 

остаточний рівень сформованості цієї компетентності – так, наприкінці дослідження 54% 

педагогів інклюзивних класів і 52% педагогів партнерських спеціальних навчальних 

закладів зазначило, що володіють знаннями про індивідуальну програму розвитку на 

достатньому рівні, а відмінний рівень знань зазначило 46% педагогів інклюзивних класів 

і 40% педагогів спеціальних навчальних закладів. 

 

Рис. 3.16 Рівень обізнаності педагогів спеціальних навчальних закладів щодо основних 

компонентів індивідуальної програми розвитку 

 

Попри високі показники теоретичних знань щодо основних компонентів 

індивідуальної програми розвитку, лише 10% педагогів інклюзивних класів на початку 

дослідження вважали, що можуть розробляти такі програми на відмінному рівні з 

урахуванням усіх вимог до процесу їх реалізації – постійний перегляд разом з батьками 

дитини та іншими фахівцями, уточнення та внесення змін до визначених навчальних 

цілей і завдань, внесення відповідних адаптацій і модіфікацій, відстеження прогресу 

дитини тощо. 
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Після відповідного навчання та набуття практичного досвіду створення і 

використання індивідуальних програм розвитку, 65% педагогів зазначили, що володіють 

цим вмінням на відмінному рівні (рис. 3.17). 

 

Рис. 3.17 Рівень використання індивідуальної програми розвитку для дітей з особливими 

освітніми потребами педагогами інклюзивних навчальних закладів 

На відміну від педагогів інклюзивних класів, більшість яких (60%) на початку 

дослідження зазначила, що використовує індивідуальну програму розвитку на третьому 

рівні, більшість педагогів партнерських спеціальних навчальних закладів на початку 

дослідження оцінила свій рівень використання індивідуальної програми розвитку на 

початковому (54%) та середньому (21%) рівнях (рівні 1, 2). Наприкінці дослідження 

більшість педагогів (60%) оцінила свій рівень використання індивідуальної програми 

розвитку на достатньому рівні (рис. 3.18). 

 

Рис. 3.18 Рівень використання індивідуальної програми розвитку для дітей з особливими 

освітніми потребами педагогами спеціальних навчальних закладів 

Хоча більшість педагогів інклюзивних класів (60%) на початку дослідження 

оцінила свій рівень використання індивідуальної програми розвитку на достатньому рівні 

(рівень 3), вміння здійснювати самооцінку використання цієї практики на цьому ж рівні 

зазначили лише 6% педагогів. Переважаюча ж їх більшість (82%) оцінила свою 

спроможність до самооцінки використання практики створення індивідуальної програми 

розвитку на початковому рівні (рівень 1). Наприкінці дослідження розвиток цієї 
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компетентності змінився суттєвим чином – 62% педагогів оцінили свій рівень самооцінки 

як достатній (рівень 3), а 33% педагогів – як відмінний (рівень 4) (рис. 3.19). 

 

Рис. 3.19 Здатність педагогів інклюзивних навчальних закладів здійснювати самооцінку 

щодо використання індивідуальної програми розвитку для дітей з особливими освітніми 

потребами 

Подібна кореляція результатів простежується і серед педагогів спеціальних 

навчальних закладів. На початку дослідження більшість педагогів (84%) оцінила свою 

спроможність до самооцінки практики використання індивідуальної програми розвитку 

на початковому та середньому рівнях (рівні 1 і 2), а вже наприкінці дослідження більшість 

зазначила достатній (64%) та відмінний (20%) рівні (рис. 3.20). 

 

Рис. 3.20 Здатність педагогів спеціальних навчальних закладів здійснювати самооцінку 

щодо використання індивідуальної програми розвитку для дітей з особливими освітніми 

потребами 

Питання оцінювання навчальних досягнень і розвитку учнів з особливими 

освітніми потребами є важливим питанням для вчителів, які працюють в інклюзивному 

класі. Разом із здійсненням традиційних форм оцінювання, які проводяться для всіх дітей 

у класі, педагоги мають володіти іншими формами оцінювання, що передбачають 

спостереження за розвитком дитини, ведення дитячого портфоліо та ін. Такі способи 

оцінювання дають можливість здійснювати регулярний моніторинг успіхів дитини, 
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обговорювати його результати з батьками дитини та іншими фахівцями, використовувати 

їх при внесенні змін до індивідуальної програми розвитку. 

Тож, вивчення питань, пов’язаних з оцінюванням навчальних результатів учнів, 

стало наступним етапом нашого дослідження. Самооцінка педагогів щодо використання 

практики оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами в 

умовах інклюзивного навчання здійснювалась за такими критеріями: 

- рівень обізнаності педагогів з основними компонентами практики оцінювання 

навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивному 

класі; 

- вміння застосування практики оцінювання навчальних результатів учнів з 

особливими освітніми потребами та використання результатів оцінювання у 

процесі створення індивідуальної програми розвитку; 

- здатність до самооцінки щодо оцінювання навчальних досягнень учнів з 

особливими освітніми потребами. 

Розглянемо результати самооцінки педагогів інклюзивних і спеціальних 

навчальних закладів рівня сформованості компетентності щодо оцінювання навчальних 

досягнень дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчального 

середовища. 

Як видно (рис. 3.21), переважна більшість педагогів (74%) зазначила, що володіє 

знаннями про оцінювання навчальних досягнень дітей з особливими освітніми потребами 

в умовах інклюзивного навчання лише на початковому рівні і лише 25% педагогів – на 

достатньому та відмінному рівнях. Тому показовими є результати травня 2014 року, коли 

97% педагогів зазначили, що можуть описати основні компоненти практики оцінювання 

навчальних досягнень дітей з особливими освітніми потребами на достатньому та 

відмінному рівнях., що можна пояснити фактом їхньої участі у серії навчальних видів 

діяльності – базовому та поглибленому тренінгах, а також у дистанційному курсі, що 

проводився обласними Інститутами післядипломної педагогічної освіти. 
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Рис. 3.21 Рівень знань особливостей процесу оцінювання навчальних досягнень дітей з 

особливими освітніми потребами серед педагогів інклюзивних навчальних закладів 

Високий рівень знань щодо оцінювання навчальних досягнень дітей з особливими 

освітніми потребами вказали педагоги партнерських спеціальних навчальних закладів, 

залучені до роботи в інклюзивних навчальних закладах. У жовтні 2012 р. більшість з них 

оцінила свою практику оцінювання розвитку і навчальних досягнень дітей з особливими 

освітніми потребами в умовах інклюзивного середовища на достатньому рівні, а 

приблизно третина з них – на відмінному рівні. Навесні 2014 р. кількість педагогів, які 

оцінили свою компетентність на доброму рівні, зросла до 68%, хоча й дещо зменшилась 

кількість педагогів, які оцінили свою практику оцінювання навчальних досягнень дітей 

на відмінному рівні – з 29% восени 2012 р. до 20% навесні 2014 р. (рис. 3.22) . 

 

Рис. 3.22 Рівень знань особливостей процесу оцінювання навчальних досягнень дітей з 

особливими освітніми потребами серед педагогів спеціальних навчальних закладів 

Іншим важливим чинником успішної роботи педагогів в інклюзивному класі є 

вміння використовувати результати оцінювання навчальних досягнень учнів з 

особливими освітніми потребами при розробленні для них індивідуальних програм 

розвитку. У жовтні 2012 року 67% вчителів зазначили, що використовують результати 

оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами при 

розробленні індивідуальної програми розвитку на початковому (23%) та середньому 

(44%) рівнях і третина з них (33%) оцінила свою компетентність на доброму рівні. У 

травні 2014 року результати самооцінки суттєво змінилися – переважна більшість 
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педагогів оцінила свою компетентність щодо використання результатів оцінки 

навчальних досягнень дітей з особливими освітніми потребами на третьому (49%) та 

четвертому (49%) рівнях (рис. 3.23). 

 

Рис. 3.23 Рівень використання практики оцінювання навчальних досягнень дітей з 

особливими освітніми потребами серед педагогів інклюзивних навчальних закладів 

Ми також можемо простежити пропорційний зв’язок між рівнем знань і рівнем 

використання результатів оцінки навчальних досягнень дітей з особливими освітніми 

потребами в умовах як інклюзивних, так і спеціальних навчальних закладів і серед 

педагогів спеціальних навчальних закладів, де так само спостерігається покращення цих 

результатів наприкінці дослідження (рис. 3.24). 

 

Рис. 3.24 Рівень використання практики оцінювання навчальних досягнень дітей з 

особливими освітніми потребами серед педагогів спеціальних навчальних закладів 

Наприкінці дослідження 95% педагогів інклюзивних класів зазначили, що вони не 

лише вміють використовувати результати оцінювання навчальних досягнень учнів з 

особливими освітніми потребами при розробленні індивідуальних програм розвитку, а й 

можуть при цьому оцінити свої сильні та слабкі сторони, що вказує на досить високий 

рівень сформованості цієї компетентності порівняно з результатами, отриманими на 

початку дослідження - про це зазначили 70% вчителів (рис. 3.25). 
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Рис. 3.25 Рівень здійснення самооцінки практики оцінювання навчальних досягнень 

дітей з особливими освітніми потребами серед педагогів інклюзивних навчальних 

закладів 

При забезпеченні додаткової підтримки дітям з особливими освітніми потребами в 

умовах інклюзивного навчального середовища надзвичайно важливою є формування 

такої компетентності як вміння працювати в команді. Педагогам потрібно не лише вміти 

працювати в команді з іншими фахівцями і батьками дітей, а й володіти стратегіями 

залучення членів команди до спільної роботи. 

Як і у попередніх випадках, самооцінка цієї компетентності педагогів 

здійснювалась за наступними показниками: 

- Знання відмінностей між командним підходом і традиційною організацією 

супроводу дитини. 

- Здатність до обговорення, планування та внесення змін до навчальних видів 

діяльності, забезпечуючи додаткову підтримку дітям з особливими освітніми 

потребами. 

- Вміння розробляти ефективні стратегії для участі усіх фахівців у роботі команди. 

- Визначення власних сильних і слабких сторін у роботі в команді. 

Розглянемо результати самооцінки педагогів інклюзивних і спеціальних 

навчальних закладів рівня сформованості компетентності працювати в команді та 

використовувати ефективні стратегії залучення додаткових фахівців до спільної роботи.  

Очевидно, що педагоги інклюзивних класів добре розуміють важливість 

командного підходу - на початку дослідження 50% педагогів оцінили свій рівень знань 

щодо роботи в команді як достатній (рівень 3), тоді як інша половина педагогів оцінила 

свою компетентність на середньому (30%) та відмінному (20%) рівнях. Наприкінці 

дослідження майже усі педагоги оцінили свій рівень сформованості цієї компетентності 

на достатньому (54%) та відмінному (43%) рівнях (рис. 3.26). 
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Рис. 3.26 Рівень знань щодо командного підходу при супроводі дитини з особливими 

освітніми потребами серед педагогів інклюзивних навчальних закладів 

Подібна динаміка простежувалась і серед педагогів спеціальних навчальних 

закладів – на початку дослідження переважна більшість оцінила свій рівень 

сформованості цієї компетентності на достатньому (67%) та середньому (29%) рівнях, а 

наприкінці дослідження ці показники змістилися на рівні добрий (75%) і відмінний (16%) 

(рис. 3.27). 

 

Рис. 3.27 Рівень знань щодо командного підходу при супроводі дитини з особливими 

освітніми потребами серед педагогів спеціальних навчальних закладів 

Не зважаючи на високий відсоток педагогів, які могли описати суть командного 

підходу, на початку дослідження більшість педагогів інклюзивних класів оцінила свій 

рівень компетентності щодо практичної роботи в команді на досить низькому рівні – 29% 

педагогів зазначили початковий рівень і 53% педагогів - середній рівень. Наприкінці 

дослідження ці показники зросли до 43% педагогів, які використовують практику роботи 

в команді на достатньому рівні, і 54% педагогів оцінили свій рівень як відмінний (рис. 

3.28). 
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Рис. 3.28 Рівень застосування командного підходу при супроводі дитини з особливими 

освітніми потребами серед педагогів інклюзивних навчальних закладів 

Подібною є кореляція результатів щодо оцінки знань про командний підхід та 

вміння використовувати ці знання на практиці серед педагогів спеціальних навчальних 

закладів. Так, у жовтні 2012 р. більшість педагогів (76%) оцінили свій рівень знань на 

достатньому рівні (рівень 3), тоді, як інші – на середньому (29%) та відмінному (4%) 

рівнях. Результатами самооцінки використання практики роботи в команді у жовтні 

2012р. розподілилися таким чином – 17% педагогів зазначили початковий рівень 

використання цієї практики і 42% педагогів – рівень 3 (достатній рівень). Наприкінці 

дослідження ці показники змінилися у бік зростання – 56% педагогів зазначили достатній 

рівень, а решта відповідей розділилися між середнім (24% та відмінним (20%) рівнями 

(рис. 3.29). 

Для ефективної командної роботи педагог має вміти планувати і використовувати 

ефективні підходи для залучення цих фахівців. На початку дослідження 85% педагогів 

інклюзивних класів засвідчили низький рівень володіння знаннями і навичками щодо 

розроблення ефективних стратегій для участі у роботі всіх фахівців, у тому числі 

залучених із спеціальних шкіл. 

 

Рис. 3.29 Рівень застосування командного підходу при супроводі дитини з особливими 

освітніми потребами серед педагогів спеціальних навчальних закладів 
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Наприкінці проекту 95% респондентів зазначили досить високий рівень своєї 

компетентності у цьому процесі (рис. 3.30). 

 

Рис. 3.30 Рівень вміння залучати інших фахівців для забезпечення індивідуального 

супроводу дитини з особливими освітніми потребами серед педагогів інклюзивних 

навчальних закладів 

Позитивна динаміка спостерігалася і серед педагогів спеціальних навчальних 

закладів – на початку дослідження це вміли робити 50%, а наприкінці – 84% респондентів 

(рис. 3.31). 

 

Рис. 3.31 Рівень вміння залучати інших фахівців для забезпечення індивідуального 

супроводу дітей з особливими освітніми потребами серед педагогів спеціальних 

навчальних закладів 

Позитивна динаміка також спостерігалася щодо розвитку компетентності педагогів 

інклюзивних класів у самооцінці власної практики – вміння оцінювати власні сильні і 

слабкі сторони використання практики роботи в команді. Якщо на початку дослідження 

переважна більшість педагогів (82%) зазначали низький рівень використання самооцінки 

у роботі в команді, наприкінці дослідження ця кількість зменшилася до 8% педагогів (рис. 

3.32). 

35%
50%

15%
0%0% 5%

67%

28%

0%

20%

40%

60%

80%

1 2 3 4

Жовтень, 2012

Травень, 2014

21%
29%

46%

4%0%

16%

64%

20%

0%

20%

40%

60%

80%

1 2 3 4

Жовтень, 2012

Травень, 2014



147 

 

Рис. 3.32 Рівень вміння здійснювати самооцінку власних сильних і слабких сторін у 

роботі в команді серед педагогів інклюзивних навчальних закладів 

Не значною мірою, але педагоги спеціальних навчальних закладів також 

покращили своє вміння оцінювати сильні і слабкі сторони використання практики 

командного підходу (рис. 3.33). 

 

Рис. 3.33 Рівень вміння здійснювати самооцінку власних сильних і слабких сторін у 

роботі в команді серед педагогів спеціальних навчальних закладів 

Іншою важливою компетентністю педагогів, які працюють в інклюзивному 

навчальному середовищі, є знання і використання практики підтримки позитивної 

поведінки, особливо у роботі з дітьми з проблемною поведінкою. Практика підтримки 

позитивної поведінки передбачає застосування ефективних індивідуалізованих втручань 

(корекційних заходів) для дітей з проблемами в поведінці, які не реагують на усталені 

форми «управління» поведінкою дітей. Такі втручання передбачають наступні: навчання 

новим навичкам, попередження проблем у поведінці, надання дитині підтримки у 

досягненні значущих довготермінових результатів. 

Самооцінка педагогами рівня сформованості такої компетентності, як позитивна 

комунікація, здійснювалася за такими показниками: 

- Знання основних елементів практики позитивної комунікації. 

- Вміння використовувати різні форми збору даних для визначення комунікативних 

проблем і для надання необхідної підтримки для забезпечення позитивної 

комунікації на основі отриманих даних. 
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- Вміння визначати власні сильні та слабкі сторони у використанні практики 

позитивної комунікації при прояві проблем у поведінці учнів. 

Розглянемо результати самооцінки педагогами інклюзивних і спеціальних 

навчальних закладів рівня сформованості компетентності щодо використання практики 

позитивної комунікації. 

У жовтні 2012р. переважна більшість педагогів інклюзивних класів оцінила свій 

рівень знань щодо особливостей позитивної комунікації на середньому рівні (57%) і лише 

3% педагогів на відмінному рівні. У травні 2014р. показники зросли – 51% педагогів 

оцінили свій рівень знань на достатньому і 38% педагогів на відмінному рівнях (рис. 3.34). 

 

Рис. 3.34 Рівень знань щодо особливостей позитивної комунікації серед педагогів 

інклюзивних навчальних закладів 

Значно вищі результати оцінки рівня знань щодо практики позитивної комунікації 

продемонстрували педагоги партнерських спеціальних навчальних закладів – так, на 

початку дослідження переважна більшість педагогів відзначила достатній (58%) і 

відмінний (16%) рівні. Наприкінці дослідження ці показники отримали позитивну 

динаміку – 60% педагогів оцінили свій рівень як добрий і 24% педагогів оцінили свій 

рівень як відмінний (рис. 3.35). 

 

Рис. 3.35 Рівень знань щодо особливостей позитивної комунікації серед педагогів 

спеціальних навчальних закладів 

Простежується зв’язок між оцінкою педагогами інклюзивних класів свого рівня 

знань особливостей практики позитивної комунікації та вміння використовувати її на 
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практиці. Так, на початку дослідження 17% педагогів оцінили свій рівень знань практики 

позитивної комунікації на початковому рівні і 32% педагогів оцінили початковий рівень 

використання цієї практики; 23% педагогів відзначили, що володіють знаннями щодо 

практики позитивної комунікації на достатньому рівні, тоді як лише 8% педагогів 

використовують її на цьому рівні. Водночас, результати оцінки компетентності щодо 

використання практики позитивної комунікації засвідчують зростання її рівня (рис. 3.36). 

 

Рис. 3.36 Рівень вміння використовувати практику позитивної комунікації серед 

педагогів інклюзивних навчальних закладів 

Подібна кореляція результатів оцінки знань і вміння використовувати ці знання на 

практиці простежується і серед педагогів спеціальних навчальних закладів, а також 

спостерігаються прогресивні зміни у розвитку цієї компетентності (рис. 3.37). 

 

Рис. 3.37 Рівень вміння використовувати практику позитивної комунікації серед 

педагогів спеціальних навчальних закладів 

Окрім вміння використовувати практику позитивної комунікації в інклюзивному 

класі, для педагогів також важливо вміти здійснювати оцінку власних сильних і слабких 

сторін у використанні цієї практики для поліпшення її ефективності. Педагоги 

інклюзивних класів продемонстрували позитивну динаміку в оцінці своїх сильних і 

слабких сторін використання практики позитивної комунікації (рис. 3.38). 
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Рис. 3.38 Рівень здійснення самооцінки власних сильних і слабких сторін при 

використанні практики позитивної комунікації серед педагогів інклюзивних навчальних 

закладів 

Подібні результати були продемонстровані серед педагогів спеціальних навчальних 

закладів. 

Отже, підсумовуючи результати цього етапу дослідження, можна зробити 

відповідні висновки. Одним із висновків є свідчення важливості професійного розвитку 

педагогів інклюзивних і спеціальних навчальних закладів з формування компетенцій, які 

є визначальними у забезпеченні якісної інклюзивної освіти. Такими компетенціями, на 

наш погляд, є наступні: практика диференційованого викладання, практика спільного 

викладання (викладання спільно з вчителем-дефектологом та/або асистентом вчителя), 

створення індивідуальної програми розвитку для дітей з особливими освітніми 

потребами, оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими потребами в умовах 

інклюзивного навчання, робота в команді та практика позитивної комунікації. 

Водночас, демонструючи прогрес в оволодінні зазначеними компетенціями, 

педагоги інклюзивних класів показали кращі результати, що пояснюється фактом 

використання цих компетенцій в гетерогенному (інклюзивному) середовищі. 

 

3.2 Роль керівників навчальних закладів у створенні інклюзивного освітнього 

середовища 

Важлива роль у виробленні освітньої політики інклюзивного навчального закладу, 

його культури, рівні оснащеності, якості добору команди фахівців і, зрештою, 

ефективності інтегрованого супроводу учнів з особливими освітніми потребами належить 

керівникові навчального закладу, котрий має глибоко розуміти сутність інклюзії і 
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володіти багатьма відповідними компетентностями. Відтак, один із етапів нашої роботи 

передбачав вивчення означених компетентностей керівників інклюзивних навчальних 

закладів і подальший цілеспрямований вплив на їх формування. 

Визначення компетентностей керівників навчальних закладів, необхідних для 

забезпечення успішної інклюзії, проводилося на основі аналізу літературних джерел, 

емпіричного досвіду та спеціально розробленої педагогічної технології, яка передбачала 

опитування керівників навчальних закладів та аналіз планів інклюзивного розвитку 

навчальних закладів, що розроблялися на основі результатів самооцінювання їх 

діяльності. На наш погляд, такими компетентностями є наступні: 

1. Вміння залучати додаткові ресурси, зокрема фахівців, до роботи з дітьми з 

особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчального закладу. 

2. Розуміння сутності поняття інклюзії. 

3. Забезпечення розвитку навчального закладу в напрямі інклюзії. 

Дослідження рівня розвитку першої компетентності – залучення додаткових 

ресурсів, зокрема фахівців, до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в 

умовах інклюзивного навчального закладу – відбувалось шляхом вивчення бачення 

керівниками навчальних закладів наступних позицій: 

 Кількість фахівців, необхідних для надання додаткової підтримки дітям з 

особливими освітніми потребами. 

 Кількість дітей з особливими освітніми потребами, залучених до навчального 

процесу. 

 Види підтримки, що надавалися фахівцями. 

Вивчення другої компетентності – розуміння інклюзії (жовтень 2013/2014 

навчального року й серпень 2014/2015 навчального року) відбувалося за такими 

позиціями: 

 Основні досягнення у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами. 

 Основні виклики у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами. 

 Типи необхідної підтримки. 

Вивчення такої компетентності, як забезпечення розвитку навчального закладу в 

напрямі інклюзії ми вивчали за допомогою матеріалів Індексу інклюзії, описаних у 
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другому розділі. На основі цих матеріалів у кожному з навчальних закладів було створено 

лідерські команди, які організовували проведення самооцінювання діяльності 

навчального закладу за участю усіх учасників навчального процесу та розроблення планів 

інклюзивного розвитку цих навчальних закладів. Нами було проаналізовано дев’ять 

планів інклюзивного розвитку на 2013/2014 навчальний рік, розроблених лідерськими 

командами цих навчальних закладів. 

Враховуючи, що матеріали Індексу інклюзії охоплюють три основні напрями: 1) 

створення інклюзивної культури, 2) розроблення інклюзивної політики, 3) розвиток 

інклюзивної практики, нами було визначено три критерії для оцінювання розроблених 

планів. Нижче ми наводимо вибрані критерії та обґрунтування щодо їх вибору. 

Одним із критеріїв аналізу та оцінки планів інклюзивного розвитку була наявність 

у планах навчальної складової. Як було зазначено на початку розділу, розуміння 

інклюзивної освіти є однією з основних компетентностей, необхідних для її успішної 

реалізації не лише для педагогів, які безпосередньо працюють з дітьми з особливими 

освітніми потребами, а й для усіх учасників освітнього процесу. Тому від керівників 

навчальних закладів очікується не лише правильне розуміння цього поняття, але й 

організація відповідної просвітницько-інформаційної роботи серед педагогів, батьків, 

інших працівників навчального закладу та серед членів місцевої громади. Іншими 

критеріями стали наявність інституційної підтримки, зокрема з боку місцевих управлінь 

освіти та місцевої громади, а також спроможність навчального закладу до практики 

обстоювання прав дітей з особливими освітніми потребами. 

Нижче наводимо результати вивчення визначених нами компетентностей. 

Отже, вивчення такої компетентності, як залучення додаткових фахівців до роботи 

з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчального закладу, 

проводилось шляхом отримання відповідної інформації від керівників навчальних 

закладів. Інформація збиралась щодо двох критеріїв: 1) потреби у фахівцях на початку 

2013/2014 та 2014/2015 навчальних років (табл. 3.1 та табл. 3.2) реальної кількості їх 

залучення. 

 

 



153 

Таблиця 3.1 

Необхідність у додаткових фахівцях для забезпечення якісної освіти для дітей з 

особливими освітніми потребами 

Тип фахівця Жовтень 2013 Серпень 2014 

Асистент вчителя 7 3 

Вчитель-дефектолог  7 0 

Вчитель-логопед  6 0 

Практичний психолог 3 0 

Реабілітолог 2 2 

Сурдопедагог 2 2 

Таблиця 3.2 

Динаміка залучення необхідних фахівців у 2013/2014 та 2014/2015 навчальних 

роках* 

 Навчальний 

заклад 

Жовтень 2013р. Травень 2014р. Вересень 2014р. Червень 2015р. 
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3 ДНЗ № 602,  

м. Київ 
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X X  X
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4 ЗНЗ № 15,  

м. Біла Церква 
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Х 

Х    X X

X 

X

X 

X    X X
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м. Харків 
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6 ДНЗ № 93,  

м. Харків 
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X
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7 ДНЗ 

«Барвінок», м. 

Львів 
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X

X 
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X 

X X V V  V X
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8 НВК 

«Дивосвіт», м. 

Львів 

 V V V     X

X 

X

X 

X     X

X 

X

X 
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X 

V X

X 

X
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X 

9 ЗНЗ “Надія»,  

м. Львів 

V V V X    V X

X 

X

X 

X    X X

X 

X

X 

X    X X

X 

X

X 

X    

*АВ асистент вчителя; ВД – вчитель-дефектолог; ВЛ – вчитель-логопед; ПП – практичний психолог; Р 

– реабілітолог; ВС – вчитель-сурдопедагог; М – масажист. 

Отримані дані свідчать про те, що керівники навчальних закладів змогли з 27-ми 

необхідних спеціалістів залучити до роботи 24, що складає 89% забезпечення 

запланованих потреб. 
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Протягом 2013/2014 та 2014/2015 навчальних років у зазначених навчальних 

закладах зросла також кількість дітей з освітніми особливими потребами, що частково 

пояснюється збільшенням кількості залучених додаткових фахівців (табл. 3.3).  

Таблиця 3.3 

Типи нозологій дітей з особливими освітніми потребами 

Нозологія Жовтень 2013 Вересень 2014 

Діти з проблемами в поведінці 2 3 

Діти з аутизмом 3 4 

Діти з порушеннями опорно-рухового апарату 5 8 

Діти з затримкою психічного розвитку 8 6 

Діти з порушеннями слуху 11 14 

Діти з порушеннями розумового розвитку 12 8 

Діти з синдромом Дауна 0 3 

Діти з труднощами у навчанні (складні порушення 

мовленнєвого розвитку в комплексі з іншими 

порушеннями) 

0 5 

Результати дослідження свідчать, що керівники навчальних закладів змогли 

забезпечити різноманітну підтримку спеціалістів для вчителів, які працюють в 

інклюзивних класах, дітей з особливими освітніми потребами та їх батьків (табл. 3.4). 

Таблиця 3.4 

Види підтримки залученими фахівцями 
 Кількість респондентів 

Вид підтримки Жовтень 

2013р.  

Травень 

2014р.  

Вересень 

2014р.  

Червень 

2015р. 

Участь у розробленні індивідуальної програми 

розвитку (ІПР) спільно з педагогами та 

батьками дітей з особливими освітніми 

потребами 

5 9 8 8 

Перегляд ІПР спільно з педагогами та 

батьками 

5 9 8 8 

Забезпечення корекційно-розвивальної 

складової у позанавчальний час 

9 4 8 8 

Забезпечення додаткової підтримки дітям з 

особливими освітніми потребами під час 

навчальних занять 

2 5 5 8 

Проведення навчальних занять спільно з 

педагогом 

0 2 2 8 

Консультування батьків     

На базі інклюзивного навчального закладу 3 4 8  

Поза навчальним закладом* 0 2 6  

*приватним чином, на базі ПМПК, на базі РЦ, в дитячій поліклініці 
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Як бачимо, дані, наведені у таблиці свідчать про певну динаміку у наданні 

різноманітної підтримки з боку спеціалістів визначеним цільовим групам, яка набула 

сталого розвитку.  

Оцінювання такої компетентності, як розуміння сутності інклюзії, проводилось на 

основі отримання від керівників інформації щодо основних досягнень і викликів у роботі 

з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього навчального 

закладу, а також щодо видів необхідної підтримки.   

Цікавим, як на нас, є порівняння результатів опитування керівників навчальних 

закладів щодо розуміння інклюзивної освіти, що проводилося у 2013/2014 та 2014/2015 

навчальних роках. Так, основними досягненнями у роботі з дітьми з особливими 

освітніми потребами у 2013/2014 навчальному році керівники навчальних закладів 

вважають позитивний вплив на розвиток дітей з особливими освітніми потребами, 

покращення співпраці з батьками, зокрема з батьками дітей з особливими освітніми 

потребами, а також підвищення компетентності педагогів інклюзивних класів. Серед 

прикладів позитивного впливу на розвиток дітей були зазначені такі, як підвищення 

позитивної самооцінки дітей з особливими освітніми потребами та позитивні зміни у 

дитячому середовищі. Що стосується підвищення компетентності педагогів, які 

працювали в інклюзивних класах, керівники навчальних закладів наголошували на 

використанні методу спостережень як одного з методів оцінки розвитку дітей, роботі в 

команді, налагодженні співпраці із спеціальними навчальними закладами.  

Порівнюючи основні виклики, з якими стикнулися керівники навчальних закладів 

у 2013/2014 та 2014/2015 навчальних роках, можна зазначити, що постійним викликом 

залишався брак асистентів вчителів, хоча брак додаткових фахівців, про який згадувалося 

на початку дослідження, вже не був актуальним під час другого етапу дослідження. 

Іншими викликами першого етапу дослідження стали такі, як негативне ставлення до 

інклюзивної освіти серед батьків інших дітей через побоювання педагоги не зможуть 

приділити належної уваги всім дітям, брак досвіду роботи педагогів з дітьми з особливими 

освітніми потребами в умовах загальноосвітнього навчального закладу, брак додаткових 

фахівців та брак часу на роботу з ними. 
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Серед основних викликів, зазначених на другому етапі дослідження, були такі, як: 

брак часу для робочих зустрічей з додатковими фахівцями – представниками 

партнерських спеціальних навчальних закладів, неврегульованість нормативних 

документів, зокрема щодо розроблення індивідуальної програми розвитку та ведення 

іншої шкільної документації. 

Аналіз викликів першого і другого етапу дослідження свідчить про якісну зміну суті 

цих викликів – від проблеми відсутності чи браку фахівців, зокрема асистентів вчителя, 

до питань, пов`язаних з покращенням ефективності впровадження інклюзивної освіти. 

Подібні зміни можна простежити і у визначенні необхідних видів підтримки, 

зазначених керівниками інклюзивних навчальних закладів. Так, у 2013/2014 навчальному 

році керівники навчальних закладів називали такі види необхідної підтримки як 

посилення співпраці з місцевими управліннями освіти, вирішення організаційних питань 

(як наприклад, вирішення питання оплати додаткового часу, пов`язаного з роботою 

додатково залучених фахівців), потребу у професійному розвитку, зокрема через обмін 

досвідом на місцевому, національному та міжнародному рівнях. У 2014/2015 такими 

видами підтримки стали наступні: наставницька підтримка педагогів шляхом проведення 

спостереження, аналіз практики і спільне планування, навчання педагогів безпосередньо 

у закладах освіти, робота з управліннями освіти щодо кращого розуміння ними 

інклюзивної практик, а також пошук додаткових джерел фінансування для оплати 

спеціалістів. 

Отже, аналіз отриманих даних (кількісних і якісних) свідчить про зростаючу 

компетентність керівників навчальних закладів щодо залучення додаткових фахівців, 

надання їм підтримки щодо планування та надання різних видів підтримки педагогам та 

дітям з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчального 

середовища. Аналіз відповідей керівників навчальних закладів щодо основних досягнень 

і викликів роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах 

загальноосвітнього навчального закладу, а також щодо видів необхідної підтримки, також 

свідчить про їхнє зростаюче розуміння інклюзивної освіти як неперервного процесу, 

пов’язаного з визначенням та подоланням існуючих бар’єрів. 
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Для керівників навчальних закладів надзвичайно важливо не лише розуміти 

інклюзію та створювати для цього необхідні умови, а й забезпечувати постійний розвиток 

навчального закладу в напрямі інклюзії. Цю компетентність ми вивчали за допомогою 

аналізу планів інклюзивного розвитку, що були розроблені керівниками навчальних 

закладів за результатами самооцінювання діяльності навчального закладу на основі 

матеріалів «Індексу інклюзії».  

Аналіз плану інклюзивного розвитку навчально-виховного комплексу «Барвінок», 

м. Київ засвідчив наявність навчальної складової, де основними видами професійного 

розвитку педагогів стали семінари для педагогів з таких питань як розроблення 

індивідуальних програм розвитку для дітей з особливими освітніми потребами в умовах 

інклюзивного навчання, створення портфоліо для дітей в інклюзивних класах тощо, 

зустрічі вчителів інклюзивних класів із спеціалістами Інституту спеціальної педагогіки 

НАПН України з метою надання консультативної допомоги у роботі з дітьми з 

особливими освітніми потребами та інші. Просвітницько-інформаційна робота 

проводилась і з батьками – зокрема, шляхом проведення бесід, виховних робіт, тренінгів 

та ін. Батьки залучалися до підготовки матеріалів про роботу з дітьми з особливими 

освітніми потребами для створення фільму, до підготовки методичних рекомендацій та 

ін.  

Окрім проведення навчальних видів діяльності для педагогів і батьків, колектив 

навчального закладу також запланував семінари для представників іншої громадськості 

міста, зокрема семінари спільно з громадськими організаціями для педагогів міста з 

питань впровадження інклюзивного навчання. 

Щодо критерію «Інституційна підтримка», можна зазначити, що планом 

передбачено представлення інтересів дітей з особливими освітніми потребами в органах 

соціального забезпечення керівником навчального закладу, щоквартальне інформування 

представників влади, громадських організацій щодо успіхів і проблем дітей з особливими 

освітніми потребами, лобіювання питання про введення у штатний розклад закладу 

вчителя-дефектолога. Зазначені види діяльності свідчать про достатньо активну позицію 

керівників навчальних закладів відстоювати права дітей з особливими потребами та їх 

батьків перед місцевими органами влади, іншими батьками. 
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Аналіз плану інклюзивного розвитку навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня середня школа I ступеня – дитячий садок «Дивосвіт», Львів, щодо 

виконання критерію з навчальної складової свідчить про планування таких видів 

навчальної діяльності як консультації для педагогів навчального закладу, зокрема з таких 

питань як використання портфоліо як інструменту комплексної діагностики, проведення 

майстер-класів і семінарів на теми: «Інклюзивна освіта: навчаємо та виховуємо разом», 

«Освіта для всіх: інклюзивний підхід», «Створення сприятливого емоційного клімату у 

навчальному закладі», «Як розвивати повагу між дітьми, між самими батьками, стосунки 

розвитку партнерства». В розділі «Розвиток інклюзивної практики» заплановано семінар 

«Допомога дітям із розладами спектру аутизму та іншими порушеннями психофізичного 

розвитку» із залученням представника Львівської спеціальної загальноосвітньої школи-

інтернату «Довіра» і круглого столу «Підвищення психологічної та педагогічної 

компетентності педагогів щодо розуміння терміну «здібності» в описанні навичок і знань 

дітей».  

Навчальна складова також спрямована і на батьків – у розділі «Створення 

інклюзивної культури» заплановано проведення тренінгу для батьків за участі дітей «Як 

допомогти дитині з особливими освітніми потребами?», проведення консультацій для 

батьків «Як виховати добрі звички?», «Дитина в колективі однолітків» тощо. 

Щодо критерію «Залучення місцевої громади», можна відмітити такі види 

діяльності, як залучення голови Львівської обласної організації «Реабілітація інвалідів» 

до проведення в навчальному закладі аудиту доступності, організацію діяльності 

консультативного центру «Ростимо гармонійну дитину» (допомога вихователів, 

методиста, психолога, медиків сім’ям) та інші ресурси. 

Навчальна складова плану інклюзивного розвитку спеціалізованої школи «Надія» з 

поглибленим вивченням предметів еколого-правового профілю, м. Львів, також 

передбачає проведення низки навчальних видів діяльності, зокрема теоретико-

практичного семінару для педагогів навчального закладу та майстер-класу «Портфоліо 

дитини», практичних семінарів для вчителів з питань створення індивідуальних 

навчальних планів, ведення портфоліо дітей з особливими освітніми потребами» 
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(протягом року), семінару для практичних психологів. Для батьків заплановано провести 

круглий стіл. 

Щодо критерію «Інституційна підтримка», у розділі «Розвиток інклюзивної 

практики» передбачено подальше лобіювання питання про введення у штатний розклад 

школи додаткових посад координатора з інклюзивного навчання, практичного психолога, 

соціального педагога, логопеда, реабілітолога. У розділі «Розроблення інклюзивної 

політики» заплановано інформування представників влади, громадських організацій 

щодо успіхів і проблем дітей з особливими освітніми потребами. 

Виконання критерію «Залучення місцевої громади» можна простежити у розділі 

«Створення інклюзивної культури», де заплановано залучення волонтерів громадської 

організації «Довіра» та Львівського педагогічного коледжу до проведення виховних 

заходів, спрямованих на підготовку дитячого колективу до спільного навчання з дітьми, 

які мають особливості психофізичного розвитку. Батьків планувалося залучити до 

проведення Днів відкритих дверей, організації розваг та виховних заходів із залученням 

родин та дітей. Важливо, що в розділі «Розроблення інклюзивної політики» батьківська 

громада та спонсори залучені до забезпечення технічними засобами (телевізор, проектор, 

сенсорна дошка) у класах, де навчаються діти з особливими освітніми потребами.  

У розділі «Розвиток інклюзивної практики» передбачено участь представників 

навчального закладу у роботі виїзної обласної центральної психолого-медико-

педагогічної консультації (ПМПК) під час вивчення дітей з особливими освітніми 

потребами, вироблення плану співпраці (раз на рік за планом ПМПК).  

Аналіз плану інклюзивного розвитку середньої загальноосвітньої школи №233, м. 

Київ, щодо виконання навчальної складової також показав планування низки навчальних 

видів діяльності як для педагогів, так і для батьків. 

Планом передбачено заходи, що свідчать про виконання критерію «Інституційна 

підтримка» - у розділі «Розроблення інклюзивної політики» заплановано інформування 

представників влади, громадських організацій щодо успіхів і проблем дітей з особливими 

освітніми потребами» (протягом року). До представлення інтересів дітей з особливими 

освітніми потребами в органах соціального забезпечення заплановано залучення 

депутатів міської ради та представників Благодійного фонду «Відчуй». У розділі 
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«Створення інклюзивної культури» передбачено залучення представників Оболонського 

відділу освіти м. Києва до проведення спільних заходів: свят, виставок, круглих столів 

тощо. 

План показав спроможність навчального закладу і до залучення додаткових 

ресурсів з боку місцевої громади – зокрема, залучення волонтерів з Інституту спеціальної 

педагогіки НАПН України, Національного педагогічного університету ім. М.П. 

Драгоманова, Центру слухової реабілітації «Аврора» до проведення виховних заходів (на 

початку навчального року). Планом передбачено проведення аудиту доступності школи 

із розробленням подальшого плану забезпечення доступності за допомогою 

Всеукраїнського фонду «Крок за кроком» та Національної асамблеї інвалідів України. 

Аналіз плану інклюзивного розвитку загальноосвітньої школи №124, м. Харків, у 

частині виконання навчальної складової показав низку навчальних видів діяльності, 

запланованих для педагогів навчального закладу. Зокрема, у розділі «Створення 

інклюзивної культури» передбачено проведення соціально-психологічного тренінгу для 

персоналу школи «Культура толерантності» з подальшим розробленням методичних 

рекомендацій щодо розвитку толерантності та інклюзивної етики. У розділі «Розроблення 

інклюзивної політики» заплановано підвищення педагогічної кваліфікації педагогічних 

працівників школи через проведення науково-практичних семінарів: «Професійне 

партнерство та співробітництво загальноосвітнього та спеціального навчальних 

закладів», «Реагування на втручання: позитивне підкріплення поведінки»; семінарів-

тренінгів: «Конфлікти в освіті. Шкільна медіація», «Можливості використання ресурсів 

мережі Інтернет та сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному 

процесі». Навчання батьків не передбачено. 

У розділі «Створення інклюзивної культури» запланована робота батьківського 

клубу «Батьки – батькам», залучення батьків спільно з дітьми з особливими освітніми 

потребами до роботи лялькового театру «Сонечко» і проведення фестивалю дитячої 

творчості «Мрії здійснюються».  

Роботи з обстоювання інтересів дітей з особливими освітніми потребами планом не 

передбачено. 
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Аналіз планів інклюзивного розвитку загальноосвітніх навчальних закладів 

«Барвінок» (м. Київ), ЗНЗ №602 (м. Київ), ЗНЗ №93 (м. Харків), «Джерельце» (м. Львів), 

також продемонстрував прогрес у розвитку інклюзивної практики щодо вибраних нами 

критеріїв.  

Аналіз заходів, передбачених планом інклюзивного розвитку загальноосвітньої 

школи №15, м. Біла Церква, показав зосередження роботи на двох основних напрямах – 

проведення навчальних видів діяльності для педагогів і залучення місцевих ресурсів. 

Зокрема, у розділі «Розвиток інклюзивної практики» передбачено проведення круглого 

столу «Створення передумов для надання інтегрованих послуг дітям з особливими 

освітніми потребами», навчально-практичного семінару «Реалізація диференційованого 

підходу в класі з інклюзивним навчанням», практичні заняття «Портфоліо дитини з 

особливими освітніми потребами». Навчання для батьків не передбачено. 

 Серед заходів, спрямованих на залучення ресурсів місцевої громади, є наступні – у 

розділі «Створення інклюзивної культури» передбачено інформування громадськості про 

організацію волонтерського руху з допомоги у проведенні шкільних акцій в підтримку 

інклюзивного навчання із залученням волонтерів з Білоцерківського гуманітарно-

педагогічного коледжу (виступ на радіо), заплановано залучення педагогів школи та 

реабілітаційного центру «Шанс» до проведення консультацій з педагогами класів 

інклюзивного навчання. Для батьків передбачено створення клубу «Батьки-батькам». 

Отже, можна зазначити, що в усіх випадках (100%) керівники навчальних закладів 

приділяли першочергову увагу питанню навчання педагогів як передумови успішної 

реалізації основних компонентів інклюзивної освіти, що також підтверджується 

численними дослідженнями. Проте, навчанню батьків приділялася значно менша увага 

(67 %), хоча батьки є безпосередніми учасниками освітнього процесу своїх дітей. 

Відповідно, цей напрям діяльності інклюзивних навчальних закладів потребує додаткової 

уваги. 

Що стосується інституційної підтримки, то вона надавалась лише 44% навчальних 

закладів, що є надзвичайно мало, враховуючи брак досвіду навчальних закладів у цьому 

процесі. Можливо, це також пояснюється відсутністю усвідомлення необхідності надання 
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додаткової підтримки інклюзивним навчальним закладам у суспільстві та браком 

відповідних механізмів її надання. 

Попри брак інституційної підтримки, усі навчальні заклади активно залучали 

ресурси місцевої громади для забезпечення додаткової підтримки дітей з особливими 

освітніми потребами в освітньому процесі, що вказує на проактивний підхід цих 

колективів у створенні інклюзивного освітнього середовища та необхідність у подальшій 

інформаційно-просвітницькій роботі з місцевими громадами. 

 

3.3 Інклюзивні ресурсні центри - осередки інтегрованого супроводу дітей з 

особливими освітніми потребами 

Розглянувши основні механізми надання додаткової підтримки дітям з особливими 

освітніми потребами в умовах інклюзивного навчального закладу, важливо, як на нас, 

визначити роль Інклюзивного ресурсного центру (ІРЦ) як механізму забезпечення 

інтегрованого супроводу дітей з особливими освітніми потребами на рівні місцевої 

громади, що, відповідно до обраної нами теорії екологічних систем, відповідає третій 

сфері середовища дитини – екзосистемі. 

Спираючись на зарубіжний досвід діяльності таких центрів, описаний у першому 

розділі, та, враховуючи специфіку чи самобутність вітчизняної системи освіти, зокрема 

освіти осіб з особливими потребами, ми акцентували свою увагу на функціонуванні 

інклюзивних ресурсних центрів саме на рівні громади відповідно до потреб основних 

цільових груп – батьків дітей з особливими потребами та педагогів, які працюють в 

інклюзивному освітньому середовищі. Саме тому в нашому дослідженні значну увагу 

було приділено специфіці роботи цих осередків, функціонування яких може 

здійснюватися на базі різних організацій, що зумовлюється специфікою визначення 

зазначених вище цільових груп, на які спрямована діяльність центрів.  

Слід зазначити, що окремі аспекти нашого дослідження пов’язані зі створенням та 

функціонуванням п’яти інклюзивних ресурсних центрів, а саме: Вінницького ІРЦ (на базі 

обласної ПМПК), Київського ІРЦ (на базі науково-методичного центру інклюзивної 

освіти Київського університету імені Бориса Грінченка), Київського ІРЦ (на базі міської 
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ПМПК), Рівненського ІРЦ (на базі обласної ПМПК) та Черкаського ІРЦ (на базі обласної 

ПМПК). 

Принагідно зазначити, що не зважаючи на різні умови створення цих центрів, їхня 

діяльність характеризувалася певними спільними ознаками, зокрема, визначенням і 

досягненням цілей і завдань. Такими основними цілями стали координація послуг для 

дітей з особливими освітніми потребами, інформаційно-навчально-методична підтримка 

батьків і педагогів та обстоювання прав дітей з особливими освітніми потребами, зокрема 

права на освіту. Окреслені цілі та завдання узгоджуються з рекомендаціями, 

затвердженими Постановою Верховної Ради України (№96 – VIII від 13 січня 2015р. «Про 

Рекомендації парламентських слухань на тему: «Освіта, охорона здоров'я та соціальне 

забезпечення дітей з порушеннями психофізичного розвитку: проблеми та шляхи їх 

вирішення»), де, зокрема, Кабінетом Міністрів України пропонується розроблення 

порядку супроводу дітей з особливими освітніми потребами від народження до 

повноліття, а також порядку взаємодії закладів охорони здоров'я, освіти та соціального 

захисту під час здійснення ними супроводу таких дітей [104]. 

Важливо відмітити, що розвиток моделі Інклюзивного ресурсного центру в Україні 

як механізму координації та інтеграції послуг, розпочався ще задовго до згаданих вище 

рекомендацій парламентських слухань. Вперше модель Інклюзивного ресурсного центру 

набула свого розвитку в рамках реалізації українсько-канадського проекту «Інклюзивна 

освіта для дітей з особливими освітніми потребами в Україні», що реалізовувався в 

Україні Інститутом спеціальної педагогіки НАПН України спільно з Всеукраїнським 

фондом «Крок за кроком» і Національною асамблеєю інвалідів України протягом 2008-

2013 років. В результаті діяльності проекту було створено Інклюзивні ресурсні центри на 

базі психолого-медико-педагогічних консультацій у містах Львів і Сімферополь.  

Розглянемо детальніше досвід роботи окремих Інклюзивних ресурсних центрів, 

зокрема центру, створеного на базі Вінницької обласної психолого-медико-педагогічної 

консультації. Одним із пріоритетних завдань діяльності Вінницької обласної ПМПК є 

професійна допомога дітям з особливими освітніми потребами у забезпеченні права на 

якісну освіту шляхом запровадження у дошкільних, загальноосвітніх навчальних 

закладах інклюзивного навчання в комплексі з реабілітаційною роботою.  
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У процесі виконання цього завдання Вінницька обласна ПМПК здійснює численні 

функції, а саме: організаційно-координуючу, навчально-методичну, консультативну, 

психолого-педагогічну, корекційно-розвивальну, аналітичну, прогностичну, 

профілактичну та просвітницьку функції. У свою чергу, зазначені функції Вінницької 

обласної ПМПК охоплюють різні види діяльності.  

Зокрема, навчально-методична функція Вінницької обласної ПМПК, як й інших 

обласних ПМПК, передбачає такі види діяльності, як надання консультативно-

методичної допомоги батькам, керівникам навчальних закладів, педагогам, практичним 

психологам, соціальним педагогам, медичним, соціальним працівникам, громадськості з 

питань освіти дітей з порушеннями психофізичного розвитку, у тому числі з питань 

запровадження інклюзивної освіти дітей дошкільного та шкільного віку; сприяння 

фаховому, творчому зростанню консультантів психолого-медико-педагогічних 

консультацій шляхом їх періодичної атестації у встановленому порядку, участі у курсах 

підвищення кваліфікації, науково-практичних конференціях, семінарах, тренінгах тощо. 

Організаційно-координуюча діяльність Вінницької обласної ПМПК спрямована на 

координацію діяльності районних (міських) консультацій, шкільних психолого-медико-

педагогічних комісій спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів); проведення 

систематичних засідань з психолого-педагогічного вивчення дітей з метою визначення 

труднощів їхньої навчально-пізнавальної діяльності, надання обґрунтованих психолого-

педагогічних рекомендацій щодо змісту, форм, методів навчання та особливостей 

корекційно-розвивальної роботи відповідно до потенційних можливостей 

психофізичного розвитку, для дитини з інвалідністю – з урахуванням індивідуальної 

програми реабілітації; вивчення, узагальнення та впровадження досвіду роботи районних 

(міських) консультацій та шкільних психолого-медико-педагогічних комісій. 

До інших видів діяльності Вінницької обласної ПМПК належать такі, як попереднє 

логопедичне, педагогічне та психологічне вивчення дітей, які не відвідують навчальних 

закладів, облік, систематизація та аналіз даних про кількість дітей в регіоні, 

консультативний супровід функціонування спеціальних класів у загальноосвітніх 

навчальних закладах, надання індивідуальної корекційно-розвивальної допомоги дітям з 

особливими освітніми потребами, особливо з тяжкими та складними порушеннями 



165 

розвитку, із залученням батьків; соціально-педагогічний супровід сімей, які виховують 

удома дітей зі складними порушеннями розвитку, у тому числі з інвалідністю. 

Важливими з точки зору забезпечення інтегрованого супроводу дітей з особливими 

освітніми потребами є такі види діяльності, як співпраця із закладами охорони здоров'я з 

метою раннього виявлення та організації своєчасної фахової допомоги дітям з 

особливими освітніми потребами; взаємодія з органами праці та соціального захисту 

населення з метою моніторингу психічного розвитку дітей, які виховуються в дитячих 

будинках-інтернатах системи соціального захисту, та своєчасного забезпечення їх 

належною психолого-педагогічною підтримкою; співробітництво з вищими навчальними 

закладами, зокрема інститутами післядипломної педагогічної освіти, відповідними 

управліннями (відділами) освіти, психолого-медико-педагогічною службою системи 

освіти, у взаємодії з дошкільними, загальноосвітніми навчальними закладами, 

громадськими та іншими організаціями. 

У процесі організації діяльності Інклюзивного ресурсного центру на базі 

Вінницької обласної ПМПК стало очевидно, що багато із завдань, зазначених вище, 

співпадають із запланованими завданнями Інклюзивного ресурсного центру. Втім, окремі 

завдання потребували додаткових змін. Основними змінами діяльності Вінницької 

обласної ПМПК, пов'язаними зі створенням Інклюзивного ресурсного центру, стали зміни 

на рівні нормативних документів та зміни на рівні практики. 

Серед змін, пов'язаних із нормативними документами, стало розроблення і 

затвердження Положення про Інклюзивний ресурсний центр, що відбулося на колегії 

Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації (ОДА) у листопаді 2015р.; 

внесення змін до функціональних обов’язків завідувача та консультантів обласної ПМПК 

щодо забезпечення роботи ІРЦ (затверджено рішенням колегії Департаменту освіти і 

науки ОДА, серпень 2015р.); затвердження графіку роботи ІРЦ спільним наказом 

Департаменту освіти і науки та охорони здоров’я Вінницької ОДА. 

Зміни у практиці роботи Вінницької обласної ПМПК, пов’язані з діяльністю ІРЦ, 

полягали у запровадженні таких видів діяльності, як групові корекційні заняття для дітей 

з розладами аутичного спектру на базі ІРЦ; започаткування просвітницького навчального 

курсу тренінгів для батьків «Батьківська година»; узагальнення досвіду роботи 
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інклюзивних класів, які вже працюють в області; обстоювання інтересів батьків дітей з 

особливими освітніми потребами. Цей новий напрям роботи Вінницької ПМПК призвів 

до створення батьками таких дітей громадської організації, що має на меті впровадження 

та розповсюдження позитивних практик інклюзивного навчання у Вінницькій області, 

підтримку і захист прав родин, які виховують дітей з порушеннями комунікативних 

навичок.  

Досвід діяльності Інклюзивного ресурсного центру на базі Вінницької обласної 

ПМПК засвідчив досягнення багатьох позитивних результатів, серед яких 

найсуттєвішими були такі: залучення батьківської громади до вирішення питань навчання 

їхніх дітей з порушеннями психофізичного розвитку, у тому числі проведення спільних 

заходів з родинами з організації дозвілля; підвищення компетентності батьків з питань 

розвитку та навчання своїх дітей; зростання впевненості батьків у власних силах, що було 

зумовлено проведенням регулярної просвітницької роботи у вигляді тренінгових занять з 

батьками. Практична групова робота з дітьми на базі ІРЦ стала можливою, завдяки 

наповненню центру дидактичними матеріалами та оснащення технікою. Напрями роботи 

з сім’ями дітей з особливими освітніми потребами були обрані наступні: роз’яснювально-

консультативна робота з питань інклюзивного навчання; інформаційна робота з питань 

забезпечення різноманітних соціальних потреб державними установами та громадськими 

організаціями; психологічна підтримка батьків дітей з особливими потребами з метою 

розвитку впевненості, прагнення долати життєві труднощі. Основними видами роботи 

стали тренінги, в ході яких учасники мали можливість познайомитися та обмінятися 

досвідом; засідання батьківського клубу; спільні зустрічі вихідного дня та ін. 

Інклюзивний ресурсний центр став інформаційним пунктом для родин, які виховують 

дітей з особливими потребами. В рамках проекту було запроваджено серію тренінгових 

занять з батьками, проведення щотижневих зустрічей з родинами, що привело до 

створення постійно діючого батьківського клубу «У пошуках розуміння» та ін. Системна 

психологічна підтримка та консультативна робота з родинами, які виховують дітей з 

особливими потребами, а також просвітницька робота фахівців сприяли активізації 

діяльності батьків та створенню батьківських ініціативних груп. 
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Іншим важливим напрямом діяльності вказаного ІРЦ стала робота з педагогами, які 

працюють з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього 

навчального закладу. Робота з педагогами охоплювала такі види діяльності як зустрічі з 

педагогами навчального закладу з метою інформування усіх членів педагогічного 

колективу про інклюзивні підходи в освітньому процесі та умови їх застосування, 

підтримка у створенні плану інклюзивного розвитку навчального закладу, сприяння 

професійному розвитку педагогів, що здійснювався на базі Вінницької академії 

неперервної освіти. Принагідно зазначити, що в рамках дослідження і співпраці з ІРЦ було 

впроваджено курс «Вступ до інклюзії» для всіх слухачів Вінницької академії неперервної 

освіти. 

Одним із результатів діяльності Вінницького ІРЦ стала просвітницька робота в 

області. Фахівцями Вінницької обласної психолого-медико-педагогічної консультації 

було розроблено інформаційні матеріали для батьків та педагогів; спільно з журналістами 

місцевого телебачення розроблено цикл телепередач на місцевому телеканалі в рамках 

проекту «Класна робота», де висвітлюються успішні історії кожної сім’ї, в якій 

виховуються діти з особливими потребами та оприлюднюється інформація про діяльність 

ІРЦ Вінницької області.  

Надзвичайно важливим результатом діяльності Вінницького ІРЦ стало 

налагодження міжвідомчої координації з профільними управліннями, Департаментами та 

громадськими організаціями, які займаються вирішенням різних проблем дітей з 

особливими освітніми потребами в області, що була відображена у дев’ятисторонньому 

Меморандумі про співпрацю. 

Не зупиняючись на аналізі діяльності інших чотирьох центрів, що засвідчила 

подібні результати, можна сказати, що всі вони стали провідними осередками з надання 

дітям з особливими освітніми потребами ефективного комплексного супроводу 

незалежно від місця їх навчання. Тож, зайвий раз ствердившись у думці щодо важливості 

функціонування інклюзивного ресурсного центру як умови надання інтегрованого 

супроводу дітям з особливими освітніми потребами на рівні громади, нами була 

запропонована структурно-функціональна модель, всі складові якої підтвердивши свою 
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ефективність, пройшли апробацію на рівні навчального класу, навчального закладу і 

громади (рис. 3.39): 

 

 

Мета: забезпечення максимально значущої самореалізації потенціалу дітей з особливими 

освітніми потребами 

Основні принципи: принцип системності, соціокультурний принцип, принцип фаховості, 

принцип співпраці, принцип діяльнісного підходу 

Основні підходи: командний, особистісно-орієнтований, діяльнісний, компетентнісний 

Види команд 

Основна команда Внутрішньошкільна команда Позашкільна команда 

Основні завдання 

Формування загальнонавчальних і соціальних компетентностей дитини 

Створення індивідуальної траєкторії розвитку для дитини з особливими освітніми потребами 

Підтримка батьків дитини з особливими освітніми потребами 

Створення відповідних умов для самореалізації дитини 

Створення відповідних умов 

для самореалізації дитини (в 

умовах класу) 

Адаптація і модифікація змісту 

і методів навчання відповідно 

до особливостей 

психофізичного розвитку 

дитини 

Моніторинг розвитку дитини 

Створення відповідних умов 

для самореалізації дитини (в 

умовах навчального закладу) 

Створення відповідних умов 

для значущої участі у житі 

навчального закладу для всіх 

учасників освітнього процесу 

Моніторинг діяльності 

навчального закладу 

 

Створення відповідних умов 

для самореалізації дитини (в 

умовах громади) 

Забезпечення інституційної 

підтримки 

Залучення додаткових 

ресурсів місцевої громади 

 

Основні функції 

Соціально-навчальна, компенсаторно-розвивальна, інформаційно-консультативна, 

координаційно-навігаційна 

Рис. 3.39 Структурно-функціональна модель інтегрованого супроводу учнів з 

особливими освітніми потребами в інклюзивному навчальному закладі 

Принципово важливим у представленій моделі є виокремлення трьох видів команд, 

які виконують як спільні, так і окремі завдання, відповідно до трьох рівнів надання 

додаткової підтримки – на рівні окремої дитини, навчального закладу і громади. Так, 

серед спільних завдань можна зазначити такі як формування загальнонавчальних і 

соціальних компетентностей дитини, створення умов для самореалізації дитини, 

підтримка батьків – різниця між ними полягає лише у рівнях виконання (клас, навчальний 

заклад, громада). Більш специфічними є завдання, які безпосередньо стосуються 

зазначених команд, що пов’язано з виконанням їх безпосередніх функцій, як-то 

здійснення адаптацій і модифікацій освітнього процесу (основна команда), створення 
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відповідних умов для долучення усіх часників освітнього процесу до життя навчального 

закладу (внутрішньошкільна команда), створення умов для самореалізації дитини в 

умовах місцевої громади (позашкільна команда). 

Проведення цілої низки організаційно-методичної роботи на усіх цих рівнях, про 

що зазначалося вище, призвело до підвищення ефективності забезпечення додаткової 

підтримки, а саме: зростання спроможності членів основної команди відповідно до 

виокремлених компетентностей, підвищення компетентності керівників навчальних 

закладів і членів внутрішньошкільної команди щодо створення інклюзивного освітнього 

середовища на рівні навчального закладу, розвитку моделі інклюзивного ресурсного 

центру як механізму координації і надання інтегрованих послуг нарівні громади. 

Відповідно, можна зазначити суттєву позитивну динаміку відносно усіх трьох 

аспектів – підвищення на 70% рівня компетентності членів основної команди щодо 

надання якісної освітньої послуги дітям з особливими освітніми потребами, зростання на 

40% рівня компетентності членів внутрішньошкільної команди щодо створення 

інклюзивного освітнього середовища на рівні навчального закладу тощо. 

У такий спосіб результати формувального експерименту підтвердили, що завдяки 

низці спеціально створених організаційно-педагогічних умов, які базуються на 

відповідних підходах до організації означеної роботи та використанню наведеної 

структурно-функціональної моделі, ефективність інтегрованого супроводу дітей з 

особливими освітніми потребами відчутно зросла на всіх рівнях здійснення впливу, що і 

підтверджують результати дослідження. 

 

Висновки до третього розділу 

Оскільки командна модель (внутрішньошкільна та позашкільна) передбачає 

залучення різних фахівців, важливим чинником її ефективної діяльності є компетентності 

фахівців, які входять до складу внутрішньошкільної команди – педагог, асистент педагога, 

інші фахівці. Такими компетентностями, на нашу думку, є наступні: практика 

диференційованого викладання; практика спільного викладання, створення 

індивідуальної програми розвитку для дітей з особливими освітніми потребами, 

оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими потребами в умовах інклюзивного 
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освітнього середовища, робота в команді, а також практика позитивної комунікації. 

Батьки як безпосередні члени внутрішньошкільної команди також мають володіти 

інформацією про зазначені практики з метою ефективної участі у роботі команди. 

Окрім розвитку компетентностей перелічених вище, важливим також є проведення 

просвітницько-інформаційної діяльності серед усіх працівників навчального закладу з 

основних питань, пов’язаних з інклюзивною освітою: розуміння інклюзивної освіти як 

збільшення участі кожного члена шкільного колективу в освітньому процесі, зменшення 

існуючих бар’єрів, а також формування інклюзивних цінностей. 

Враховуючи вагому роль керівників навчальних закладів у виробленні освітньої 

політики інклюзивного навчального закладу, його культури, оснащеності, якості добору 

членів команди фахівців і, зрештою, ефективності інтегрованого супроводу учнів з 

особливими освітніми потребами, важливо знати ключові компетентності керівників 

навчальних закладів, щоб передбачити їх формування в системі післядипломної 

педагогічної освіти. 

Подальше вивчення досвіду діяльності інклюзивних ресурсних центрів як осередків 

інтегрованого супроводу дітей з особливими освітніми потребами на рівні громади, є 

вкрай важливим з огляду на потребу вироблення механізмів щодо забезпечення їх 

діяльності, у тому числі розроблення відповідного нормативного забезпечення. 
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ВИСНОВКИ 

 У дисертації здійснено теоретичне обґрунтування та практичне розв’язання 

проблеми інтегрованого супроводу учнів з особливими освітніми потребами в умовах 

інклюзивного навчального закладу. 

1. Теоретичний аналіз зарубіжної і вітчизняної наукової літератури засвідчив, що 

визначальним у забезпеченні якісної інклюзивної освіти є поняття додаткової підтримки 

дітей з особливими освітніми потребами, яке зумовлюється особливостями організації 

освітнього процесу в умовах інклюзивного навчального закладу та сучасним розумінням 

інклюзії в цілому. Визначено зміст поняття «інтегрований супровід дітей з особливими 

освітніми потребами в умовах інклюзивного навчального закладу» як вид психолого-

медико-педагогічної діяльності, що передбачає виявлення та забезпечення додаткових 

потреб дітей в освітньому процесі. Визначення означених додаткових потреб на рівні 

окремих дітей, а також на рівні навчального закладу дає можливість з’ясувати характер та 

обсяг додаткових ресурсів, необхідних для забезпечення якісної інклюзивної освіти. 

2. Визначено та обґрунтовано основні підходи до забезпечення інтегрованого 

супроводу дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчального 

закладу: надання послуг окремими різнопрофільними фахівцями, командний підхід. 

Виокремлено та проаналізовано командний підхід, як детермінуючий, від ступеня 

імплементації якого залежить рівень якості комплексної допомоги дітям у контексті 

соціальної моделі розуміння інвалідності. 

3. Розроблено педагогічно-діагностичний інструментарій визначення рівня 

розвитку компетентностей ключових осіб здійснення інтегрованого супроводу дітей з 

особливими освітніми потребами, використання якого дало змогу виявити прогалини в 

підготовці фахівців, а також окреслити зміст та форми діяльності для цілеспрямованого 

формування компетентностей педагогів у роботі з такими дітьми в умовах інклюзивного 

освітнього простору. 

4. Визначено та обґрунтовано організаційно-педагогічні умови інтегрованого 

супроводу дітей з особливими освітніми потребами як на рівні окремих дітей, так і на рівні 

інклюзивного навчального закладу. Встановлено, що у процесі надання конкретних 

послуг дитині в контексті організації роботи в класі визначальними є фаховість педагогів 
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та їх методична підтримка, на рівні навчального закладу – забезпечення умов для 

професійного розвитку педагогів, інституційна спроможність, співпраця з місцевою 

громадою. 

5. Розроблено структурно-функціональну модель інтегрованого супроводу дітей з 

особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчального закладу з 

урахуванням основних підходів до здійснення такого супроводу, а також із зазначенням 

основної мети та завдань кожного з підходів.  

6. Теоретично обґрунтовано і розроблено цілісну систему забезпечення якісного 

інтегрованого супроводу дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному 

навчальному закладі, що реалізується шляхом дотримання відповідних умов: 

підготовкою належного рівня кожного члена команди фахівців, якістю його роботи, а 

також використанням, відповідно до запропонованої моделі, необхідних засобів впливу 

на кожну дитину на рівні класу, навчального закладу та громади. 

Перспективою подальших досліджень вбачається формування особистісно-

орієнтованих технологій інтегрованого супроводу дітей з особливими освітніми 

потребами як в умовах навчального закладу, так і у позашкільний час. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Форма самооцінки для педагога 

ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ САМООЦІНКИ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ В 

ІНКЛЮЗИВНИХ КЛАСАХ 
Ім`я: _________________________________________________ 

 

Дата проведення першої *самооцінки: 

*самооцінка здійснюється тричі  

Мета: цей документ розроблений з метою допомоги педагогічному персоналу у процесі самооцінки його 

основних професійних компетенцій за шкалою від 1 до 4, де 1 означає початок практики, а 4 – відмінний 

рівень. 

 

Компетенції Перша 

самооцінка 

Коментарі щодо 

особливих сильних 

чи слабких сторін 

Покращення практики диференційованого викладання  1     2     3     4  

Я можу описати практики диференційованого викладання 1     2     3     4  

Я можу використовувати та удосконалювати практику 

диференційованого викладання 

1     2     3     4  

Я можу визначати чинники що впливають на практику 

диференційованого викладання нарівні класу, школи, міста   

1     2     3     4  

Я оцінюю власні сильні та слабкі сторони при використанні 

практики диференційованого викладання  

1     2     3     4  

Спільне викладання   

Я можу описати основні елементи спільного викладання 1     2     3     4  

Я можу використовувати та удосконалюю практику спільного 

викладання (коли «звичайний» педагог працює разом із 

спеціальним педагогом) 

1     2     3     4  

Я оцінюю власні сильні та слабкі сторони використання 

практики спільного викладання 

1     2     3     4  

Індивідуальна програма розвитку   

Я можу описати  основні компоненти індивідуальної 

програми розвитку 

1     2     3     4  

 

Я можу розробляти індивідуальну програму розвитку 

відповідно до процедури її складання, постійно 

переглядаючи, уточнюючи та визначаючи оптимальні для 

дитини цілі а задачі  

1     2     3     4  

Я оцінюю сильні і слабкі сторони при розробленні 

індивідуальної програми розвитку  

1     2     3     4  

 

Оцінювання   

Я можу описати основні компоненти практики «оцінювання» 1     2     3     4  

Я можу використовувати та удосконалювати  практику 

«оцінювання»  при розробленні ІПР 

1     2     3     4  

 

Я можу розробляти більш ефективні види навчальної 

діяльності для дітей, які дозволяють підвищити їхню участь у 

процесі навчання  

1     2     3     4  

 

Я оцінюю сильні і слабкі сторони використання практику 

«оцінювання» 

1     2     3     4  
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Командний підхід   

Я можу описати різницю між командним підходом та 

традиційною організацією супроводу дитини 

1    2     3     4   

Я можу обговорювати , планувати, вносити зміни до заходів 

підтримки дитини з особливим потребами разом із 

спеціалістами залученими зовні    

1     2     3     4  

Я можу розробляти більш ефективні підходи участі всіх 

фахівців в тому числі і зовнішніх у командній роботі  

1     2     3     4  

Я оцінюю сильні і слабкі сторони використання практики 

«командний підхід» 

1     2     3     4  

Спілкування    

Я можу описати основі елементи практики «позитивного 

спілкування» 

1     2     3     4  

Я можу використовувати різні форми збору даних  для 

визначення проблем у спілкуванні та підтримувати позитивну 

комунікацію на основі отриманих даних   

1     2     3     4  

Я оцінюю сильні та слабкі сторони використання втручання 

при прояві проблем у поведінці 

1     2     3     4  
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Додаток Б 

Форма спостереження 

Практики педагогів в інклюзивних класах 

№ Індикатор 1 2 3 Примітки 

1. Взаємодія з дітьми 

1.1 Взаємодіючи з дітьми, вчитель враховує сильні сторони і потреби 

кожної дитини в емоційній, соціальній, фізичній і когнітивній сферах. 

    

1.2 Учитель надає дітям можливість здійснювати вибір і дбає про те, щоб 

цей вибір міг бути реалізований і поважався іншими. 

    

1.3 Взаємодія вчителя з дітьми сприяє розвитку у них ініціативності, 

автономності, самодостатності та лідерства. 

    

1.4 Учитель пропонує дітям такі форми діяльності, які допомагають 

розпізнавати і розрізняти як власні почуття, так і почуття своїх 

однолітків, а також вміти описувати їх. 

    

1.5 Учитель пропагує демократичні цінності, спонукаючи кожну 

дитину висловлювати свою думку прийнятним чином і брати 

участь у процесі прийняття рішень. 

    

2. Партнерство із сім’ями і місцевою громадою 

2.1 Учитель залучає членів сімей до процесу спільного прийняття 

рішень щодо навчання та розвитку дітей і соціального життя у 

класі. 

    

2.2 Учитель залучає батьків та інших членів сімей до прийняття рішень 

щодо організації освітнього середовища у класі. 

    

2.3 Учитель створює можливості для сімей обмінювалися досвідом, 

вчитися одна в одної і надавали взаємну підтримку. 

    

2.4 Учитель використовує знання про сім’ї дітей та місцеву громаду як 

важливі складові освітнього процесу. 

    

3. Інклюзія, багатоманітність та демократичні цінності 

3.1 Учитель ставиться з повагою і увагою до кожної дитини, надаючи 

рівні можливості всім дітям брати участь у житті школи. 

    

3.2 У своїй діяльності та висловлюваннях учитель уникає гендерних та 

інших стереотипів. 

    

3.3 Учитель адаптує навчальне середовище, форми і методи роботи таким 

чином, щоб діти з різними здібностями і освітніми потребами, а також 

різного соціального походження могли брати участь у навчальних 

видах діяльності. 

    

3.4 Учитель цінує і враховує в освітньому процесі ту багатоманітність, яка 

існує серед дітей, сімей і в місцевій громаді. 

    

3.5 Учитель сприяє тому, щоб діти цінували і поважали різні уподобання 

і точки зору, а також допомагає дітям розвинути навички 

висловлювати свої погляди прийнятним чином. 

    

3.6 Учитель спонукає дітей будувати взаємини з іншими на основі 

рівноправності, справедливості, поваги і гідності та очікувати цього 

від інших. 

    

4. Оцінювання і планування 

4.1 Учитель використовує систематичні спостереження та інші 

інструменти формувального оцінювання, які відображають процес і 

результати розвитку та навчання, відповідно до рівня розвитку 

дитини. 
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4.2 Учитель оцінює рівень залучення дітей до навчального процесу та 

здійснює відповідні зміни, щоб забезпечити максимально активну та 

значущу участь. 

    

4.3 Учитель планує навчальні заняття відповідно до рівня розвитку дітей 

та їх інтересів для формування необхідних компетентностей. 

    

4.4 Учитель підтримує баланс між запланованими видами діяльності і 

заняттями (ініційованими вчителем та/або дітьми), а також надає 

підтримку дітям, враховуючи їх індивідуальні стилі навчання і 

сприйняття, їх індивідуальний темп навчання. 

    

4.5 Плани вчителя досить гнучкі: вони враховують мінливі умови, а також 

потреби та інтереси дітей. 

    

4.6 Учитель допомагає дітям оволодіти навичками самооцінки і 

прийняття рішень щодо власного навчання і поведінки на основі 

зрозумілих і послідовних критеріїв. 

    

4.7 Учитель допомагає дітям оволодіти навичками оцінки поведінки і 

діяльності інших. 

    

4.8 Учитель збирає інформацію про дітей у різний спосіб (інтерв’ю, 

опитувальники тощо). 

    

4.9 Учитель співпрацює з іншими фахівцями для отримання інформації 

щодо розвитку дитини з особливими освітніми потребами.     

    

4.10 Учитель аналізує та узагальнює результати оцінювання.         

4.11 Учитель обговорює результати оцінювання з батьками та іншими 

фахівцями для планування своєї роботи.   

    

4.12 Учитель розробляє індивідуальну програму розвитку для дітей з 

особливими освітніми потребами у партнерстві з батьками та іншими 

фахівцями на основі результатів оцінювання.    

    

4.13 Учитель забезпечує необхідні пристосування та модифікації у 

навчальному середовищі.   

    

5. Методи навчання 

5.1 Учитель використовує методи, які сприяють розвитку навичок 

мислення вищого порядку (аналіз, синтез) і навичок вирішення 

проблем. 

    

5.2 Учитель спонукає дітей використовувати сучасні технічні засоби 

відповідно до свого рівня розвитку, щоб сприяти їхньому навчанню і 

розвивати в них навички, які дозволять їм бути активними учасниками 

сучасного інформаційного суспільства. 

    

5.3 Учитель проводить види діяльності, які розвивають у дітей почуття 

індивідуальності та ідентичності. 

    

5.4 Учитель надає дітям ефективну підтримку - відповідно до їх потреб і 

особливостей розвитку. 

    

5.5 Учитель заохочує дітей визначати цілі та очікування щодо власної 

діяльності, а також аналізувати результати навчання. 

    

5.6 Учитель використовує інтегрований підхід до навчання, щоб діти 

могли бачити взаємозв'язки між поняттями, які досліджуються, і 

щоденним досвідом, могли застосовувати нові знання в реальних 

ситуаціях. 

    

5.7 Учитель застосовує методи роботи, які сприяють участі дітей у житті 

класу і розумінню ними відповідальності та її наслідків. 

    

5.8 Учитель використовує методи роботи, які допомагають дітям 

дізнатися про правила поведінки і навчитися поважати права інших 

осіб. 
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5.9 Учитель надає дітям можливість здійснювати вибір у різних 

ситуаціях, а також допомагає їм усвідомити наслідки зробленого 

вибору. 

    

5.10 Учитель використовує практику диференційованого викладання.       

5.11 Учитель здійснює моніторинг прогресу розвитку дитини.     

5.12 Учитель використовує практику «реагування на втручання» при 

роботі з дітьми з особливими потребами 

    

5.13 Учитель використовує практику спільного викладання     

6. Освітнє середовище 

6.1 Учитель створює середовище, яке стимулює дітей розширювати 

межі пізнання і дій, йти на прийнятні ризики з метою розвитку та 

навчання. 

    

6.2 Учитель використовує різноманітні доступні навчальні матеріали, 

які спонукають дітей досліджувати і стимулюють їх розвиток. 

    

6.3 Учитель застосовує необхідні пристосування та модифікації , для 

забезпечення дітям з особливими освітніми потребами рівного 

доступу до навчальних програм (у класі та за його межами).    

    

6.4 Учитель чітко висловлює свої очікування щодо поведінки в класі і 

залучає дітей до розроблення правил класу. 

    

6.5 Учитель послідовно використовує рутинні дії і заняття для того, 

щоб розвивати саморегуляцію і самостійність у дітей. 
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Додаток В 

Програма базового навчально-практичного тренінгу для вчителів інклюзивних 

класів 

День 1 

Відкриття: представлення цілей і очікуваних результатів заходу, представлення 

учасників 

Інклюзивна освіта: основи партнерства загальноосвітніх та спеціальних закладів.Чому 

інклюзивна освіта? Соціальний підхід: обґрунтування та практика 

Інклюзивна освіта: основи партнерства загальноосвітніх та спеціальних закладів. 

Інклюзивна освіта: партнерство спеціальних і загальноосвітніх навчальних закладів. 

Розвиток партнерства на рівні класу/ групи, закладу 

Основи ( базові питання) планування в інклюзивному класі/групі 

Вивчаємо дитину: безперервне оцінювання прогресу дитини. Методи збору інформації: 

спостереження, записи, портфоліо. 

Відкриті діалоги: перегляд навчальних фільмів 

День 2 

Основи ( базові питання) планування в інклюзивному класі/групі 

Індивідуальний навчальний план: цілі та завдання, адаптації та модифікації    

Основи ( базові питання) планування в інклюзивному класі/групі 

Команда: загальні підходи та персональні відповідальності при складанні та реалізації 

індивідуального навчального плану, залучення фахівців спеціальних закладів 

Командний підхід  

Робота в малих групах ( командах закладів) над визначенням цілей та завдань для 

індивідуального учня  

Командний підхід 

Робота в малих групах (змішані групи) робота із прикладами з практики залучення 

спеціальних педагогів 

День 3 

Позитивна комунікація: загальні питання налагодження позитивної комунікації в 

командній роботі.  

Підготовка та проведення робочих зустрічей команди: етапи, ролі, протоколи, визначення 

питань для наступних зустрічей 
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Додаток Д 

Програма поглибленого навчально-практичного тренінгу для вчителів 

інклюзивних класів 

День 1 

Відкриття: цілі та очікувані результати заходу, представлення учасників  

Планування орієнтоване на кожного учня 

Реагування на втручання. Моніторинг успіхів 

Формування позитивної поведінки 

День 2 

Огляд попереднього дня 

Спільне планування та викладання 

Спільне планування та викладання 

Планування орієнтоване на кожного учня. 

Кооперативне навчання 

День 3 

Виїзд до закладів освіти: відвідування занять/уроків   

Спостереження в класах/групах 

Підсумки тренінгу. Закриття   
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Додаток Е 

Навчальна програма для курсів підвищення кваліфікації 

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ В ІНКЛЮЗИВНОМУ КЛАСІ 

Форма навчання: кредитно-модульна. 

Пояснювальна записка 

Демократизація суспільства вимагає забезпечення основних прав і свобод, зокрема права на освіту 

для всіх дітей, у тому числі для дітей з особливими освітніми потребами. У Конвенції ООН про права 

людей з інвалідністю, яку Україна ратифікувала у грудні 2009 року, у статті 24 «Освіта» зазначається, що 

члени-учасниці цієї Конвенції повинні забезпечити інклюзивну освіту на всіх рівнях. Мова йде про 

подолання явища сегрегації та забезпечення необхідних умов для навчання дітей з особливими освітніми 

потребами в загальноосвітніх навчальних закладах. Сучасна школа повинна створювати умови для 

успішного навчання й виховання дітей, які належать до різних етнічних груп і культур, розмовляють 

різними мовами, мають різні можливості, інтереси тощо. Інакше кажучи, сучасна школа повинна стати 

інклюзивною. Включення дітей з особливими освітніми потребами у спільноту однолітків вимагає 

подолання бар'єрів, що заважають їх соціальному функціонуванню та гальмують процес поступового 

входження в соціальне середовище. Серед бар’єрів на шляху до навчання й повноцінної участі кожної 

дитини в житті навчального закладу є низька обізнаність учителів шкіл у методичних, організаційних, 

психолого-педагогічних аспектах супроводу інклюзивної освіти. Частина вчителів не до кінця 

усвідомлюють суть явища «інклюзивна освіта», слабо орієнтуються в перевагах інклюзивної освіти для 

всіх учасників освітнього процесу, мають лише загальне уявлення про міжнародне та національне 

законодавство у сфері інклюзивної освіти; відчувають значні труднощі в питаннях організації 

навчального процесу в інклюзивному класі; не здатні об’єднувати зусилля на шляху до досягнення успіхів 

у роботі з дітьми; мають неточні уявлення про особливості розвитку та специфіку навчання дітей з 

особливими освітніми потребами. 

Усе це обумовлює актуальність обговорення проблеми з педагогами на курсах підвищення 

кваліфікації та визначає вектори змістового компонента освітнього процесу. 

Одним зі способів подолання бар’єрів і надання підтримки дітям з особливим освітніми потребами 

є залучення додаткових спеціалістів, зокрема асистентів учителів. Введення посади «асистент учителя» 

передбачено українськими нормативно-правовими документами, зокрема Постановою Кабінету 

Міністрів України від 15 серпня 2011 року № 872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного 

навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», де йдеться про те, що «особистісно зорієнтоване 

спрямування навчально-виховного процесу забезпечує асистент учителя, який бере участь у розробці та 

виконанні індивідуальних навчальних планів і програм, адаптує навчальні матеріали з урахуванням 

індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими потребами». 

Міністерством соціальної політики доповнено Класифікатор професій посадою «асистент учителя 

інклюзивного навчання» (наказ Держспоживстандарту від 28.07.2010 № 327). Посаду асистента вчителя 

передбачено Постановою Кабінету Міністрів України № 635 «Про внесення змін у постанови Кабінету 

Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 346 і від 14 червня 2000 року № 963. 

Утім, сьогодні асистентами вчителів працюють фахівці, які не отримали відповідної підготовки у 

вищому навчальному закладі, отже, намагаються самостійно зорієнтуватись у специфіці професії. Усі 

вони потребують термінової допомоги в питаннях розширення уявлень про основні принципи організації 

інклюзивної освіти, специфіку співпраці з основним учителем у класі, особливості внесків у розроблення 

та реалізацію індивідуальної програми розвитку, диференціацію навчання в інклюзивному класі, 

налагодження ефективної співпраці з батьками дітей з особливими потребами. Їм потрібні додаткова 

інформація про особливості розвитку дітей, різні види його порушення та поведінкових проявів, 

можливості врахування специфіки розвитку та вміння ефективно реалізувати стратегію їхнього 

залучення, підтримку та стимулювання в навчальному середовищі. 

Мета навчальної дисципліни полягає в оснащенні педагогів загальноосвітніх навчальних закладів 

знаннями про особливості роботи в інклюзивному навчальному середовищі та сприяння в набутті ними 

практичних умінь. 
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Завдання 

– формування сучасних уявлень про суть інклюзивної освіти; розкриття основних принципів, переваг, 

існуючих викликів інклюзивної освіти; 

– розширення обізнаності з міжнародною та національною законодавчою базою у сфері інклюзивної 

освіти та основними нормативно-правовими документами, що регламентують основні ролі, завдання 

та кваліфікаційні характеристики асистента вчителя; 

– формування знань і навичок організації навчально-виховного процесу в інклюзивному класі; 

– розширення уявлень про психофізіологічні особливості дітей з різними порушеннями розвитку та 

особливості їх навчання й виховання в умовах інклюзивного освітнього середовища; 

– формування позитивного налаштування на професію асистента вчителя в навчальному закладі, 

стимулювання до активних дій, спрямованих на самоосвіту й саморозвиток. 

Предметом навчального курсу «Професійна діяльність вчителя в інклюзивному класі» є 

актуальні теоретичні та методичні питання формування знань, умінь і навичок у слухачів у питаннях 

проблем організації навчального процесу в інклюзивному класі. 

Зміст курсу розкривається у трьох блоках: 

1. Теоретичний – основні терміни та поняття; принципи, переваги, існуючі виклики інклюзивної 

освіти, вітчизняне та міжнародне законодавство у сфері освіти, завдання, ролі та функції 

асистента педагога. 

2. Практичний – оволодіння способами співпраці з іншими учасниками освітнього процесу, 

методикою включення у процес педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми 

потребами, умінням брати участь у складанні індивідуальної програми розвитку дитини та її 

реалізації відповідно до власної ролі, окремими способами адаптації навчальних матеріалів з 

урахуванням індивідуальних особливостей дитини. 

3. Самостійна робота – ознайомлення з вітчизняним і міжнародним законодавством у сфері 

інклюзивної освіти; виконання творчих завдань в інклюзивному класі; підготовка повідомлень 

на актуальні теми, проведення міні-досліджень, вирішення проблемних ситуацій. 

Освітнє та професійне значення викладання курсу полягає в розвитку професійної 

компетентності асистентів учителів, їхньої здатності до активної творчої діяльності. 

Після опанування курсу слухач повинен: 

- знати основи законодавства України про освіту, соціальний захист; міжнародні документи про 

права людини й дитини; державні стандарти освіти; нормативні документи про питання навчання й 

виховання; сучасні досягнення науки та практики в галузі педагогіки; особливості розвитку дітей з 

особливими освітніми потребами різного віку; ефективні методи, форми та прийоми роботи з дітьми, 

використовуючи індивідуальний і диференційований підхід; рівні адаптації навчального й фізичного 

навантаження; основи роботи із сім`єю; етичні норми та правила організації навчання й виховання дітей; 

норми та правила ведення педагогічної документації; 

- уміти застосовувати професійні знання у практичній діяльності; здійснювати педагогічний 

супровід дитини з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання; разом з іншими 

фахівцями складати індивідуальну програму розвитку дитини; вести спостереження та аналізувати 

динаміку розвитку учня; налагоджувати міжособистісні стосунки між усіма суб`єктами навчально-

виховної діяльності; 

- мати комунікативні та організаційні здібності, здатність співчувати, співпереживати; ціннісні 

орієнтації, спрямовані на розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, на творчу 

педагогічну діяльність, навички вирішення конфліктних ситуацій. 

Основними формами роботи у процесі вивчення курсу є лекції, практичні заняття, самостійна 

робота. 

На лекційних заняттях студенти отримують систематизовану упорядковану інформацію з курсу; на 

практичних заняттях закріплюють і деталізують теоретичні знання у практико-зорієнтованих навчальних 

ситуаціях; метою самостійної роботи є творче переосмислення одержаних знань і розширення їх бази, 

розвиток умінь самонавчання та саморозвитку. 

Кількість годин на вивчення дисципліни – 72 год., з них 16 год. – лекції, 8 год. – практичні заняття, 48 

год. – самостійна робота. 
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ 

№ 

п/п 

Назви теоретичних розділів К-сть годин 
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МОДУЛЬ 1. 

Вступ до інклюзивної освіти. 

Основні завдання та ролі асистента вчителя в інклюзивному класі» 

1.1 Інклюзивна освіта: основні принципи, переваги, існуючі 

виклики 

1  2 3 

1.2 Міжнародне та національне законодавство 

у сфері інклюзивної освіти 

1  2 3 

1.3 Доступність і концепція універсального дизайну як 

важливі умови забезпечення інклюзивної освіти 

1  4 6 

1.4 Основні завдання, ролі та функції асистента вчителя 1 2 4 6 

Разом 4 2 12 18 

МОДУЛЬ 2. 

Особливості організації навчально-виховного процесу 

в інклюзивному класі 

2.1 Індивідуальна програма розвитку (ІПР) 

як умова надання якісних освітніх послуг учням з 

особливими освітніми потребами 

2 1 4 7 

2.2 Диференціація викладання: здійснення адаптації та 

модифікації 

1 0,5 4 5,5 

2.3 Оцінювання навчальних результатів учнів 

в інклюзивному класі: реагування на втручання і 

моніторинг прогресу 

1 0,5 4 5,5 

Разом 4 2 12 18 

МОДУЛЬ 3. 

Командний підхід як необхідна умова забезпечення якісної освіти 

в інклюзивному класі 

3.1 Співпраця асистента вчителя з іншими фахівцями: 

командний підхід 

1  4 5 

3.2 Практика спільного викладання: теоретичні основи та 

практичні приклади 

2 2 4 8 

3.3 Умови формування партнерських стосунків 1  4 5 

Разом 4 2 12 18 

МОДУЛЬ 4. 

Характеристика та особливості роботи з дітьми з порушеннями розвитку 

4.1 Особливості розвитку та підтримки дітей 

з аутизмом 

0,5  2 2,5 

4.2 Особливості розвитку та підтримки дітей 

із затримкою психічного розвитку 

0,5 1 1 2,5 

4.3 Особливості розвитку та підтримки дітей 

з порушеннями зору 

0,5  2 2,5 

4.4 Особливості розвитку та підтримки дітей 

з порушеннями слуху 

0,5  2 2,5 
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4.5 Особливості розвитку та підтримки дітей 

з дитячим церебральним паралічем 

0,5  2 2,5 

4.6 Особливості розвитку та підтримки дітей 

з порушеннями мовлення 

1  2 3 

4.7 Особливості розвитку та підтримки дітей 

з гіперактивністю й недостатньою увагою 

0,5 1 1 2,5 

 Разом 4 2 12 18 

 Усього 16 8 48 72 

 

ЗМІСТ КУРСУ 

МОДУЛЬ 1. 

Вступ в інклюзивну освіту: 

основні завдання та ролі асистента вчителя в інклюзивному класі 

Лекція 1.1. Інклюзивна освіта: основні принципи, переваги, існуючі виклики 

Сучасний підхід, що базується на дотриманні основних прав і свобод людини, є основою для 

розроблення освітньої політики та освітніх програм. Концепції соціального відторгнення (ізольованості) 

та соціального залучення (інклюзії, включення). Основні принципи концепції соціальної інклюзії. Мета 

інклюзії в освіті. Визначення справедливості в освіті – Організація економічного співробітництва та 

розвитку (ОЕСР). Саламанкська декларація про принципи, політику та практичну діяльність у сфері 

освіти осіб з інвалідністю. Соціальна та медична моделі розуміння інвалідності: відмінності між 

інтеграцією та інклюзією. Інклюзивна освіта: основні принципи, переваги, існуючі виклики. Визначення 

поняття «інклюзивна освіта» за матеріалами ЮНЕСКО та «Індексу інклюзії». Переваги інклюзивної 

освіти для всіх учасників навчально-виховного процесу: дітей з особливими потребами та їхніх 

однолітків, батьків дітей з особливими потребами, педагогів, керівників навчальних закладів, інших 

членів місцевих громад, суспільства в цілому. Основні бар`єри на шляху до впровадження інклюзивної 

освіти: фізичні, інформаційні, інституційні, ментальні. 

 

Лекція 1.2. Міжнародне та національне законодавство у сфері інклюзивної освіти 
Основні міжнародні документи в галузі прав людини. Міжнародне та національне законодавство у 

сфері інклюзивної освіти: основні нормативно-правові документи, що регламентують роботу асистента 

педагога. Міжнародне законодавство у сфері інклюзивної освіти: Конвенція ООН про права дитини та 

Конвенція ООН про права людей з інвалідністю. Національне законодавство у сфері інклюзивної освіти. 

Основні законодавчі документи у сфері освіти та соціального захисту. Сучасна освітня нормативно-

правова база інклюзивної освіти (порядок організації інклюзивного навчання в загальноосвітніх 

навчальних закладах, лист Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 № 1/9-539. Нормативно-

правові документи, що регламентують роботу асистента педагога: наказ Держспоживстандарту від 

28.07.2010 р. № 327 (доповнення Класифікатора професій посадою асистента вчителя інклюзивного 

класу), наказ Міністерства освіти і науки України від 6.12.2010 р. № 1205 «Про Типові штатні нормативи 

загальноосвітніх навчальних закладів», лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1/9-

675 від 25.09.2012 р. «Щодо посадових обов`язків асистента вчителя». 

 

Лекція 1.3. Доступність і концепція універсального дизайну як важливі умови забезпечення 

інклюзивної освіти 
Доступність і концепція універсального дизайну як важливі принципи інклюзивної освіти. 

Трактування доступності в Конвенції ООН про права людей з інвалідністю. Правове забезпечення 

архітектурної доступності в Україні. Критерії доступності. Компенсаторні та допоміжні засоби для дітей 

з особливостями розвитку. Основні підходи застосування концепції універсального дизайну у навчанні. 

Поняття про аудит доступності. 

 

Лекція 1.4. Основні завдання, ролі та функції асистента вчителя 
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Основні завдання та роль асистента вчителя. Функції асистента вчителя: організаційні, навчально-

розвивальні, діагностичні, прогностичні, консультативні. Педагогічна етика. Компетентності асистента 

вчителя: знання, уміння, особисті характеристики. Формування ефективних стосунків між учителем та 

асистентом учителя. Роль асистента вчителя в забезпеченні навчальних та інших потреб учнів. 

Порівняння обов`язків учителя та асистента вчителя. Підтримка асистентів учителя з боку вчителів. 

Норми та правила ведення педагогічної документації. 

Практичне заняття 1. Перегляд відкритого уроку у школі за участю асистента вчителя. 

МОДУЛЬ 2. 

Особливості організації навчально-виховного процесу 

в інклюзивному класі 

Лекція 2.1. Індивідуальна програма розвитку (ІПР) як умова надання якісних освітніх послуг 

учням з особливими освітніми потребами 

Функції індивідуальної програми розвитку. Структура ІПР. Команда з розробки ІПР. Залучення 

батьків і залучення учнів з особливими освітніми потребами до розробки ІПР. Участь у підготовці до 

засідань про питання розробки ІПР. 

 

Лекція 2.2 Диференціація викладання: здійснення адаптації й модифікації 
Здійснення адаптації й модифікації під час планування навчального процесу: аналіз навчальних 

цілей і завдань, аналіз методів викладання. Адаптація основних компонентів навчально-виховного 

процесу: фізичне середовище, навчальний процес, указівки вчителя, навчальні матеріали. Вибір виду 

адаптації для врахування тих чи інших потреб учнів. Види модифікації. 

Використання методів ефективного навчання для забезпечення диференціації викладання: метод 

експліцитного навчання, метод навчання стратегій навчального процесу, метод спільного навчання, 

навчання за допомогою однолітків. Особливості навчання соціальних навичок. Диференціація процесу 

оцінювання: використання різноманітних та ефективних методів оцінювання, способи адаптації процесу 

оцінювання, використання модифікованих та альтернативних методів оцінювання. 

 

Лекція 2.3. Оцінювання навчальних результатів учнів в інклюзивному класі: реагування на 

втручання й моніторинг прогресу 

Особливості оцінювання в інклюзивному класі. Спостереження як один з важливих компонентів 

процесу оцінювання дітей з особливими освітніми потребами. Мета та методи проведення спостережень 

і запису інформації. Форми спостереження за розвитком дітей Міжнародної асоціації «Крок за кроком». 

Методика реагування на втручання: етапи використання. Переваги використання методики реагування на 

втручання. Основні підходи до моніторингу успіхів дітей: традиційний та особистісно зорієнтований 

підходи. Моніторинг на основі індивідуальної програми розвитку та реагування учня на втручання. 

Використання графіків у процесі моніторингу успіхів учня. Використання результатів моніторингу 

успіхів учнів з метою спілкування. Необхідні зміни та можливі труднощі при використанні методики 

реагування на втручання. 

Участь батьків дітей з особливими освітніми потребами у процесі оцінювання. Рівні участі батьків 

у процесі оцінювання прогресу розвитку та навчальних досягнень своїх дітей. 

Практичне заняття 2. Вправляння в розробці індивідуальних програм розвитку. 

 

МОДУЛЬ 3. 

Командний підхід як необхідна умова забезпечення якісної освіти 

в інклюзивному класі 
 

Лекція 3.1. Співпраця асистента вчителя з іншими фахівцями: командний підхід 

Практика спільного викладання в інклюзивному класі. Особливості організації навчально-

виховного процесу в інклюзивному класі: роль партнерства педагогів та асистентів педагога з іншими 

фахівцями (психолог, логопед, корекційний педагог та ін.). Залучення додаткових фахівців до 

навчального процесу: переваги та труднощі. Практика спільного викладання як організація навчально-

виховного процесу в інклюзивному класі. Особливості та основні моделі впровадження практики 



206 
спільного викладання: паралельне викладання; викладання в окремих навчальних центрах; допоміжне 

викладання; викладання в команді. Роль асистента вчителя у здійсненні практики спільного викладання. 

 

Лекція 3.2 Практика спільного викладання: теоретичні основи та практичні приклади 
Особливості підготовки до спільного викладання. Правила організації практики спільного 

викладання. Участь асистента педагога у спільному плануванні: щотижневе спільне планування, 

розроблення графіку спільного викладання. 

Основні етапи розвитку стосунків між педагогом інклюзивного класу, асистентом учителя та 

іншими фахівцями. Відображення основних етапів розвитку стосунків в організації фізичного 

середовища, у здійсненні змін навчальної програми та методів викладання; в управлінні поведінкою класу 

та оцінюванні навчальних результатів. 

 

Лекція 3.3 Умови формування партнерських стосунків 
Створення працюючої команди: переваги та труднощі командної роботи. Визначення команди. 

Складові ефективної команди: спільне бачення майбутнього дитини, взаємозалежність, відданість спільній 

роботі над досягненням спільної мети, спільна відповідальність, рівні права при прийнятті рішень. 

Прийняття рішень шляхом консенсусу. Переваги та труднощі роботи в команді. Принципи ефективної 

командної роботи. Робочі стилі окремих членів команди: їх внесок, співпраця, комунікативність, ініціація 

викликів. Континуум робочих стилів по відношенню до процесу/завдання та співпраці. 

Практичне заняття 3. Складання та обговорення тижневих графіків спільного викладання. 

 

МОДУЛЬ 4. 

Характеристика та особливості роботи 

з дітьми з порушеннями розвитку 

 

Лекція 4.1. Особливості розвитку та підтримки дітей з аутизмом 

Діти з аутизмом. Аутизм як порушення розвитку мозку, які характеризуються відхиленнями в 

соціальній взаємодії і спілкуванні, стереотипністю у поведінці та інтересах. Тріада порушень у дітей з 

аутизмом: порушення соціальної взаємодії, комунікації та соціальної поведінки (Лорна Вінг). Умови 

залучення дітей до діяльності (максимальний захист: відповідне й передбачуване середовище, виділення 

місця для усамітнення; чітка визначеність місцезнаходження предметів, добра звукоізоляція). Правила 

спілкування з дитиною з аутизмом. 

 

Лекція 4.2 Особливості розвитку та підтримки дітей з порушеннями та затримкою психічного 

розвитку 
Діти з порушеннями розумового розвитку. Особливості відчуттів та сприймань. Розвиток мовлення 

(слабкий фонематичний слух, обмежений словниковий запас, порушена граматична будова). Способи 

роботи вчителя: бесіди за картинками, складання розповідей із власного досвіду, бесіди з використанням 

предметів і картинок теми, аналіз висловлювань дитини. Пам’ять і мислення. Розвиток мислення. 

Особливості навчання дітей з порушеннями розумового розвитку (використання наочності, поступові 

кроки та часте повторення, опора на інтерес, індуктивний спосіб подання матеріалу). Види співпраці 

вчителів та учнів: ситуативний, операційний, особистісно-ціннісний. 

Діти із затримкою психічного розвитку (ЗПР). Форми ЗПР: конституційно зумовлена форма; 

соматично зумовлена форма; психогенно зумовлена форма; церебрально-органічна форма. Основні 

прояви затримки психічного розвитку (порушення працездатності й поведінки, відсутність допитливості, 

уповільнений сенсомоторний розвиток і чуттєве пізнання дійсності, відставання в розвитку образного 

мислення, слабка довільна й мимовільна пам’ять). Розвиток особистості (млявість, боязкість, невміння 

відстояти свої інтереси, плаксивість, схильність скаржитись на своїх товаришів, постійно звертатись по 

допомогу до дорослих, відмова від будь-якої діяльності, яка потребує зусиль). Особливості роботи з 

дітьми (робота над розвитком дрібної моторики, розвиток фонематичного слуху, уточнення понять, 

формування соціально прийнятної поведінки). 
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Лекція 4.3. Особливості розвитку та підтримки дітей з порушеннями зору 
Діти з порушеннями зору. Особливості відчуття та сприймання. Специфіка пам`яті сліпих і 

слабозорих дітей. Передумови розвитку пам`яті при порушеннях зору (систематизація, класифікація, 

групування матеріалу; створення умов для його чіткого відтворення) Мислення дітей (порівняння, 

класифікація, узагальнення). Особливості розвитку особистості та емоційно-вольової сфери. Особливості 

роботи з дітьми з порушеннями зору в умовах інклюзивного навчання (додаткове освітлення робочого 

місця, спеціальні підручники, зошити, збільшувальна техніка, відсутність перешкод, які могли б заважати 

пересуванню дитини). Дидактичне й технічне забезпечення навчального процесу. 

 

Лекція 4.4. Особливості розвитку та підтримки дітей з порушеннями слуху 
Діти з порушеннями слуху. Причини порушення слуху в дітей. Особливості пізнавальних психічних 

процесів (уваги, відчуття та сприйняття, пам`ять, мислення). Особливості та напрями розвитку 

особистості. Проблеми в роботі із глухими дітьми в умовах інклюзивного навчального середовища та 

способи їх подолання (чітке структурувати навчального матеріалу, використання структурно-логічних 

схем, опорних конспектів, умовних жестів, стукання по столу, інших звукових сигналів. Спектр 

дидактичного й технічного забезпечення (надання конспекту уроку, використання наочного та 

роздавального матеріалу, підтримка бажання учнів використовувати слухові апарати). 

 

Лекція 4.5. Особливості розвитку та підтримки дітей із дитячим церебральним паралічем 

(ДЦП) 

Причини народження дітей з ДЦП. Види ДЦП. Ускладнення розвитку психічних процесів та 

особистості в дітей з ДЦП. Аналіз психотравматичних обставин, які впливають на розвиток особистості: 

переживання недоброзичливого ставлення однолітків, надмірної уваги оточуючих; обмеженість 

міжособистісних відносин у дитячому колективі; емоційна депривація через розлучення з мамою чи 

виховання в неповній сім`ї. Умови створення позитивної атмосфери під час занять: бути ближче до дітей, 

використовувати сенсорні контакти, спілкування з дитиною на рівні її очей, створювати ситуації успіху, 

використовувати підтримуючі інтонації, уважно ставитись до висловлювань дітей, проявів симпатії, 

бажання допомогти. 

 

Лекція 4.6. Особливості розвитку та підтримки дітей з порушеннями мовлення 
Діти з порушеннями мовлення. Види порушень (дислалія (порушення звуковимови), дистонія й 

афонія (порушення голосу), ринолалія (порушення звуковимови й тембру голосу), дизартрія (порушення 

звуковимови та мелодико-інтонаційного аспекту мови), заїкання, алалія (відсутність або недостатній 

розвиток мови в дітей, зумовлені органічними ураженнями головного мозку), афазія (повна або часткова 

втрата мови). Поняття про загальний недорозвиток мовлення. Порушення письма (дисграфія) та читання 

(дислексія). Рівні загального недорозвитку мови. Види дисграфії. Рекомендації педагогам про роботу з 

дітьми з порушеннями мови. 

 

Лекція 4.7. Особливості розвитку та підтримки дітей з гіперактивністю й недостатньою 

увагою 
Гіперактивність і недостатня увага. Причини розладів (спадкові й соматичні порушення). Ознаки 

гіперактивності з недостатньою увагою (надлишкова активність, порушення уваги, імпульсивність у 

соціальній поведінці, низька академічна успішність, низька самооцінка та ін.). Рекомендації педагогам 

про роботу з гіперактивними дітьми. 

Формування позитивної атмосфери в дитячому колективі. Сприяння природному розвитку дружніх 

стосунків, налаштування на шанобливе ставлення до інших, моделювання позитивної соціальної 

поведінки, заохочування дітей до співпраці та взаємодопомозі, розвиток умінь співчувати. 

Практичне заняття 4. Приклади педагогічної практики роботи з дітьми з порушеннями 

розвитку. 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Ознайомлення з концепціями соціальної ізольованості та соціальної інклюзії: Національна доповідь 

про людський розвиток, 2011. Україна: на шляху до соціального залучення. 
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2. Основні концепції «Індексу інклюзії»: «інклюзія», «бар`єри на шляху участі в навчально-виховному 

процесі», «ресурси, спрямовані на підтримку навчання та участі в навчально-виховному процесі», 

«підтримка розмаїття». 

3. Конвенція ООН про права людей з інвалідністю: основні принципи та поняття. 

4. Вивчення основних законодавчих документів у сфері інклюзивної освіти: Концепція розвитку 

інклюзивної освіти, Постанова КМУ № 872 «Про затвердження порядку організації інклюзивного 

навчання у загальноосвітніх навчальних закладах». 

5. Нормативно-правові документи, що регламентують роботу асистента вчителя: Постанова КМУ від 

15.08.2011 № 872 «Про затвердження порядку організації інклюзивного навчання в 

загальноосвітніх навчальних закладах», лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 1/9-

675 від 25.09.12 року «Щодо посадових обов`язків асистента вчителя». 

6. Умови налагодження позитивних стосунків з однолітками для дітей з особливими освітніми 

потребами. 

7. Аналіз причин бажання батьків бачити своїх дітей в інклюзивному навчальному середовищі. 

8. Важливість роботи зі всіма членами сім`ї, залучення тат. Розуміння власних переконань і 

перспектив у роботі з татами. 

9. Значення налагодження позитивних стосунків з однолітками для дітей з особливими освітніми 

потребами та роль асистента педагога. 

10. Створення ефективної взаємодії асистента педагога з батьками дітей з особливими потребами. 

11. Характеристика складу команди з розроблення індивідуальної програми розвитку. 

12. Тип, обсяг і періодичність надання додаткових спеціальних послуг. 

13. Аналіз відповідності методів викладання індивідуальним особливостям дітей. 

14. Характеристика видів адаптації для забезпечення окремих потреб дітей. 

15. Проблеми моніторингу навчальних результатів на основі загальної освітньої програми. 

16. Поняття про реагування на втручання (РНВ) як про стратегію раннього виявлення проблем у 

навчанні учнів. 

17. Залучення додаткових фахівців до навчального процесу: переваги та труднощі. 

18. Правила організації практики спільного викладання. 

19. Роль асистента педагога у здійсненні практики спільного викладання. 

20. Правила організації практики спільного викладання. 

21. Відображення основних етапів розвитку стосунків при організації фізичного середовища. 

22. Характеристика ефективної команди. 

23. Мовленнєвий розвиток дітей з аутизмом. 

24. Способи залучення дітей з аутизмом до взаємодії з іншими дітьми. 

25. Правила спілкування з дитиною з аутизмом. 

26. Особливості сприймання в дітей з порушеннями розумового розвитку. 

27. Педагогічні підходи до розвитку мовлення в дітей з порушеннями розумового розвитку. 

28. Особливості формування особистості дитини із затримкою розумового розвитку. 

29. Особливості навчання дітей із затримкою розумового розвитку. 

30. Ускладнення розвитку психічних процесів у дітей з ДЦП. 

31. Способи пом’якшення психотравмуючих чинників для дітей з ДЦП. 

32. Особливості пізнавальної сфери дітей з порушенням зору. 

33. Педагогічні підходи до розвитку особистості дітей з порушеннями зору. 

34. Особливості пізнавальної сфери дітей з порушенням слуху. 

35. Педагогічні підходи до розвитку особистості дітей з порушеннями зору. 

36. Педагогічні практики роботи з дітьми із заїканням. 

37. Особливості врахування гіперактивності дітей при організації процесу навчання. 

38. Педагогічні умови розвитку самоповаги в дітей з гіперактивністю. 

Практичні завдання 

1. Підготувати лист-повідомлення для батьків дітей з особливими потребами (на будь-яку тему). 

2. Розробити індивідуальну програму розвитку для конкретної дитини з особливими освітніми 

потребами. 
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3. Підготувати повідомлення про можливі варіанти адаптації та модифікації для дітей з різними 

освітніми потребами. 

4. Провести спостереження прогресу розвитку конкретної дитини з особливими потребами за 

допомогою Форми оцінювання розвитку дітей Міжнародної асоціації «Крок за кроком». 

5. Скласти психолого-педагогічну характеристику інклюзивного класу. 

6. Підготувати повідомлення про основні переваги інклюзивної освіти для учасників освітнього 

процесу: дітей з особливими освітніми потребами та їхніх однолітків, батьків дітей з особливими 

освітніми потребами та батьків інших дітей, педагогів, керівників навчальних закладів, місцевої 

громади. 

7. Використовуючи матеріали статті 9 Конвенції ООН про права людей з інвалідністю, підготувати 

повідомлення про основні бар`єри на шляху до впровадження інклюзивної освіти у вашому 

навчальному закладі та запропонувати шляхи їх подолання. 

8. За допомогою опитувальника оцінити власні компетентності, які є необхідними для виконання 

посадових обов`язків асистента вчителя. За результатами опитування скласти план професійного 

розвитку. 

9. Запропонувати шляхи вирішення проблем у ситуаціях, які описують стосунки вчителя та асистента 

вчителя, та обґрунтувати їх (додаток А). 

10. Підготувати есе на тему «Що би я хотів спитати у фахівців про розвиток дітей мого класу?». 

11.  Підготувати есе на тему «Як я бачу свою роль в якості асистента педагога у здійсненні практики 

спільного викладання?». 

12. Розробити тижневий графік спільного викладання у своєму класі. 

13. Підготувати повідомлення на тему «Умови та складові ефективної команди: моє бачення». 

14. Розробити рекомендації батькам про виховання дітей з аутизмом, гіперактивністю, порушеннями та 

затримкою розумового розвитку, ДЦП, з порушеннями слуху та зору, порушенням мовлення, 

гіперактивністю та недостатньою увагою (на вибір). 

15. Скласти психолого-педагогічну характеристику на дитину з аутизмом, гіперактивністю, 

порушеннями й затримкою розумового розвитку, з ДЦП, порушенням слуху та зору, порушенням 

мовлення, гіперактивністю та недостатньою увагою (на вибір). 

16. Запропонувати способи сприяння інтеграції дітей з особливими освітніми у шкільний колектив. 

17. Описати критичні ситуації, що зустрічаються в роботі з дітьми з аутизмом, гіперактивністю, 

порушеннями й затримкою розумового розвитку, з ДЦП, порушеннями слуху та зору, порушеннями 

мовлення, гіперактивністю та недостатньою увагою (на вибір). 

18. Зібрати та представити історії (5) про розвиток дітей з особливими освітніми потребами та 

особливості їх залучення до загальноосвітнього навчального закладу. 

 

Теми випускних робіт 

1. Організаційно-педагогічні умови побудови співпраці з батьками дітей з особливими освітніми 

потребами. 

2. Індивідуальна програма розвитку: суть, структура, особливості розробки. 

3. Особливості організації роботи команди з розробки індивідуальної програми розвитку дитини з 

особливими освітнім потребами. 

4. Планування адаптації та модифікації для забезпечення додаткової підтримки для дітей з 

особливими потребами. 

5. Поняття про додаткові спеціальні послуги: обсяг і періодичність надання додаткових спеціальних 

послуг. 

6. Диференціація навчального процесу як необхідна умова врахування індивідуальних особливостей 

дітей. 

7. Роль асистента педагога у здійсненні адаптації й модифікації та забезпечення додаткового навчання. 

8. Вибір видів адаптації для забезпечення окремих потреб дітей. 

9. Характеристика методів диференційованого навчання. 

10. Процес оцінювання як збір даних про прогрес дитини з особливими потребами. 

11. Роль асистента вчителя у процесах оцінювання прогресу дитини. 
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12. Вимоги до проведення спостереження як методу оцінювання прогресу дитини. 

13. Дитяче портфоліо як джерело інформації у процесах оцінювання. 

14. Переваги та недоліки способів збору даних при проведенні процесу оцінювання (записи випадків із 

практики, форми спостережень, відео, фотографії та малюнки дітей, портфоліо, інтерв`ю). 

15. Участь асистента педагога в основних етапах процесу оцінювання. 

16. Медична та соціальна моделі розуміння інвалідності: основні відмінності та їх вплив на освітню 

політику та практику. 

17. Аналіз основних понять інклюзивної освіти. 

18. Спільність і відмінність понять «інтеграція» та «інклюзія». 

19. Переваги та виклики інклюзивної освіти в Україні. 

20. Порівняльний аналіз Конвенції ООН про права дитини та Конвенції ООН про права людей з 

інвалідністю. 

21. Аналіз вітчизняного законодавства у сфері інклюзивної освіти з точки зору основних принципів 

Конвенції ООН про права людей з інвалідністю. 

22. Характеристика організаційних функцій асистента педагога. 

23. Характеристика консультативних функцій асистента педагога. 

24. Характеристика прогностичних функцій асистента педагога. 

25. Педагогічна етика як регулятор взаємодії асистента педагога з іншими учасниками освітнього 

процесу. 

26. Вимоги до професійної компетентності асистента педагога. 

27. Соціальна модель розуміння інвалідності. 

28. Аналіз основних понять інклюзивної освіти. 

29. Спільність і відмінність понять «інтеграція» та «інклюзія». 

30. Переваги та виклики інклюзивної освіти в Україні. 

31. Порівняльний аналіз вітчизняного та міжнародного законодавства у сфері інклюзивної освіти. 

32. Характеристика організаційних функцій асистента педагога. 

33. Характеристика консультативних функцій асистента педагога. 

34. Характеристика прогностичних функцій асистента педагога. 

35. Педагогічна етика як регулятор взаємодії асистента педагога з іншими учасниками освітнього 

процесу. 

36. Характеристика професійної компетентності асистента педагога. 

37. Організаційно-педагогічні умови побудови співпраці з батьками дітей з особливими освітніми 

потребами. 

38. Ефективні педагогічні практики роботи з дітьми з аутизмом, гіперактивністю, порушеннями та 

затримкою розумового розвитку, з ДЦП, порушеннями слуху та зору, порушеннями мовлення, 

гіперактивністю та недостатньою увагою (на вибір). 

39. Психологічні особливості дітей з аутизмом, гіперактивністю, порушеннями та затримкою 

розумового розвитку, з ДЦП, порушеннями слуху та зору, порушеннями мовлення, гіперактивністю 

та недостатньою увагою (на вибір). 

40. Особливості мовленнєвого розвитку дітей із ЗПР. 

41. Педагогічна підтримка психічного розвитку дітей з ДЦП. 

42. Педагогічні техніки підтримки пізнавального розвитку дитини з порушеннями зору в інклюзивному 

класі. 

43. Педагогічні техніки підтримки пізнавального розвитку дитини з порушеннями зору в інклюзивному 

класі. 

44. Педагогічні техніки підтримки пізнавального розвитку дитини з порушеннями слуху в 

інклюзивному класі. 

45. Педагогічні умови подолання дисграфії у школярів. 

46.  Педагогічні умови подолання дислексії у школярів. 

47. Альтернативні способи класної роботи з дітьми із заїканням. 

48. Характеристика психолого-педагогічної допомоги дітям з гіперактивністю. 

49. Шляхи формування позитивної атмосфери між однолітками в інклюзивному класі. 
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