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ПЕРЕДМОВА

Під час реалізації проєктів на тему інклюзивної освіти в Україні ми 
зустрілися із низкою педагогів із інновативним та функціональним 
підходом щодо інклюзії. Ми віримо, що надихаючі погляди, досвід та 
позитивний досвід варто поширювати, тому й виникла ця публікація.

Публікація містить статті, як описують приклади успішного впрова-
дження інклюзії на рівні школи, громади та академічного середовища 
в Чехії та Україні. Директори шкіл описують свій підхід до впрова-
дження інклюзії у своїх школах. Тут зафіксовані моменти непевності, 
коли до школи прийшов перший учень, який потребував допомоги, 
та радість, коли вони бачать своїх успішних випускників та їх добре 
влаштування у щоденному житті.

Фахівці з інклюзивно-ресурсних центрів описують розвиток законо-
давства щодо інклюзивної освіти та як це вплинуло на школи. Також 
розглядають роль ІРЦ, які допомагають дітям, батькам і педагогам із 
успішним впровадженням інклюзії до школи, та підкреслюють зна-
чення такої співпраці, особливо в умовах дистанційного навчання.

Автори з академічного середовища у своїх статтях розкривають шир-
ший контекст інклюзії в суспільстві. Замислюються над новими ви-
кликами, які стоять перед учителями, вказують на необхідність реак-
ції на ці зміни, як змінюється роль учителя і як це має відображатися 
у підготовці майбутніх педагогів та в післядипломній освіті вчителів.

У своїй роботі ми прагнемо бачити та відчувати серцем  . . . . . . . . . . 89

Практика діяльності інклюзивно-ресурсного центру в роботі  
психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими  
освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти . . . . . . . 98

Професійні вектори в діяльності асистента вчителя . . . . . . . . . . . . . 105

Роль ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти  
у формуванні інклюзивної компетентності педагогів . . . . . . . . . . . . 116

Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної  
освіти й система інклюзивної освіти в умовах пандемії  . . . . . . . . . . 123

Філософські модуси інклюзії в освіті . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131



10 11 

При написанні статей автори керувалися наступними запитаннями, 
які дозволили охопити увесь спектр впровадження інклюзії на рівні 
школи чи закладу вищої освіти:

• Що було імпульсом для початку інклюзії у Вашій школі?

• Які найбільші виклики щодо зміни школи Ви побачили при інклю-
зивному навчанні? Які зміни відбулися протягом років? Як Вам 
вдалося їх наповнити?

• Чи принесла інклюзивна освіта нові пропозиції, яких Ви не очіку-
вали на початку?

• Які заходи, підходи Ви вважаєте ключовими для успішної інклюзії?

• Приклади позитивного досвіту з роботи Вашої школи на конкрет-
ному прикладі, заході, наприклад, робота з педагогічним колекти-
вом, комунікація з батьками, історія роботи з конкретним учнем 
тощо.

Висловлюємо подяку за допомогу у створенні цього видання Ленці 
Ґуловій, керівниці кафедри соціальної педагогіки педагогічного фа-
культету Університету Масарика (м. Брно, Чехія), яка вже десять років 
забезпечує фаховий патронат чесько-українських освітніх проєктів 
АМО, та фахівцям із Одеської академії неперервної освіти, Херсон-
ської академії неперервної освіти та Миколаївського обласного інсти-
туту післядипломної педагогічної освіти.

Публікація «Інклюзивна освіта — надихаючі приклади зі школи. Дос-
від чеських та українських освітян» є логічним продовженням попе-
редньої методичної публікації «Інклюзія — виклики та перспективи», 
й виникла під час реалізації проєкту «На шляху до інклюзії». Проєкт 
здійснює Асоціація з міжнародних питань у співпраці з КЗВО «Одесь-
ка академія неперервної освіти Одеської обласної ради», КВНЗ «Хер-

сонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради та 
Миколаївським обласним інститутом післядипломної педагогічної 
освіти за фінансової підтримки програми трансформаційної співпра-
ці Міністерства закордонних справ Чехії.

Зденка Ваґнерова,
координаторка освітніх міжнародних
проєктів чеської громадської організації  
Асоціація з міжнародних питань
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РОЗДУМИ ПРО ОСВІТУ ТА ІНКЛЮЗІЮ

ЛЕНКА ҐУЛОВА, керівничка кафедри соціальної педагогіки педагогіч
ного факультету Університету Масарика, Брно, Чехія

Інклюзивна освіта опинилася в центрі подій та свідомості широкої 
громадськості в 90-х роках минулого століття, зокрема, після кон-
ференції ЮНЕСКО в Саламанці.1 Тоді майже сто країн декларувало 
право учнів зі СОП на освіту в школах головної навчальної течії, яка 
мала б пристосувати свої середовище та доступ до потреб цих учнів. 
Представники цих країн відстоювали думку, що школи з інклюзивною 
орієнтацією є найбільш ефективним засобом боротьби проти дискри-
мінаційних поглядів, для формування дружніх громад, будування ін-
клюзивного суспільства та для досягнення освіти для всіх. Експерти 
у цьому контексті констатували, що практичним наслідком інклюзії 
мали б бути не лише зміни у традиційних формах спеціальної освіти, 
спрямованої виключно на учнів з певним типом інвалідності, але, пе-
редусім, мали б полягати в створенні та розвитку нових структур та 
методів у школах головної навчальної течії. Ключовий аргумент — рес-
пект дійсності, коли проблеми учнів з навчанням первинно не випли-
вають із дефіциту учня, але з недостатніх зусиль школи, коріння якої 
полягає в організаційних характеристиках головної навчальної течії. 
У школах багато вчителів працює, передусім, рутинно, застосовують 
методи, які підходять більшості учнів й лише обмежено дозволяють 
реагувати на іншість учнів. Отже перехід на інклюзивну освіту вима-
гає організацію навчання в школі таким чином, щоб пристосувалася 
до цілої шкали учнів з різними потребами. Інклюзія передбачає, що 
школи дозволять вчителям працювати коорперативно при спільному 
вирішенні проблем, які виникають під час навчання через різноманіт-

1  UNESCO.(1994). The Salamanca statement and framework for action on speciel needs 
education. Paris.
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чином зіткнулася не лише з довготривалою традицією спеціальної 
освіти та традиційною організацією навчання, але й з диференціацією 
системи освіти, яка впливає на нерівності в освіти. Інклюзивна освіта 
від своєї появи є суперечливим поняттям із сильними захисниками та 
сильними опонентами (Brantlinger In Messiou 1997).

Сучасна система освіти не лише у Чехії, мала б забезпечити умови, які 
влаштовують цілий спектр учнів, розвивати талановитих, активізува-
ти усіх учнів, також й тих, які мають невигідне становище через різні 
причини. Формувати відповідні умови для навчання всіх учнів, включ-
но учнів зі специфічними освітніми потребами (далі учні зі СОП). За-
кон про освіту характеризує учнів зі СОП у невигідному становищі, 
яким для наповнення свого потенціалу та своїх освітніх потреб потре-
бують різні механізми підтримки та співпрацю цілої школи. Завдання 
школи та усієї системи — забезпечити кожному учневі розвиток за до-
помогою пристосованих до його потреб навчання та виховання. Абсо-
лютно невід’ємною складовою навчання є відкрита та привітна атмос-
фера, яка мотивує учнів до навчання, підтримує стосунки між людьми 
та надає простір та інші умови для активного навчання та діяльності, 
яка допомагає повному розвитку особистостей учнів.4

Для наповнення цих цілей необхідне як соціальне здоров’я особи, так 
й існування людського суспільства, яке респектує задекларовані цін-
ності та підтримує тенденції для їх наповнення.5 Вказівки політики 
ЮНЕСКО щодо включення до навчання (2009)

«Інклюзивна освіта (...) все більше розуміється як реформи, які під
тримують та вітають різноманітність між усіма учнями». Мета для 

4	 		Закон	№	561/2004 Зб.,	про	дошкільну,	базову,	середню,	вищу	фахову	та	іншу	
освіту	(освітній	закон),	в останній	редакції.

5	 		Див.,	наприклад,	Загальну	декларацію	прав	людини,	Конвенцію	про	права	
дитини	й законодавчі	освітні	документи,	які	спираються	на	них.

ність учнів. Інклюзивні школи відрізняються від неінклюзивних не 
лише у поглядах учителів, але, передусім своєю структурою та мето-
дами.2

Наші та закордонні дослідники погоджуються в тому, що практичним 
наслідком інклюзії мала б бути реструктуризація всієї системи освіти 
у напрямку посилення головної навчальної течії на користь спільного 
навчання та зниження нерівності між усіма учнями.

ЧЕСЬКИЙ ДОСВІД

Тема інклюзії в чеському середовищі стала громадською темою й так 
вийшла зі шкіл до суспільного простору. У 2016 — 2017 з’явився доку-
мент Міністерства освіти, молоді та фізичного виховання щодо спіль-
ного навчання «Основна інформація щодо спільного навчання декла-
рує «спільне навчання усіх учнів у головній навчальній течії усюди 
там, де це в інтересах учнів та підтримку кожного учня, який її потре-
бує, включно права на фінансове забезпечення заявлених механізмів 
підтримки у повному розмірі».3

Цей документ викликав велике незадоволення, як у фахової громад-
ськості, так і в широкої. Нерозуміння інклюзії вело до критики спіль-
ного навчання, до якої долучилися не лише батьки, вчителі та політи-
ки, але й медіа, а особливо бульварні. Тут вказувалося, що неможливо, 
щоб у головній навчальній течії навчалися учні з різними інвалідно-
стями та розладами. Проявлялося й сильне лобі спеціальної освіти, 
яке захищало навчання учнів з інвалідністю у спеціальних школах. 
МОМФ реагувало на спротив кампанією, у якій намагалося поясни-
ти свій намір та очікувані результати. Ідея інклюзивної освіти таким 

2	 	Clark,	C.,	Dyson,	A.,	Millward,	A.,	Robson,	S.	(1999).	Theories	of	incluzion,	theories	of	
schools:	Deconstructing	the	„inclusive	school“.	British	Educational	Resarch	Journal,	
25(2),	p.	157 — 177.

3	 		МОМФ.	(2018).	Основна	інформація	щодо	спільного	навчання.	Доступно	на	
www.msmt.cz,	ст.1.

http://www.msmt.cz
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ключових компетенцій учня, а саме у соціальних, персональних та 
громадянських компетенціях.7

Такий розподіл за Станіславом Стржелцем, чеський університетський 
викладач, дозволяє нам сприймати окремі виміри соціального здо-
ров’я у співвідношення із можливим педагогічним впливом.

Усі ці умови — невід’ємна складова процесів, пов’язаних із інклюзією, 
яка великою мірою стосується стосунків, громади, співналежності, 
участі. Прикладом участі учнів може бути робота в групах (Яґґе, 2018), 
обмін, формування взаємин під час навчання, навчання, коли більш 
значимим є не те, що навчить учитель, а те, що вивчать самостійно.

ЯК МОЖНА СПРИЙМАТИ ІНКЛЮЗІЮ?

Інклюзію потрібно бачити у ширшому контексті, не обмежуватися лише 
на специфічні освітні потреби учнів та різні інвалідності. Кирякі Мессіу 
(Kyriaki Messiou, 2016) попереджає про звертання уваги на недоліки ін-
дивідів, замість вирішення ширших контекстуальних факторів. Частина 
широкого загалу, та на жаль, і багатьма фахівцями, інклюзія сприйма-
ється як примусова інтеграція учнів із різними невигодами до шкіль-
ного класу. Тому, найбільші емоції викликають учні з поведінковими 
розладами, представники інших національностей, або ж учнів з мен-
тальними розладами. Поки у контексті інклюзії буде йтися лише про 
індивідів, то це може викликати потенційну небезпеку стигматизації та 
пошкодження багатьох учнів (Lauchlan та Boyle, 2007).

Зосередження на категорії, які охоплює СОП, може оминути інших уч-
нів та дітей, які не належать до наперед визначеної категорії й так ста-
ють маргінальними (Messiou 2006, 2012). Ці категорії можуть змінюва-

7	 	Наприклад,	Рамочна	навчальна	програми	для	базової	освіти.	Прага:	Дослід-
ницький	педагогічний	інститут,	2005 та	в інших	модифікаціях	цього	докумен-
та.

сталого розвитку (SGD) 4 (2015) дефінована в розумінні «Забезпечити 
інклюзивну та справедливу освіти для всіх».

Універсальним і одночасно детермінуючим знаком для характери-
стики соціального здоров’я є поняття ставлення, ставлення як щось 
унікальне та визначне, чому потрібно приділяти увагу. Для нашої по-
треби розрізняємо три площини (виміри) соціального здоров’я — ін-
траперсональне, інтерперсональне та суспільне.6 У інтраперсональній 
площині соціальне здоров’я сприймається як внутрішня зміна особи-
стості, що відображає ставлення людини до себе самої, що охоплює 
й її прийняття самої себе, самоконтролю, автономне акцептування со-
ціальних ролей, потреб, цінностей тощо.

У інтерперсональній площині соціальне здоров’я сприймається як 
прояв певного рівня щодо інших людей. У випадку учня охоплює, на-
приклад, вміння співпраці з однокласниками, респектування думок 
інших, кооперацію при вирішенні спільних завдань, навики комуні-
кації з розумінням, схильність до товаришування, дружби та партнер-
ства.

Третя площина стосунків — це площина суспільна, у ширшому (гро-
мадянському та політичному) розумінні слова, яка охоплює, напри-
клад, рефлексію наслідків поведінки та вчинків людини на життя со-
ціальних груп та цілого суспільства. Соціальна когезія належить до 
ключових умов якості життя. У шкільному чи суспільному середови-
щі соціальне здоров’я пов’язується з поняттям соціальна компетенція 
людини. У прив’язці до шкільного середовища соціальне здоров’я учня 
рефлексується у Рамочних навчальних програмах посередництвом 

6	 	Стржелец,	С.	(2015).	Щодо	підтримки	здорового	соціального	розвитку	тала-
новитих	учнів.	In	Řehulka,	E.,	Reismanová,	J.,	Gajzlerová,	L.	Eds.	(2015).	Школа	та	
здоров’я у ХХІ	столітті:	збірник	за	2014 та	2015 роки.	Брно:	УМ,	ст.	456-467.



18 19 

тися в залежності від конкретної ситуації в суспільстві. Зважаючи на 
актуальний розвиток, це можуть бути учні, у сім’ях яких можуть по-
глиблюватися соціальні та економічні проблеми через коронавірус. Це 
можуть бути учні, батьки яких безробітні або належать до сім’ї з низь-
кими доходами й не мають доступ до цифрових технологій, які пов’я-
зані з дистанційним навчанням.

Такі ситуації можна помітити не лише серед учнів базових чи середніх 
шкіл, але й серед студентів університетів, сім’ї яких опинилися в кризі 
через коронавірус. Гуманність можна розпізнати за тим, як люди став-
ляться до слабкості (Fritz Bohnsack). Гуманність — це невід’ємна ча-
стина всіх процесів у інклюзії.

Опертті, Волкер та Занґ (2014) вказують, що в міжнародному масштабі 
існують головні думки щодо розвитку інклюзії. Від 1948 року ми гово-
римо про перспективу, яка базується на правах людини. Від 1990 року 
до 1993 у різних країнах світу поступово розвивалася підтримка дітей 
зі специфічними освітніми потребами. Приблизно від 200 до 2010 року 
з’являються реакції на так звані маргінальні групи, а від 2005 року у різ-
них країнах світу та системах освіти відбувається трансформація сис-
тем освіти, яка стосується багатьох аспектів освітнього середовища.

Ці аспекти знову підтверджують, що сприймати інклюзію лише як ме-
ханізм, який дозволяє учням зі СОП навчатися в головній освітній те-
чії, означає повернутися на двадцять років назад. Інклюзія передбачає 
зміну, трансформацію систем освіт.

ПОЗИТИВНІ ЗМІНИ В ОСВІТІ

Ми бачимо позитивні зміни в освіті, з’являється новий погляд на осві-
ту, на дидактичні методи, на роль окремих гравців у школі, чи це вчи-
телі, чи інші педагогічні працівники, керівництво школи, звичайно 
учні, сім’ї та, фактично, ціла громада. Що стосується середовища шко-
ли, то конкретним доказом можуть бути й статути школи, де є поняття 

пов’язані з правами людини, із повагою індивідуальності, які акценту-
ють на формуванні та підтримці громади школи. Учні мають можли-
вість бути співучасниками в навчанні та вирішальних процесах у шко-
лі, які стосуються їх освіти, що у попередніх роках було неможливо, 
передусім до 1989 року.

Учні зі спеціальними освітніми потребами мають право на навчання, 
зміст, форми та методи якого відповідають їх освітнім потребам та 
можливостям, на формуванні необхідних умов, які дозволять це нав-
чання, й на консультаційну допомогу школи. Учні мають право в ме-
жах школи створювати учнівські органи самоврядування, вибирати та 
бути вибраними до них, працювати в них та з їх допомогою звертатися 
до директора школи з тим, що директор зобов’язаний розглядати рі-
шення органів самоврядування та висловлюватися щодо них. Учні ма-
ють право висловлюватися щодо всіх рішень, які стосуються суттєвих 
питань їхнього навчання, причому їх рішенням має приділятися така 
увага, яка відповідає їх віку та ступеню розвитку. 

Мають право на доступ до всієї інформації, яку може надати школи 
й яка має сприятливий вплив на моральний, духовний та соціальний 
розвиток учнів. Мають право на те, щоб поважати їх приватне жит-
тя та життя їх сім’ї. мають право висловлювати власну думку… Учень 
зобов’язаний Допомагати відповідно до своїх можливостей слабшим 
та хворим однокласникам та поводитися уважно до тих, хто під час 
навчання є короткочасно у невигоді. Повинні Своєю поведінкою та 
вчинками не обмежувати особисту свободу або гідність інших учнів 
чи працівників школи. Прояви знущань серед учнів, тобто насилля, 
обмеження особистої свободи, приниження тощо, яких би допусти-
лися окремі учні або групи учнів щодо інших учнів або групам (зокре-
ма в ситуаціях, коли так пошкоджені учні молодші й слабші), строго 
заборонені в просторах школи та при шкільних акціях і вважаються 
грубим порушенням статуту школи.8

8	 	Витяг	зі	статуту	базової	школи	Рашовіце.



20 21 

Багато директорів шкіл та вчителі усвідомлюють значення інклюзив-
них процесів для освіти і не лише в розумінні роботи з іншістю, але 
й загалом освіту, яка пов’язана з модернізацією та діджиталізацією. 
Інклюзія означає навчання для всіх із з урахуванням суспільних змін, 
нових тенденцій та підходів, без яких зміна школи неможлива.

У школі з’явилися важливі ролі та професії, що суттєво змінює сере-
довище школи. До цих професій належать спеціальні педагоги, асис-
тенти педагога, соціальні педагоги, психологи, вихователі-консуль-
танти тощо. Проте, ці професії не можуть діяти у школі без взаємної 
спів праці. Як може в класі працювати асистент педагога без співпраці 
з учителем, поглибленої взаємною повагою та зіграністю.

Визначальними й є нові ролі в середовищі школи, які часто пов’язані зі 
зміною школи на громаду, як частину суспільства. Хто такий учитель? 
Яка його роль у школі, які ролі в школі можуть відігравати сім’ї учнів 
та громада?9 Чи готова школа до змін? Як ці зміни пов’язані з нефор-
мальною освітою працівників у освіті?

Навчання працівників охоплює не лише фахові знання, але й освіту, 
пов’язану із комунікацією в школі, соціальними патологіями та їх на-
слідками на навчання учнів, зі сфери спеціальної педагогіки, мульти-
культурного виховання, але й командної співпраці, альтернативної 
педагогіки тощо. Дуже важливим вважаємо роботу із цінностями, 
ціннісною орієнтацією й проєктування, як один із найбільш важли-
вих методів співпраці, що підтримує творчість людини, спрямовану 
на професійне орієнтування. Складовою будь-якої освіти, що вже під-
тверджено й у шкільних статутах, є вільний простір для дискусії, для 
висловлювання власної думки та повага до думок іншої людини. Так 
ми підійшли до поняття демократична школа.

9	 		Прикладом	може	бути	один	з батьків	або	дідусів-бабусь,	які	працюють	у школі	
волонтерами,	керівник	гуртка	«Дідусь,	який	читає»,	співорганізатори	позаш-
кільної	діяльності,	засновники	школи	та	громада.

Демократична школа передбачає співпрацю усіх учасників, право уч-
нів на співучасть та більшу співпрацю між усіма учасниками школи, 
тобто між учнями, батьками, вчителями та іншими професіями в шко-
лі, разом із громадою. «Ознака демократії — коли один не стоїть на
впроти всіх, але якісна демократія полягає в компромісі, постійних до
мовленостях, певною мірою й у авторитеті аргументів» (Яґґле, 2018)

У сьогоднішній освіті вживається поняття культура визнання, яка пе-
редбачає взаємну поваго. Багато вчителів, та інших працівників у шко-
лах (напр., соціальні педагоги) працюють з класними колективами, по-
силюють співналежність та співпрацю між учнями.

Якісний менеджмент школи працює з візією і, зокрема, із довготрива-
лою візією школи й посиленням духу школи. Вказується, який вплив 
на якість освіти має керівництво школи, а одночасно — як засновник 
і політика можуть впливати на ситуацію в школі. Ми сподіваємося, 
що це може бути й навпаки, тобто якісна школа, якісна освіта можуть 
позитивно впливати на суспільство.

ПОШУК ДЖЕРЕЛ

Великою інспірацією для освіти в школі є приклади позитивного дос-
віду та аналіз досвіду якісних педагогів. Ці приклади можуть мотиву-
вати нас замислитися над власною роботою, над нашою фаховістю. «… 
Класичний авторитет і класичне навчання вже майже не діють, діти 
дуже складні й звикли досягати свого. Багато дітей має якісь проблеми, 
які часто випливають із сім’ї. Якісному навчанню дуже сприяє нижча 
кількість учнів у класі, понад 20 дітей у класі важко, вчитель не може 
приділити всім повну увагу. Учителі підкреслюють, що замість спо-
кою, порядку та авторитету формують безпечне середовище, де діти 
почуватимуться добре. Важливо не бути ментором, а дати учням го
ворити, говорити, приносити до школи інформацію, яку зможуть по
складати до купи. Важливим є й розташування речей у класі,… … доз
воляю це зробити дітям. До нових тенденцій належить й оцінювання 
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учнів, зокрема, вчителями з різних типів альтернативних шкіл… … 
найбільше мені не подобається виставляння оцінок дітям, надаю пе
ревагу словесному оцінюванню, вчимо дітей не порівнюватися між со
бою, так росте їх толерантність до інших. Важливою є післядиплом-
на освіта вчителів… … постійно вчуся, я не вчителька, яка говорить 
інформацію, але я для них гарантія та гід. Визначальною є співпраця 
з батьками а також їх освіта та поінформованість… … підтримуємо 
та навчаємо батьків, з батьками дуже складно, батьки постійно кри
тикують вчителів. Важливо залучити до освіти більше чоловіків та 
молодих людей»10 Із наведеного уривку випливає, як багато вчителів 
сприймають школу та її роль в освіті, та наскільки вони здатні до ве-
ликого прогресу у своїй професійній практиці. З якою чуйністю під-
ходять до дітей, до учня, до підлітка та до власної відповідальності за 
навчання учнів.

Дуже важливою складовою інклюзії є дослідження, сумлінний збір 
даних та аналізі, які приносять результати, із якими можна далі пра-
цювати. Дослідниці та дослідники з кафедри соціальної педагогіки11, 
які зараз працюють над дослідницьким проєктом ҐА Чехії «Шляхи до 
інклюзивної школи ХХІ століття: етнографічний підхід», приносять 
тематичні дослідження шкіл, які заявили про інклюзивність. Одна із 
вибраних шкіл, йдеться про меншу сільську школу, спромоглася зраз-
ковим чином працювати із учнями зі СОП (коли про інклюзію у Чехії 
не надто говорилося, школа розпочала інклюзивний шлях двадцять 
років тому), у цьому випадку з талановитими учнями. Деякі з цих уч-
нів мали діагноз РАС. У горизонті кількох років йшлося про усього 
5 талановитих учнів, здібності яких школа зуміла не лише виявити, але 
одночасно створила середовище, де учні могли розвиватися без будь-
яких бар’єрів, про що свідчить і їх подальша освітня кар’єра. Школа 
підходила до учнів індивідуально, вирішувала їх конкретні пробле-
ми, суттєво комунікувала та співпрацювала з батьками та іншими фа-

10	 	Дослідження	у школах,	2018
11   Кафедра соціальної педагогіки педагогічного факультету Університету Масарика.

хівцями. Ситуація кожної дитини вирішувалася командою педагогів 
й одночасно велася робота з цілим колективом класу та школи. Учите-
лі не боялися різних навчань та післядипломної освіти й були суттєво 
мотивовані керівництвом школи для роботи з дітьми зі СОП. Школа 
також хотіла отримати сертифікат Справедлива школа12, який кілька 
разів успішно захистила.

Значну роль у цих досягненнях має директорка цієї школи, відкритість 
до іншості та чутливість до потреб учнів якої високо надихаючі. Керів-
ництво сільської школи спільно з вчителями підійшли дуже чутливо 
до обдарованості дитини, що в наших умовах швидше виняток. Ди-
ректорці школи вдалося зібрати багато досвіду, пов’язаного з підтрим-
кою талановитих дітей у школі у абсолютно інклюзивному дусі. Поруч 
із талановитими дітьми в класах працюють з дітьми із ментальними 
розладами та іншими невигодами. Ситуація зовсім не проста і як по-
казують окремі результати дослідження, не всі вчителі повністю ото-
тожнюються із інклюзивними процесами. Незважаючи на це школа 
зуміла піти шляхом інклюзії, працюючи з обдарованими дітьми і од-
ночасно з розладами і внести інклюзію до середовища школи. 

Варто підкреслити, що деякі результати з моніторингу в школах та 
з інтерв’ю — не такі оптимістичні. У школі змінилося керівництво, що 
відобразилося в певних змінах у школах, які зараз аналізуються. Про-
те вже можемо сказати, що окремі результати вказують, серед іншо-
го, на великі відмінності між учителями, коли в деяких з’ясовується 
велика некомпетентність для педагогічної роботи. У деяких школах, 
які сприймаються як інклюзивні, є багато недоліків пов’язаних із не-
якісною роботою вчителів. Наприклад, під час навчання у конкретній 
сільській школі було зафіксовано приклади фронтального навчання, 
зокрема у старших класах. У двох учителів були випадки знецінення 
учнів, іронізування над різними ситуаціями, відмова від диференціа-

12   Йдеться про сертифікат, який надає Ліга прав людини, за конкретно виконані 
школою вимоги.
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ції й так неможливість рефлексії власної праці. Деякі уроки були дуже 
неефективними, учні залучалися до навчання із великим небажанням. 
Потрібно, проте, зазначити, що частіше були зусилля здійснювати ін-
терактивне навчання з бажанням залучити усіх учнів, а багато вчите-
лів дуже якість впораються із навчанням та простором класу.

Із дослідження випливає, яку важливу роль відіграє керівництво шко-
ли, видно вузький взаємозв’язок між якісною школою та керівництвом 
школи. Видно, що зі зміною директора можуть відбутися зміни на по-
зитивний напрям школи й, природньо, навпаки. Якщо замість керів-
ництва школи, в якого були візія й цілі, прийде керівництво, яке мож-
на охарактеризувати як консервативне, із побоюваннями щодо нових 
тенденцій, то з часом й інклюзивна школа може змінитися у школу, 
яку важко буде віднести до сучасних та демократичних.

Незважаючи на великі зусилля й прогрес в освіті, не лише в інклюзії, 
досі відчутні великі відмінності між школами, а часто й між міськими 
та сільськими школами, у яких часто проблема знайти якісного вчи-
теля та інших педагогічних працівників. У Чехії загальна проблема із 
нестачею вчителів навіть у великих містах, наприклад у столиці Празі. 
Цю ситуацію підтверджують й сьогоднішні зусилля щодо зміни зако-
нодавства, які супроводжуються великими негативними емоціями не 
лише з боку різних організацій та індивідів, але й з боку педагогічних 
факультетів Чехії. За цим проєктом стоїть не лише міністр освіти, але 
й багато громадських організацій, наприклад EDUIN13, які критич-
но оцінюють чеську освіту, чеські школи та педагогічні факультети. 
Законодавча зміна дозволила б працевлаштувати у школі вчителями 

13   EDUin — це організація, яка розташована в Празі, заснована у 2010 році 
Томашем Фержткем, Зденькем Слейшкоу та Луцією Слейшковою. Регулярно 
інформує про новинки в освіті, спрощує комунікацію між медіа та 
фаховою спільнотою, заоохочує загальносуспільну дискусію щодо питань 
ефективності та якості освіти, поєднує фахівців з різних спеціальностей та 
зацікавлених із широкого загалу, наближає висновки освітніх досліджень та 
аналізів. EDUin інформує про новини в освіті на своїй інтернет сторінці.

випускників різних університетів (йдеться, передусім, про ІІ ступінь), 
які у визначений термін спробують отримати педагогічний мінімум14. 
Відбулася б велика зміна, школи б відкрилися для різних фахівців, 
а університети, які готують вчителів й інших педагогічних працівни-
ків, мали б реагувати на цю ситуацію критичною самооцінкою. Нав-
чання ХХІ столітті не повинно відіграватися лише у базових школах, 
але й у середовищі університетів. Пропонується запитання, наскільки 
університети інклюзивні?

МИ НА ШЛЯХУ

Якщо ми хочемо бути успішним суспільством, то ми повинні зосе-
редитися на якість освіти. До освіти в школі повинні залучитися усі 
гравці, від педагогів та учнів, до сім’ї, громади, уряду, громадського 
сектора та інституцій, які навчають вчителів; останні мають особливу 
відповідальність й пропонується запитання, чи здатні вони викори-
стати свій потенціал для позитивних змін у освіті. У Чехії з’являється 
певна стагнація педагогічних факультетів, які дуже повільно реагу-
ють на зміни школи. Багато навчальних програм, які готують майбут-
ніх педагогів, недостатньо рефлексують на вимоги до вчительської та 
виховательської компетенції. Підкреслюється фаховість на завдання 
педагогічної підготовки. Запитання можуть стосуватися й інклюзії 
в самому університеті, що його відкритості до іншості й до нових тен-
денцій у освіті.

З’ясовується, що великий потенціал для розвитку інклюзії та напов-
нення аспектів демократичної школи має інспірація за кордоном, де 

14	 		Спеціальні	та	загальні	предмети	могли	б викладати	випускники	будь-якої	
магістерської	навчальної	програми	університету.	Із	доповненням	педагогічної	
кваліфікації	протягом	трьох	років,	цю	освіту	мали	б надавати	педагогічні	фа-
культети	або	інші	факультети	із	акредитованими	педагогічними	програмами.	
Виняток — учителі	початкових	класів,	від	яких	вимагається	повна	педагогічна	
освіта	вже	при	початку	роботи.
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навчання використовуються різні технології. Онлайн-навчання з од-
ного боку сприймається як велика проблема, а передусім, у навчанні 
молодших учнів й при навчанні учнів зі СОП (особливо учнів зі соці-
альною невигодою), проте на другому боці дозволить великий стри-
бок до диджиталізації та модернізації навчання. Сучасні технології че-
кають на використання в освіті.

Проєкти у школі як рушійна сила розвитку інклюзії, так, з тверджен-
ням можна погодитися. Реалізація проєктів пропонує великий потен-
ціал для розвитку творчості, поєднання теорії та практики, роботу 
в команді та в групах, наповнення цілей та візій, реалізація добрих ідей 
та, природньо, такі фінансові джерела для цієї реалізації. Проєктуван-
ня може бути не лише стратегією інклюзії, але й навчальним методом.

ІНКЛЮЗІЯ ЩЕ НЕВІДВОЙОВАНА

Що можна сказати на завершення? Право на добре підґрунтя для по-
дальшого навчання, професійного та життєвого шлях мають усі учні. 
Сучасна країна із демократичним, солідарним (неегоїстичним) сус-
пільством мала б зуміти вийти назустріч цим природнім та законо-
давчо задекларованим вимогам. Відповідальність лежить не лише на 
батьках та школах, але й на політичній волі та й на умовах, які дозволя-
ють реалізацію цих намірів на практиці. Деякі зі системних та проце-
суальних перешкод ми вказали у тексті, але часто, наприклад, забува-
ється, які вимоги у цьому питанні кладуться на вчителів, на їх фахові 
основи, специфічну методичну підготовку, складнішу підготовку до 
викладання, на співпрацю з батьками, з асистентами педагога, із керів-
ництвом школи, із задіяними вчителями тощо. Також учителі потре-
бують адекватну підтримку, щоб із цими понадстандартними вимога-
ми могли успішно впоратися. Виклик також прямує й до педагогічних 
факультетів, до їх відкритості на вимоги часу.

інклюзія здійснюється вже десятиліття. Дуже добрий досвід ми маємо 
зі співпраці з фінськими, австрійськи та канадськими інституціями.15

Важливо неперервно навчатися, вивчати різні джерела, «вчитися про 
інклюзію», збирати дані, досліджувати та комунікувати на всіх рів-
нях. Не забувати й на політичну площину освіти. Політика та школа 
тісно пов’язані. Нещодавно Чехія пережила велику справу, яка стосу-
валася бажання Міністерства освіти Чехії змінити положення закону 
про освіту №27/2016 Зб. Ця справа була пов’язана зі сильними лоббі 
спеціальної педагогіки та інших зацікавлених груп, а зміна мала сто-
суватися механізмів підтримки учнів зі СОП — без фахової дискусії 
до широкого загалу, без якісних даних. У результаті би, серед іншого, 
було радикальне зменшення асистентів педагога в школах, посилення 
ролі спеціальних педагогів та відхилення від методичної підтримки до 
діагнозів та навішування ярликів учням зі СОП. Ці зусилля спеціаль-
ної педагогіки (навчальні програми із великою кількістю випуск ників) 
підтримує промисловість SEN16, зосереджені лише на спеціальні освіт-
ні потреби та відвертає увагу від ширших контекстуальних факторів 
(Ainscow, 2000). Завдяки великому опору низки вчителів та директорів, 
деяких представників фахової спільноти, батьків та громадського сек-
тору17 вдалося не допустити «тихого» схвалення цього закону. З цього 
прикладу видно, що інклюзія — це процес, який може перерватися че-
рез зміною політичного представництва або й зупинитися. Тому дуже 
важливо, цікавитися політичною площиною освіти та законодавчими 
змінами, які можуть дуже вплинути на розвиток освіти та навчання.

Школа та діджиталізація, школа у ХХІ столітті, це великий виклик для 
освіти, що з’ясовується якраз під час пандемії, коли для дистанційного 

15	 		Йдеться	про	кафедру	соціальної	педагогіки	педагогічного	факультету	УМ,	де	
працює	авторка	статті

16	 		Промисловість	SEN,	(Tomlison)	ідеологія	особливих	потреб	та	спрямування	«на	
вигадані	недоліки	окремих	дітей,	закриває	політичні,	соціальні	та	економічні	
потреби,	які	розширила	спеціальна	освіта».

17	 		Тут	це	була	Чеська	фахова	спільнота	з інклюзивної	освіти
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Без зауважень погоджуємося з поглядами та побоюваннями екс-міні-
стра освіти С. Штєха (2018), з якими кореспондують наші попередні 
дані:

«Спільне навчання, так як було розпочато, загалом не викликає од-
нозначний спротив. Проте очевидно, що ще довго буде дискусія про 
інклюзію доволі контраверсійною… Й існуюча досі підтримка спіль-
ного навчання може впасти на нульовий рівень, якщо не спроститься 
адміністрація, не буде забезпечено нижчу кількість учнів у класах та 
не підготується якісна, однозначна поінформованість, а головне нав-
чання з теми педагогічного досвіду призначеного для гетерогенних 
класів. Те, що сьогодні є рятівним колом, швидко може змінитися че-
рез причину сильної відмови (зниження фінансування, послаблення 
механізмів підтримки)… Статистика за останніх десять років показує, 
що навчання дітей зі СОП із рештою учнів відмінити чи зупинити не 
можна. Тепер йдеться про те, щоб наблизитися до реальної інклюзії. 
Так комплексну зміну ніколи не можна досконало підготувати напе-
ред у стилі «ready made». Ключовим для цього буде, чи зможемо ми 
гнучко реагувати на недієві елементи та забезпечити відносні умови та 
реальну участь учнів зі СОП включених до звичайних шкіл. Лише так, 
по роках, може відбутися акцептування думки інклюзивної освіти».18

18	 		Штєх,	С.	(2018).	Інклюзивна	освіта — складне	засвоєння	«різноманітності»	на	
практиці.	Педагогічна	орієнтація.	2018,	вип.	28,	№.2,	ст.	396.

НА ШЛЯХУ ДО ІНКЛЮЗІЇ

ІВАНА МЕЛІХАРКОВА, директорка школи Горацке намєсті, Брно, Чехія

Івана Меліхаркова працює в освіті з 1986 року і з 1997 року у дальтон
ській освіті. Спочатку вона займалася дальтонським навчанням як 
вчителька та лекторка, а від 2003 року стала директоркою школи, 
яка сьогодні є членом організацій Czech Dalton та Dalton International. 
Спеціальність Івани Меліхаркової — педагогіка та спеціальна педа
гогіка. У своїй школі вона надає простір для реалізації низки освітніх 
проектів, у яких задіяні її колеги. Йдеться, наприклад, про формулюю
че оцінювання, менторинг для вчителів, FIE, ціннісне виховання, під
тримка учнів з РАС, розвиток технічного навчання, розвиток спорту 
тощо. І сьогодні Івана Меліхаркова займається лекторством на теми 
дальтонської освіти та ціннісного виховання. Івана Меліхаркова є спі
вавторкою підручників чеської мови для першого та другого класів.

Базова школа Горацке намєсті є міською школою в районі Брно-Ржеч-
ковіце, має дві будівлі: Упркова та Горацке намєсті. Школа вже низку 
років використовує дальтонське навчання та спрямована на розвиток 
позитивної атмосфери в школі. Школа регулярно отримує сертифі-
кат Чеська дальтонська школа та є членом Dalton International. Шко-
ла є факультетною для студентів педагогічного факультету за спеці-
альністю вчительство І та ІІ ступенів, тут також проходять практику 
студенти спеціальної педагогіки. У школі багаторічний досвід в роботі 
з дітьми зі спеціальними освітніми потребами. Тут працює доволі ве-
лика шкільна консультація із шкільним психологом (майже 15 років), 
команда менторів, яка допомагає учителям розвиватися, працювати 
з відносинами учнів у класі, з підходом до окремих учнів, допомагає 
шукати шляхи для наповнення їхніх потреб. Ментори — це вчителі 
школи, які пройшли менторський курс та регулярно діляться своїм 
досвідом. Шкільна консультація надає методичну допомогу всім учи-
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телям та співпрацює з педагогічно-психологічними консультаціями та 
спеціальними педагогічними центрами. У школі діє учнівський пар-
ламент, який займається переважно позашкільною діяльністю та до-
брочинними акціями. Парламент також може висловлюватися щодо 
навчання та ходу школи.

Учнів приймають до школи на основі заяви про прийом дитини до 
школи. Не застосовується жоден критерій для відбору учнів. Лише при 
перевантаженості школи при прийомі учнів до першого класу єдиний 
критерієм відбору є територія обслуговування. У школі навчаються 
учні з механізмами підтримки через труднощі в навчанні, поведінкові 
проблеми, фізичну інвалідність, аутизм. Учням надається спеціальна 
педагогічна підтримка та індивідуальний підхід в процесі щоденного 
навчання. Школа також приймає учнів із кризового центру, який роз-
ташований поруч, а їхнє навчання обмежується періодом перебування 
в кризовому центрі. Ці учні часто потребують допомогу при залученні 
до колективу і підтримку в навчанні. Учителі повинні тісно співпра-
цювати з працівниками центру. Школа є активною і залучена до кіль-
кох проектів.

Сьогодні школа є Центром колегіальної підтримки (ЦКП) у сфері FIE 
(Інструмент збагачення Фоєрштайна), співпрацює з ЦКП вивчен-
ня математики за методом Гейне, співпрацює з ЦКП для дітей з РАС, 
залучена до проекту м. Брно з допомоги учням, яким загрожує не-
успішність тощо. Школа намагається забезпечити рівний підхід до 
усіх учнів, активно працює з кожним учнем та намагається позитивно 
працювати з іншістю.

Важко відповісти на запитання, що було імпульсом для початку ін-
клюзії у нашій школі. За період моєї роботи у школі не було перелом-
ного моменту для початку інклюзії. Уже сімнадцять років тому, коли 
я почала працювати у цій школі, у нас навчалася учениця з розлада-
ми аутистичного спектру, яка мала асистентку педагога. У той же час 
у школі навчалася низка учнів зі специфічними розвитковими роз-

ладами в навчанні, які були під опікою консультаційних інституцій, 
і з ними теж працювали, враховуючи їхні труднощі.

Правда й те, що деякі вчителі були переконані, що якщо учні будуть 
відповідально готуватися до навчання, то вони подолають свої трудно-
щі, що кожен може поводитися чемно і залежить лише від виховання 
та власного рішення кожного учня — а йшлося про учнів, у яких було 
діагнозовано ADHD (Attention deficit hyperactivity disorder, синдром 
порушення активності та уваги) та поведінкові розлади. Із такими пе-
реконаннями ми впоралися за допомогою систематичного навчання 
вчителів та терпеливої праці й просвіти нашої шкільної консультації. 
На жаль, такий підхід ніс й певну небезпеку. Наша школа отримала 
таке реноме, що до нас у більшій мірі почали приводити на навчання 
учнів з проблемами. Суть полягала в тому, що ми у нашій школі до 
учнів з труднощами в навчанні «добрі». Певний час ми мали побою-
вання, щоб таке реноме не зробило з нашої школи місце, якого будуть 
уникати учнів без проблем. Але тут спрацювало те, що наша школа 
є доволі великою, тому при розподілі учнів зі СОП по класах вони не 
переважили кількість інтактних учнів. Також дуже важливе ставлення 
вчителів, які постійно шукають доречний підхід до всіх учнів.

Якщо ж замислитися над переломними моментом для нашої школи, 
то це було створення шкільної консультації, коли у школі почала пра-
цювати перша шкільна психологиня і розпочала тісну співпрацю із 
вихователями-консультантами, профілактиками соціально-патологіч-
них явищ, учителями з кваліфікацією спеціальна педагогіка. Це було 
16 років тому. Завдяки тому, що ці позиції у нас займають дуже якісні 
особи, які вміють співпрацювати з рештою педагогів і бути для них ве-
ликою допомогою та підтримкою, можна сказати, що ми налаштовані 
на підтримку не лише учнів зі спеціальними потребами, але й на під-
тримку усіх наших учнів, як це й має бути в інклюзивному середовищі.

Наступним важливим моментом в історії нашої школи був початок 
роботи внутрішніх менторів, які працюють для підтримки педагогів. 
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По допомогу до менторів може звернутися кожен педагог, який не 
лише вирішує якусь проблему, але й, наприклад, хоче рухатися впе-
рід у своїй роботі. Часто вчителі користуються послугами ментора при 
роботі з колективом класу або з учнями зі специфічними потребами, 
найчастіше коли йдеться про поведінкові проблеми або й інші діагно-
зи, де проявляються трудноші з поведінкою, наприклад, розлади аути-
стичного спектру чи ADHD.

Виклики, які несе інклюзивна освіта, це не лише робота з учнями, які 
мають механізми підтримки, але й не забувати про решту і дати мож-
ливість кожному досягти успіху у школі, щоб для кожного школа була 
безпечним середовищем, в якому кожен може розвиватися. Для вчите-
лів це дуже складно, бо потрібно продумувати підхід до кожної особи.

У цьому нам допомагають асистенти педагога — а це також одни з ви-
кликів. У нашій школі сьогодні 27 асистентів педагога. Їхня кількість 
за останні два роки збільшилася вдвічі. Як працювати з також вели-
кою групою ефективно — великий виклик. Група асистенів у нашій 
школі збирається кожен місяць і взаємно обмінюється своїм пози-
тивним та негативним досвідом. Цілу групу веде вихователька-кон-
сультантка, яка намагається шукати найкращий спосіб роботи при 
спільних зустрічах. Також вона допомагає в подальшому розвитку 
асистентів педагога та координує їхню післядипломну освіту. Іноді бу-
ває, що проблема в комунікації між учителем та асистентом педагога. 
Тоді вихователька-консультантка працює як медіатор у пошуку шляху 
для покращення взаємної співпраці. Був у нас й момент, коли ми пере-
вели асистента педагога до іншого класу, після взаємної згоди і коли це 
дозволяла робоча ситуація школи.

Сьогодні викликами інклюзії є й робота з учнями, у яких проявля-
ються поведінкові проблеми чи розлади. Діти, які мають розлади 
в навчанні, для вчителів вже буденна праця — вміють диференціювати 
завдання, працювати індивідуально, але коли йдеться про поведінку, 
то часто це велика проблема. І тут допомагають асистенти педагога, 

це дуже важка робота знайти доречний підхід, який би допомагав при 
роботі з цими учнями індивідуально й при залученні їх до колекти-
ву. Часто складно відділити коли поведінка учня є причиною розладу, 
а коли це прояв швидше недоброго виховного впливу законних пред-
ставників учня чи педагогів. У таких ситуаціях учителі часто співпра-
цюють із членами шкільної консультації та освітніх консультаційних 
інституцій. Великою допомогою є й співпраця з куратором, який пра-
цює у нашому районі і часто з нами в контакті. Не виняток, що вчителі 
звертаються й по менторську підтримку і ми скористалися пропози-
цією метода «відеотренінг взаємодії», який здійснювала в нашій школі 
працівниця педагогічно-психологічної консультації.

І наостанок, дуже важливим викликом є праця з талановитими дітьми 
так, щоб вони були якнайбільш мотивовані використати свої здібності 
й зуміли включитися до класного колективу. В роботі з талановитими 
учнями ми також співпрацюємо з внутрішніми та зовнішніми фахів-
цями.

Іклюзія принесла й неочікувані плоди. На початках інклюзії ми не очі-
кували такого приросту асистентів педагога. Сьогодні ми переконані, 
що було б чудово мати асистента педагога в кожному класі, оскільки 
інклюзія це не лише про дітей зі спеціальними потребами. Кожен на-
ступний педагог у класі дуже корисний.

Збільшення асистентів педагога змусило нас навчитися з ними співп-
рацювати так, щоб це мало зміст, а також розвивати співпрацю й все-
редині групи асистентів. Щомісяця відбувається зустріч усіх асистен-
тів педагога під керівництвом виховательки-консультантки. Це був 
великий виклик, але сьогодні у школі немає нікого, хто б недооціню-
вав співпрацю з асистентом педагога. Сьогодні у нас 27 асистентів 
у 26 класах, усього у школі 37 класів.

Наступним викликом був зміст уроків спеціально-педагогічного су-
проводу та педагогічного втручання таким чином, щоб це було корис-
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ним та мотиваційним для учнів. Нам дуже допоміг взаємний обмін 
досвід та багато чудового дидактичного матеріалу, який ми постій-
но доповнюємо, випробовуємо і ділимося. У нашій школі є діти, які 
мають проблеми не лише з навчанням, поведінкою, РАС, ADHD, але 
й діти на інвалідному візочку, з якими ми використовуємо дидактич-
ний матеріал для фізичного виховання та релаксації. Сьогодні ми мо-
жемо сказати, що діти очікують уроків спеціально-педагогічного су-
проводу та педагогічного втручання, незважаючи на те, що робота під 
час такого уроку для них набагато інтенсивніша, ніж на звичайному 
уроці, бо їх мало у групі. Оскільки зросла кількість таких уроків, то 
виросла й потреба збільшити кількість учителів з кваліфікацією спе-
ціального педагога. У нашій школі є кілька таких учителів, але ми не 
очікували як складно буде організаційно впоратися із персональним 
забезпеченням таких уроків. Складність полягає ще й у тому, що часто 
учні отримують рекомендацію відвідувати уроки спеціально-педаго-
гічного супроводу чи педагогічного втручання всередині навчального 
року, а ми повинні учня включити до вже існуючих груп або мусимо 
створити новий урок. Усередині навчального року це дуже складно.

Ще до прийняття статті до освітнього закону, яку називають інклюзив-
ною, у нас вже були асистенти педагога, дидактичний матеріал і уроки 
супроводу, але проблематичним було фінансове питання, наприклад, 
як фінансувати уроки спеціально-педагогічного супроводу. Щоб ство-
рити робоче місце асистента педагога ми мусіли звертатися до край-
ського управління, незважаючи на те, що учень мав рекомендацію на 
асистента педагога. Навіть після позитивного рішення управління ми 
отримували лише частину фінансування на асистента педагога, решту 
ми повинні були дофінансувати з бюджету школи, а це означало, що 
наші педагоги отримають менше грошей при персональному оціню-
ванні та преміях. Це собі могла дозволити лише та школа, яка мала такі 
фінанси. Сьогодні діє нова редакція освітнього закону і якщо консуль-
таційна інституція дасть рекомендацію на асистента педагога, то крім 
ліміту на працівників ми, школа, отримаємо й гроші. Так само це пра-
цює й щодо уроків спеціально-педагогічного супроводу, педагогічно-

го втручання та дорожчого дидактичного матеріалу. Уроки спеціаль-
но-педагогічного супроводу та педагогічне втручання я вважаю дуже 
важливою підтримкою для учня, яка приносить користь у роботі на 
звичайних уроках. Створення уроків спеціально-педагогічного супро-
воду є складним з точки зору організації та персонального забезпе-
чення, але користь від цим уроків є важливою для учнів. Ці уроки від-
буваються під час навчання, спеціальний педагог забирає групу учнів 
(максимально 4 учні на одну групу), коли решта класу має чеську мову, 
наприклад, і займається реедукацією (корекція — ред.) за допомогою 
чеської мови. Спеціальний педагог співпрацює із основним учителем, 
вони домовляються не лише про зміст уроків, але й про загальний зво-
ротній зв’язок по цьому предмету.

На мою думку, дуже важливо, щоб підхід держави в цьому питанні не 
змінювався, у прагненні зекономити гроші на асистентах педагога, ди-
дактичних матерілах та іншій підтримці. Для успішної роботи ключо-
вим є персональне забезпечення діяльності школи. Досі не було закрі-
плено позицію шкільного психолога на законодавчому рівні, шкільних 
спеціальних педагогів, не кажучи вже про позицію соціального педа-
гога.

У школі ми стикаємося з нестачею учителів, на фахових працівників 
також дефіцит. Великою темою є позиція асистента педагога — якщо 
це якісний асистент, то це велика користь та підтримка, тому для цієї 
професії дуже важлива більша підтримка з боку держави.

Приклад інклюзії, який я вибрала, показує на одному учневі нашої 
школи, як працює вся наша система, починаючи від співпраці з сім’єю 
через педагогічно-психологічну консультацію, шкільну консультацію, 
супервізію, асистентів педагога, вчителів і до самого учня. Цей учень 
ходив до нашої школи дев’ять років, що для учнів із важчими діагноза-
ми не є звичним. Для кращого розуміння назвемо його Гонза.
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Гонза мав проблеми в когнітивній, емоційній та соціальній сферах. 
Причини труднощів випливали з його особистої історії, він мав син-
дром ранньої депривації і через недостатні когнітивні стимули у пер-
ші роки після народження був занедбаним у пізнавальних здібностях, 
мовленні та поведінці. Його соціальне включення було дуже пробле-
матичним. Хлопчик був агресивним, не визнавав авторитет, і певною 
мірою був занедбаною дитиною. Біологічна матір від нього відмовила-
ся і він перебував в опікунській сім’ї. До цих опікунів він потрапив зі 
старшою сестрою та братом.

Із початком школи негативно проявилися усі дефіцити, і хоч він був 
під опікою консультативної інституції, перший етап Гонзи у школі був 
дуже проблематичним.

Після чергового обстеження в консультації Гонзу було включено до ді-
тей з інвалідністю за станом здоров’я, діагнозовано розлад соціальної 
поведінки на основі факторів депривації в ранньому дитинстві при 
слабких середніх розумових здібностях. Через великі труднощі роз-
витку мовлення також прогнозувався розвиток специфічних проблем 
у навчанні.

Паралельно із визначеними механізмами підтримки виявилося, що 
необхідно залучити асистента педагога. Це була велика проблема, 
оскільки Гонза дуже погано реагував на інших осіб, які перебували 
у його оточенні. Учителька прийняла рішення, що перші роки спро-
бує працювати з Гонзою без підтримки асистента. Вона також нама-
галася вилучити будь-яких інших осіб під час навчання. Наприклад, 
учителька перестала працювати як вчитель-наставник для студентів 
педагогічного факультету. Оскільки це була досвідчена вчителька, яка 
вже працювала із дітьми, що мали поведінкові розлади, то поступово 
їй почало вдаватися налагодити з Гонзою стосунки та працювати над 
його загальним розвитком. Великим плюсом були розуміння та толе-
ранція батьків інших дітей, яких учителька попросила бути терплячи-
ми та розуміючими. Дуже цінною була й співпраця з мамою-опікун-

кою, яка була з учителькою у дуже тісному контакті й обидві вимагали 
дотримання однакових правил у школі й дома, що допомагало Гонзі 
перебувати у безпечних межах. Після створення позитивних стосун-
ків та безпечного середовища, хлопчику почала вдаватися й шкільна 
праця. У четвертому класі до вчительки приєдналася й асистентка пе-
дагога і на завершення І ступеня (1 — 5 класи базової школи — ред.) 
Гонза брав участь у школі в природі, зрозуміло, за присутності асис-
тентки. Увесь цей час була систематична співпраця з педагогічно-пси-
хологічною консультацією.

Великі побоювання були перед переходом Гонзи на ІІ ступінь 
(6 — 9 класи базової школи — ред.), коли спільно з консультацією та 
фахівцями школи приймалося рішення хто буде класним керівни-
ком і який напрямок матиме група, у якій буде Гонза. Було вибрано 
спортивну групу і комбінацію класний керівник чоловік та асистентка 
педагога жінка. Спочатку перехід видавався безпроблемних, але по-
ступово ситуація погіршувалася. Гонза був агресивний, відмовлявся 
працювати, з’явилися крадіжки та підпалювання речей. Коли Гонза не 
міг впоратися зі ситуацією, він втікав зі школи, погрожував, що виско-
чить з вікна. У цей період команда вчителів використала супервізію 
своєї роботи, під час якої було відтворено конкретні ситуації а аналі-
зом конкретних подій було з’ясовано, що діє на Гонзу. Було розроблено 
детальний план підходів, рішень і запобігання кризових ситуацій. На 
якийсь час ситуація покращилася, але на кінці 7 класу, під впливом 
складної ситуації дома, знову почалося погіршення. Мати-опікунка 
тоді прийняла рішення виховну програму у виховному інтернаті, яку 
Гонза пройшов на початку 8 класу. Після повернення він почав суттєво 
прогресувати, як у соціальному плані, так і в навчальному. У цей час 
також змінилася асистентка, яка налагодила з Гонзою дуже добрі сто-
сунки і ситуація дома також стабілізувалася. У останньому класі Гонза 
взяв учась у лижній школі і у кількаденній екскурсії, в обох випадках 
без підтримки асистентки. І протягом навчання на ІІ ступені була вза-
ємна співпраця з мамою-опікункою, педагогами, консультаціями.
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НАС СПРАВДІ НЕ ЦІКАВЛЯТЬ ДІАГНОЗИ,  
АЛЕ ЦІКАВЛЯТЬ ПОТРЕБИ

БРЖЕТІСЛАВ СВОЗІЛ, директор базової школи LABYRINTH, Брно, 
Чехія

Випускник педагогічного факультету Технічного університету Лібе
рець та докторської програми природознавчого факультету Універси
тету Масарика Брно. Бржетіслав Свозіл брав участь у низці навчаль
них та дослідницьких програм, наприклад, у Фінляндії, Росії та Австрії. 
Свій досвід він використав при роботі з дітьми від дитячого садка до 
студентів університету. Працював директором БШ Деблін. Сьогодні 
є запрошеним викладачем в університеті. Бржетіслав Свозіл включе
ний до Карти соціальних інноваторів Чехії Ashoka CEE. Є співреалі
затором низки ґрантових проектів: ASO — Retz/Znojmo Austrian and 
Czech Borderland: searching for environmental security, Сталість дов кілля 
через шкільну навчальну програму БШ Деблін, Проникна мовна освіта 
у БШ Деблін, які займалися залученням ефективних освітніх підхо
дів до навчання і роботою з компентеційними моделями. У спів праці 
з географічним інститутом природознавчого факультету УМ та БШ 
Деблін Бржетіслав Свозіл пілотно перевіряв принципи лабораторних 
шкіл на практиці. Довготривало займається роботою з громадами, 
є співавтором та редактором кількох регіональних підручників, на
вчальних методик і низки наукових статей. Пройшов курси критич
ного мислення, творчої комунікацій, стратегічного менеджменту, пе
дагогікидосвіду, вчительської саморефлексії. Любить подорожувати 
до невідомих місць, створює і реалізує неможливе. Бржетіслав Свозіл 
є директором першої лабораторної школи в Чехії — БШ LABYRINTH.

Базова школа Labyrinth перша лабораторна школа в Чехії. Labyrinth 
є одночасно й факультетною школою педагогічного факультету УМ 
Брно. У своїй діяльності школа респектує індивідуальні потреби кож-

При виборі подальшої освіти знову об’єдналися усі учасники — ма-
ма-опікунка, вчителі, асистентка, вихователь-консультант, консульта-
ція і, звичайно, Гонза. Вибиралася середня школа, де очікувалося, що 
буде продовжуватися надання підтримки Гонзі та співпраця зі сім’єб 
та консультацією. Зрозуміло, що бралися до уваги й інтереси Гонзи 
при виборі спеціальності та менший колектив учнів. На мою думку, 
вибір був успішний. Гонза вже кілька разів приходив до нас і вислов-
лював велике задоволення з вибором школи, з однокласників і з колек-
тиву педагогів.

На завершення слова шкільного психолога, які він сказав в останній 
день школи: «Я думаю, що ми заслуговуємо на медаль, бо це б вдалося 
мало якій школі».

Те, що нам це вдалося, заслуга усіх, хто намагався допомогти Гонзі 
й були охочі дослухатися одне до одного та співпрацювати разом.

У підсумку хотіла б підкреслити, що наповнювати вимоги сьогодніш-
нього «інклюзивного» часу нам вдається завдяки тому, що усі педагоги 
постійно спілкуються між собою, вчаться і намагаються наповнювати 
візію нашої школи, у якій ми формуємо безпечне та спокійне середо-
вище для усіх.
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ної дитини та намагається розвивати її максимальний потенціал. 
Labyrinth підтримує різноманіття та відмінність, внутрішню мотива-
цію як передумову до позитивного ставлення до навчання впродовж 
усього життя. Веде учнів до пошуку власної стратегії навчання, пла-
нування, регулярного оцінювання свого навчання, проживання ін-
дивідуального та колективного успіху учнями. Школа базується на 
співпраці школи, сім›ї та широкої громади, приносить та ділиться ін-
новаціями в освіті. Labyrinth забезпечує дітям безпечне та сприятливе 
середовище завдяки співпраці школи, сім’ї, громади та партнерів.

Головним імпульсом для початку інклюзії в нашій школі була команд-
на згода в тому, що єдиним можливим підходом в освіті є формувати 
рівність на усіх рівнях. Формувати підтримуюче середовище, в яко-
му сім’я не є детермінантом успішності чи неуспішності дитини. Не 
в останню чергу, на розвиток інклюзивних принципів мав вплив наш 
власний досвід з часів, коли ми ходили до школи. Коли я став директо-
ром БШ Деблін, то велику увагу приділив навчанню вчителів та інших 
працівників. Умовою для успішної інклюзії є якісні вчителі, які вмо-
тивовані та відкриті працювати з іншістю. Інклюзія мене, мабуть, ці-
кавила завжди, але усвідомлення цього прийшло пізніше. Будучи ди-
тиною я мав низку проблем через свою дислексію, дисграфію, великі 
проблеми з вивчення мов, які супроводжують ці розлади в навчанні 
і все інше, що з цим пов’язано, багатьох речей мені доводилося уника-
ти. Наприклад уникаючи певних слів, часто доводиться шукати більш 
креативне рішення. Такий пошук викликає певний рівень креативнос-
ті і головне емпатію до всіх як до дітей. Мені цікаво створювати мож-
ливості для кожної дитини і, по суті, мені байдуже чи це талановита, 
нормальна чи будь-яка інша дитина, бо кожна дитина має свої осо-
бливості, які можна розвивати та підтримувати. У школі Labyrinth нас 
справді не цікавлять діагнози, але цікавлять потреби, що може звучати 
дуже просто, але це дуже складно. Це мета нашої школи, щоб усі діти 
могли ходити до школи своєї території обслуговування і бути там ща-
сливими та задоволеними.

Найбільшим викликом при налаштуванні інклюзивного середовища 
є люди. Якщо вдасться добре налаштувати команду і чуйно її допов-
нювати, тоді ніщо не буде проблемою. Але це найважче завдання. Для 
мене дуже важливо, щоб учителі почувалися безпечно, щоб відчували, 
що у них достатня підтримка. Наприклад, у нас найкраще і найбільше 
місце належить учителям, маю на увазі в просторі. Важливо змінюва-
ти простір так, щоб усі працівники школи почувалися добре, разом із 
прибиральницею, бо й вона є складовою системи. Наступне – розумі-
ти дітей, їхні потреби, говорити про це, надавати підтримку всім. Для 
мене найважливіше змінити середовище. Це повільніший процес, дов-
готривалий і неперервний. Щоб усі, хто в цій системі, розуміли дітей, 
знали їхні потреби, говорили про це і знали, що за ними стоїть хтось, 
хто може їм допомогти і надати підтримку.

Інклюзивна освіта завжди приносить нові стимули, які базуються на 
індивідуальних потребах кожної дитини. Як тільки я почав вдоско-
налюватися в індивідуалізації та диференціації навчання для дитини 
з інвалідністю, то це допомогло мені при роботі з усіма дітьми. Ми 
також стали більш уважними не лише до навчання у школі, але й до 
різних умов життя кожної дитини. Змінився підхід в оцінюванні, у ви-
борі доречних педагогічних методів та стратегій, до задавання завдань 
та їх оцінювання.

Успішна інклюзія в усьому обсязі може відбуватися лише в умовах 
загальної згоди усіх учасників, які беруть участь в навчанні дитини. 
Тому не йдеться лише про школу, працівників школи, але й про бать-
ків і ширшу громаду.

Найголовнішою є візія школи. Коли ми створювали візію школи, вона 
стала невід’ємною частиною інклюзії, тобто ми не говоримо про ін-
клюзію окремо – це частина візії школи. Ми враховуємо потреби кож-
ної дитини і нам однаково, яка це дитина. Кожна школа повинна мати 
напрямок і візія школи якраз є цим напрямком, куди ми йдемо, і хоча 
часто мета може виглядати недосяжною, це не шкодить, бо йдучи 
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у цьому напряку ми звіряємося з цією метою. З цим пов’язано й багато 
матеріальних речей, які потрібні школі, навчання вчителів тощо і так 
ми складаємо частинки мозаїки майбутнього, хоч ми його й не знає-
мо. Але намагаємося наблизитися до нього. Щоб це могло працювати 
сьогодні, необхідно рефлектувати візію школи й з батьками, і з дітьми, 
оскільки ми не звикли це робити, та варто спитатися у п’ятикласників 
або й першокласників які їхні потреби, як вони уявляють своє нав-
чання. Якщо ж ми навчимося питатися, то з цього випливають дуже 
цікаві речі.

Школа це організація, яка вчиться, іншими словами це відкрита флек-
сибільна система, яка повинна вміти реагувати на потреби кожної ди-
тини. Щоб школа могла так працювати, повинен бути високий рівень 
культури школи, з якої випливає серед іншого й комунікація з пова-
гою, підтримка на усіх рівнях, фомулюючі способи оцінювання тощо. 
Наприклад, коли ми створюємо підручник, то питаємося дітей і даємо 
їм простір висловитися яким би вони хотіли бачити цей підручник. 
Пригадую як ми дали дітям завдання написати як вони себе уявляють 
у 2030 році. Із цього завдання вийшли дуже цікаві бачення: одні діти 
описували себе дорослих, а інші описували себе як дітей в минулому 
й описували речі, які їх торкалися саме зараз. Це було дуже цікаво, 
діти описували, що з ними відбувається зараз, коли вони не почува-
ються добре і як це змінювалося, а ми таким чином дійшли до пато-
логій, які відбувалися з дітьми. Цим я хочу сказати як важливо бути 
уважним до усього, що відбувається у школі та в суспільстві, мати ві-
зію і об’єднувати усіх гравців навчального процесу.

Хотів би звернути увагу ще на кілька речей, які вважаю важливими, на-
приклад, важливо мати якісну стратегію навчання і не боятися надиха-
тися закордонним досвідом. Наприклад, стратегія навчання з Альберти 
або з Онтаріо, це документ на двадцять сторінок, у якому ясно визна-
чено ключові речі, які зрозумілі усім — від школяра до прибиральниці, 
до керівного працівника і з цими твердженнями вони утотожнюються, 
й тут не йдеться про рівні можливості та подібне, бо про це вже домов-

лено раніше і не підлягає сумніву. І відповідно до цієї стратегії відбу-
вається навчання у школі незалежно від того, хто зараз перебуває при 
владі. В такому випадку за одинадцять років може відбутися величез-
ний прогрес, якщо все добре поєднається і всі будуть брати участь у змі-
нах. Якщо ж бракує згоди, втручаються представники різних політич-
них партій, чи незацікавлення, то ми не рухаємося по спіралі вгору, але 
один момент нагору, а наступний– вниз, тоді немає траєкторії, немає 
читабельності і розвитку. Наступний важливий момент — це вихід іні-
ціативи знизу. Потрібно питатися вчителів, що вони потребують.

А найважливішим є дитина, точніше учень. Колись ми робили впра-
ву «Дитина як засіб входження до громади», це означає, що якщо ми 
якісно працюємо саме з дитиною, то через дитину впливаємо на цілу 
сім’ю і відповідно на цілу громаду. Ми намагаємося працювати так, 
щоб дитина думала про свою відповідальність, про глобальну відпові-
дальність, що і одна людина може вплинути на світ. І коли я дивлюся 
на на дитину і дивлюся на її майбутнє, то в якийсь момент доводиться 
вийти зі своєї зони комфорту і з’ясувати скільки, властиво, я не знаю 
і до певної міри не усвідомлюю, що цій дитині буде потрібно. І тоді 
я відчуваю велику відповідальність за освіту цієї дитини і усвідомлюю 
наскільки важливою є ця дитина.
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УСПІШНА ІНКЛЮЗІЯ СИЛЬНО ЗАЛЕЖИТЬ ВІД 
ПІДХОДУ ПЕДАГОГІВ ДО УСІХ УЧНІВ У КЛАСІ

ЕЛІШКА СОКОЛОВСКА, директорка базової школи Шаратіце, Чехія

Випускниця педагогічного факультету Університету Масарика, спеці
альність математика та фізика. Усе життя навчає дітей у базовій 
школі. Від 1978 року працює у базовій школі Шаратіце, де працювала 
вихователемконсультантом, заступницею директора і вже 22 роки 
працює директоркою школи. Елішка Соколовска вважає, що інклюзив
на освіта — це один зі шляхів до позитивної зміни суспільства. Захо
плюється малюванням та туризмом.

Базова школа та дитячий садок у селі Шаратіце є звичайною сільською 
школою сімейного типу, яка у цьому населеному пункті є не лише ос-
вітньою інституцією, а й культурним центром. Мета цієї школи бути 
якнайбільш відкритою для громадськості. У школі проводяться лекції, 
зустрічі, спортивні акції, учнівські концерти та дуже улюблені різдвяні 
ярмарки. Сьогодні у школі навчається 270 учнів. До звичайних класів 
зараховані різні учні — талановиті, з інвалідністю, з національних мен-
ших з метою сформувати з цих колективів гармонійні освітні одиниці.

Послання школи у тому, щоб повноцінно підготувати всіх учнів до 
життя, щоб вони змогли використати усі життєві та професійні шан-
си. І головне, щоб особистий успіх приносив їм радість. Пріоритетним 
є мотивуюче середовище школи, де застосовуються принципи кому-
нікації при збереженні самоповаги та поваги до іншого. Відвувається 
об’єднання стосунків не лише у класі, але й між класами, наприклад, 
старші учні готують акції для молодших дітей. Учні спрямовуються 
до відповідальності та довіри, до толерантності й до реальної само-
оцінки. У учнів викликається інтерес, щоб вони були співтворцями 
середовищі, в якому вони почуватимуться добре і хотітимуть вчитися.

Ідею спільного навчання школа має в назві шкільної навчальної програ-
ми і наповнює її девізом «Вчитися спільно жити, діяти і пізнавати!».

Усім відомо, що життя не приносить лише радість, але іноді й труд-
нощі. Якщо ж ці труднощі стосуються проблем у розвитку дітей, тоді 
задіяні усі — батьки й суспільство, яке представляє, передусім, шко-
ла, шукають найдієвіші шляхи та підходи до дітей, щоб у майбутньо-
му вони давали собі раду як впевнені у собі та успішні люди. Один із 
шляхів як найкраще розвинути здібності кожної дитини є інклюзивна 
освіта.

Я думаю, сьогодні ми можемо з оптимізмом стверджувати, що дітям 
із інвалідністю чи іншими проблемами, у школах все більше приділя-
ється фахової та людської допомоги. Користь зі спільного навчання 
всіх наших дітей без різниці матимуть не лише одиниці, а й усе наше 
суспільство.

Я не можу сказати, що у якийсь момент ми сказали собі: «Так, а тепер 
ми будемо інклюзивною школою і будемо зараховувати до класів учнів 
з різними іншостями». Чи йшлося про учнів із легкою ментальною ін-
валідністю, дітей із аутизмом чи талановитих дітей. До школи, яку ми 
маємо сьогодні, ми дійшли поступово, можна сказати — крок за кро-
ком. У нашому першому випадку, коли йшлося про дівчину з легкою 
ментальною інвалідністю (а про інклюзію тоді ще й не говорилося) 
ми переконалися, що це не така вже й проблема навчати дітей спільно 
і що таке навчання з допомогою асистентів педагога добре вдається. 
Тоді, на цьому незнайомому шляху, нам дуже допомогли три важливі 
речі, про які я б розповіла.

По-перше, це юридична суб’єктність школи, яку ми отримали 1 січня 
1993 року. Тоді школа отримала автономію з повноваженнями, яких 
раніше не мала. До нових повноважень шкіл належало й укладання 
трудово-правових відносин. І я стала першою директоркою школи 
в районі Вишков, яка працевлаштувала асистентку педагога. Асис-
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тентку педагога я вже мала вибрану, була з нею знайома, знала її вла-
стивості і що вона зацікавлена працювати з дітьми.

По-друге, наша школа — це середовище меншої сільської школи сімей-
ного типу, де люди знайомі між собою і більш толерантні одне до одно-
го. Для них було нормальним те, що діти, які ходять разом до дитячого 
садка і дружать там, продовжуватимуть й надалі бути разом і у базо-
ві школі. Мушу додати, що школа — це суспільний центр населеного 
пункту, люди цікавляться тим, що відбувається у школі, відвідують 
школу під час різних подій. Навіть тоді, коли самі вже не мають дітей 
у школі.

По-трерє, це чудовий колектив учителів, які не були в опозиції. Крім 
кількох винятків, решта розуміли, що навчання має задовільнити 
інтереси усіх дітей. На початках для вчителів це було дуже складно, 
я маю на увазі організацію навчання, створення індивідуального на-
вчального плану і більше праці у підготовці до навчання.

На початку нашого шляху до школи, яка є сьогодні, батьки й узагалі 
суспільство не знали слів інклюзія та інтеграція. Вони мали уявлення 
про ці поняття в основному з медіа, а ці не завжди були позитивними. 
Тому було потрібно на батьківських зборах пояснювати батькам, про 
яке навчання йдеться і який вплив на їхніх дітей матиме спільне нав-
чання.

Також батьки мали побоювання, що навчальний процес буде «крути-
тися» навколо інтегрованого учня за рахунок інших учнів у класі. Ці-
каво, що ці страхи були перед талановитими учнями, а не перед уч-
нями з легким ментальним розладом чи з РАС. Ми запросили батьків 
на уроки, щоб вони переконалися як відбувається урок і яка атмос-
фера у класі. Ми розуміли, що якщо навчальний процес буде відбува-
тися спокійно й учні матимуть добрі результати навчання, то не буде 
й страхів з боку батьків. І нам це вдається, наприклад, відмінні учні не 
йдуть до малих гімназій (вступ після 5 класу базової школи до бага-

торічної гімназії — ред.) отже, їхні батьки не бояться, що їхнім дітям 
надається освіта нижчої якості.

Також і вчителі мусіли усвідомити, що йдеться про складну роботу 
із великою часовою затратністю і підготовка до уроку забере більше 
часу. Якщо вчитель має у класі одного учня з ментальним розладом, 
то йому потрібно два конспекти уроку. Один для учня, який навчаєть-
ся за індивідуальним навчальним планом, а інший — для решти учнів. 
Якщо ж у класі ще й талановитий учень — вчитель готує три конспек-
ти. Але можна сказати, що сьогодні вчителі вже мають досвід і вміють 
організувати навчання. Новим для вчителів було звикнути на присут-
ність ще однієї особи в класі — асистента педагога. Дуже швидко вони 
зрозуміли, що робота асистента педагога є великою допомогою і звіль-
няє їм руки для інших учнів у класі. Важливо, щоб асистент і педагог 
добре ладнали та співпрацювали.

Було необхідно забезпечити навчання матеріально. Учні із легким 
ментальним розлалом потребують інші підручники чи компенсацій-
ний дидактичний матеріал, наприклад візуальний, щоб уявити, бо такі 
учні не можуть сприймати абстрактні поняття. Учителі повинні були 
доповнити своє навчання у сфері інклюзії спрямоване на методи та 
форми роботи в класі з індивідуально інтегрованим учнем, як створи-
ти індивідуальний навчальний план тощо.

Дуже важливою була й частіша співпраця з сім’єю. Регулярно інфор-
мувати батьків інтегрованих учнів, мотивувати їх, працювати на до-
машній підготовці. У соціально-незахищених сім’ях учні з легким 
ментальним розладом часто не отримують такої підтримки, якої по-
требують учні. А потім разом з учителями батьки спільно оцінювали 
прогрес дитини.

Із включенням учнів із відмінностями до навчального процесу вигра-
ли, передусім, класні колективи. Діти налагоджують між собою зви-
чайні дружні стосунки. З досвіду випливає, що ці діти мають вели-
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кий вплив на своє оточення. У однокласників помітно посилилося 
соціальне почуття, емпатія та бажання допомогти. Стосунки у класах 
більш щирі. Безумовно, багато залежить від учителя: як він працює 
з дітьми і як залучає їх до колективу. Якщо вчитель має у класі дітей із 
відмінностями, то він повинен більше зосереджуватися на підготовку 
до уроку і продовжувати навчатися. А результатом будуть барвистіша 
взаємодія з учнями, навчання тоді є свіжістю та радістю, яке вас як 
педагога рухає вперед.

Успішна інклюзія сильно залежить від підходу педагогів до усіх учнів 
у класі. Усі діти потребують, в першу чергу, розуміння вчителя та ем-
патію. Індивідуальний підхід до учнів є очевидністю. Асистент педаго-
га у класі є необхідністю для дітей з гендікепом, принаймні, на базові 
предмети — чеську мова, математику. Педагогічний асистент дає цим 
дітям більше відчуття впевненості та безпеки. Допомагає при кому-
нікації зі сім’єю, тому що часто йдеть про дитину зі соціально слаб-
кої родини. Асистент педагога намагається залучити батьків до робо-
ти з дітьми при виконанні завдань, переконати їх, що дітям потрібні 
спокій та порядок, коли вони готуються до школи. Інтерес педагогіч-
них працівників — мотивувати батьків так, щоб вони поважали не 
лише час дитини на навчання, але й при організації вільного часу. Для 
успішного навчання і виховання необхідна тісна співпраця на рівні пе-
дагог — педагогічний асистент — батьки (учень).

У учнів із легким ментальним порушення наголос робиться на прак-
тичність, щоб вони вчились того, що їм знадобиться в житті. Ми веде-
мо цих учнів до самостійності. На базових предметах ці учні можуть 
частину уроку працювати з цілим класом, потім учитель диференціює 
роботу. Учень із ЛМР працює за своїм індивідуальним планом за під-
тримки асистента педагога. Якщо у класі більше учнів з ЛМР, виправдо-
вується й групове навчання за межами класу, де можна говорити вголос 
і при цьому не заважати перебігу навчання. Такі учні після завершення 
базової школи продовжують навчатися за спеціальностями категорії Е, 
які призначені для учнів зі спеціальними освітніми потребами.

У надзвичайно обдарованих учнів потрібно розвивати вміння ко-
мандної співпраці в колективі класу і зосередитися (після виконання 
завдань визначених шкільною навчальною програмою) на специфіч-
ний розвиток обдарованості учня. Таких учнів потрібно залучати до 
галузей, де вони можуть персонально презентуватися. Наприклад, 
брати участь у конкурсах (загальнонаціональний конкурс «Золотий 
горішок»), олімпіад, дати їм можливість працювати на проектах.

Учні з РАС часто мають розсіяну увагу і відповідно результати навчан-
ня неврівноважені. На результати навчання впливає спокій, зміна ви-
дів роботи, налагодження довіри та позитивна мотивація учня. Цьо-
го можна досягнути за підтримки асистента педагога та толерантного 
підходу однокласників.

Погляд в минуле:

• Наші учні з ЛМР успішно закінчили навчальну програму середньої 
школи категорії Е, двоє учнів за двома спеціальностями.

• Учениця з ЛМР була успішною в районних та обласних образот-
ворчих конкурсах.

• Надзвичайно обдарований учень отримав І місце у загальнонаціо-
нальному конкурсі «Золотий горішок» з історії.

• Надзвичайно обдарований учень під час навчання у базовій школі 
в 9 класі паралельно навчався в університеті за спеціальністю ме-
тематика.

• Учень з РАС із діагнозом ментальної інвалідності та важкими вада-
ми мовлення навчався в нашій школі 5 — 9 клас, навчився спілку-
ватися та отримав соціальні навики.
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КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИТКОВІ ЗАНЯТТЯ З УЧНЯМИ З ООП

№ Напрям корекції Години

1 Логопедична корекція: 41

• Індивідуальна 37

• у підгрупах 4

2 Психологічна корекція
(корекція когнітивної та
емоційно-вольової сфер)

58

• Індивідуальна 41

• по підгрупах 17

3 Соціально-побутове орієнтування 12

4 Корекція розвитку пізнавальної діяльності 25

5 Ритміка 9

6 Лікувальна фізична культура 1

7 Розвиток мовлення 14

Разом 155

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНОЇ РОБОТИ

Навчальний рік Кількість дітей, в яких знято діагноз за-
тримка психічного розвитку

2015-2016 2

2016-2017 3

2017-2018 10

2018-2019 3

2019-2020 3

РАЗОМ 21

Крім того, щороку учні з ООП нагороджуються грамотами, у тому чис-
лі і міського рівня, за досягнення у позашкільних заходах. А в 2020 році 
учень 9 класу з ООП став стипендіатом міського голови.

Така результативність досягається за рахунок тісної співпраці всіх 
учасників освітнього процесу. Найкращі результати досягаються коли 
учні з ООП залучені до позашкільної діяльності. Ми маємо розгалу-

ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ: РІВНІ МОЖЛИВОСТІ 
ДЛЯ КОЖНОГО

ОЛЕНА ШМЕЛЬКОВА, директорка БілгородДністровської ЗОШ 
№11 Одеської області

Серед розмаїття визначень інклюзії мені імпонують слова екс-міні-
стра освіти України П. Таланчука: «Інклюзія — наука про щастя… Ща-
стя бути поміченим, щастя бути почутим, щастя бути реалізованим 
у жорстокому світі здорових людей».

Більше десяти років учасники освітнього процесу Білгород-Дністров-
ської ЗОШ №11 крокують шляхом інклюзії. Це копітка, щоденна, на-
полеглива праця.

Якщо викласти інклюзію в нашій школі мовою статистики, то вона ви-
глядає так. Станом на 01.09.2020 р. в ЗОШ №11 в 39 класах навчаються 
907 учнів, з них 34 учні з особливими освітніми потребами (ООП) на-
вчаються в класах інклюзії та 10 учнів з ООП у 2 спеціальних класах 
(майже 5 %від загальної кількості учнів школи).

КІЛЬКІСТЬ ІНКЛЮЗИВНИХ ТА СПЕЦІАЛЬНИХ КЛАСІВ В ЗОШ №11

Навчальний рік Інклюзивні класи Спеціальні класи

2015-2016 3 4

2016-2017 4 5

2017-2018 10 6

2018-2019 11 5

2019-2020 20 2

2020-2021 20 2
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жену мережу шкільних гуртків та секцій, гуртки та студії міського 
центру дитячої творчості, співпрацюємо з громадськими організаці-
ями батьків дітей з ООП.

Педагогічні працівники школи позитивно налаштовані на впрова-
дження інклюзивних практик в освітній процес. В якості переваг ви-
значають:

• можливості повноцінної соціалізації;

• формування нового типу суспільства, яке буде характеризуватись 
толерантним ставленням до «інших» людей;

• виховання емпатії та емоційного інтелекту у типових дітей;

• під інклюзією розуміємо різноманітність світу, який не обмежуєть-
ся дітьми з інвалідністю.

З тих завдань, які ставили раніше, дещо вже досягнуто: до штатного 
розкладу школи введено 2 посади логопедів, 0,5 ставки дефектолога, 
посаду асистента групи подовженого дня. Міський інклюзивно-ресур-
сний центр надає висновки та рекомендації щодо навчання дітей, не 
порушуючи терміни навчального процесу в закладі освіти.

Проте, для реалізації ефективної інклюзії необхідно:

• забезпечити педагогічний склад необхідною професійною підго-
товкою:
• друга вища освіта;
• тривале багатомодульне підвищення кваліфікації;
• стажування на робочому місці з метою вивчення успішних 

практик;

• збільшити фінансування за для забезпечення навчального закладу 
необхідним обладнанням, проведенням ремонту та перебудов;

• внести зміни до штатного розкладу, які передбачають введення 
посад логопедів, фізреабілітологів, асистента керівника гуртка, за-
ступника директора з інклюзивного навчання, додаткові ставки 
практичних психологів;

• підвищення заробітної плати асистента вчителя;

• оптимізувати роботу з батьками як дітей типових, так і «особли-
вих» в реалізації концепції інклюзивної освіти;

• уникати надлишкової бюрократизації інклюзивного навчання.

Нова українська школа створює умови для максимально значущої уча-
сті в освітньому процесі дітей з ООП.

Одним з найпоширеніших і дієвих прийомів, спрямованих на ство-
рення позитивної атмосфери та прийняття «особливих дітей» 
у класі, є вправи «криголами». Найкращий час для «розтоплення кри-
ги» — Ранкова зустріч.

Пропоную до уваги читачів ранкову зустріч, яку проводить учитель 
вищої категорії, учитель методист, тренер НУШ Мізюк Л.І.

Ранкова зустріч для учнів 3 класу «Я такий самий, як ти».

1. ВІТАННЯ:

• Добрий день, любі друзі! Я думаю, що ви всі дуже любите мандру-
вати, тож пропоную вам відправитись зараз у цікаву подорож. І не 
будь-куди, а в країну Толерантності. Але перш ніж ми відправимо-
ся, давайте привітаємось один з одним.
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• Станьте в коло, швидко і міцно потріть долоньки та передайте те-
пло своїх долоньок один одному, говорячи при цьому компліменти.

• А зараз ми з вами пограємо в гру «Сонце світить на того,… (у кого 
світле волосся)», і у кого буде ознака, яку я назву, вибігає в коло:
• у кого на одязі жовтий колір;
• у кого довге волосся;
• у кого заплетена косичка;
• у кого блакитні очі;
• хто прийшов в кросівках;
• у кого на одязі є смужки.
• Тепер подумайте і скажіть: Які усі ми?

2. ГРУПОВЕ ЗАНЯТТЯ.

• Так, усі ви різні. Але усі ви все ж мешкаєте в одній країні, в одному 
місті, навчаєтесь в одному класі. Тобто у вас є і щось спільне. Ви, 
мабуть, знаєте: відправитись у подорож можна лише з дружною ко-
мандою. А чи ви такі? Ми зараз це перевіримо. Слухайте моє перше 
завдання, яке називається «Голова, плечі, коліна». (Вчитель називає 
в різному порядку ці частини тіла, а діти повинні їх показувати. Але 
вчитель при цьому, щоб їх заплутати, показує інші)

• Ну що, молодці! Ви усі добре впоралися з цим завданням, і я бачу, 
готові відправлятися зі мною в подорож.

• Моє перше завдання називається «П›ять добрих слів». (Кожному 
учаснику пропонується обвести на аркуші паперу свою долоню 
і посередині написати своє ім’я. Потім учасник передає свій ар-
куш сусідові праворуч, а сам отримує малюнок від сусіда ліворуч. 
На кожному пальці отриманого малюнка долоні сусіда учасникові 
треба написати якусь рису, притаманну, на його погляд, власникові 
долоні (всього їх буде п’ять). Вчитель збирає аркуші, зачитує риси 
характеру, а діти намагаються здогадатись, кому вони належать.

• Молодці! Добре впорались із завданням. А тепер рухаємось далі. 
Ось і наше наступне місто. Це місто «Чарівних слів». Ми з вами 
згадали добрі слова. Їх дуже приємно чути кожній людині і навіть 
кожній тварині. Але є слова — чарівні, які ми повинні завжди ви-
користовувати в своєму житті. Це слова «дякую» і «вибачте». Саме 
з цими словами пов’язане моє наступне завдання. У мене в руках 
два кола — жовте і червоне. Коли я підніму жовте коло, ви повин-
ні сказати «дякую», коли червоне — «вибачте». (Діти виконують 
завдання).

3. ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ.

• А наша подорож продовжується. Попереду нас чекає місто «Гар
монія». Там живуть різні казкові герої. Зустрічаються як добрі, так 
і злі. Моє наступне завдання пов’язане саме з ними і називається 
«Впізнай героя казки». Спробуйте їх охарактеризувати. Я буду на-
зивати казкового героя, а ви будете відповідати, добий він чи злий. 
Якщо він добрий, ви плескаєте в долоні, якщо злий, то тупаєте но-
гами.
• Іван — Царевич, Баба — яга
• Кощій Безсмертний, Гуси-лебеді
• Людоїд, Спляча красуня
• Золота рибка, Морозко
• Дюймовочка, Мальвіна
• Карабас Барабас, Івасик-Телесик
• Попелюшка, Котигорошко
• Червона Шапочка, Мачуха

Ну що ж, ми познайомились з мешканцями цього міста і рухаємося 
далі. На нашому шляху місто «Терпимість» і моє завдання. Послу-
хайте уривки з деяких казок і дайте відповідь на запитання.
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У казці Г. Х. Андерсена «Дюймовочка» хрущеві сподобалась голов-
на героїня. Але запрошеним гостям, іншим жукам, вона не сподо-
балась. Ось, що казали гості — жуки:
• У неї тільки дві ноги! Яка убогість!
• У неї немає вусиків!
• Вона така тонка в талії, фі! Вона схожа на людину! Яка вона не-

гарна.
• Чому жуки вирішили, що Дюймовочка негарна? (Тому, що вона 

не була схожою на них).
• Яка з ознак толерантності відсутня у жуків? (Терпимість до зов-

нішніх відмінностей). Демонструється фрагмент із мультфільму 
«Дюймовочка.

• А зараз послухайте уривок з іншої казки Г. Х. Андерсона — «Гидке 
каченя»:… Качки оглянули їх і голосно заговорили:
• Ну от, ще ціла юрба! А одне — яке гидке!

Цієї ж миті одна качка підійшла і дзьобнула його в шию. А знатна 
качка промовила: «Славні в тебе дітки, крім одного. Бідолашка не 
вдався! Якби його переробити».

Його дзьобали, штовхали й дражнили не тільки качки, а й кури. Всі 
гнали бідолаху, навіть брати й сестри кидали йому: «Хоч би кицька 
потягла тебе, гидку потвору!»

• Діти, як ви думаєте, чому гидке каченя ображали? (Тому що він був 
не схожий на інших каченят). Демонструється фрагмент з муль-
тфільму «Гидке каченя».

• Молодці! І з цим завданням ви добре впорались. Ви вже зрозуміли, 
що сьогодні ми з вами мандруємо країною, якої ви не знайдете на 
карті, але яка живе в кожному серці, в думках — країною Толерант-
ності. А у наступному нашому місті під назвою «Дружба» є головна 

площа Толерантності. Давайте саме тут зберемося в коло і спробу-
ємо виконати моє восьме завдання.

Покладіть свою праву руку на плече тому, хто стоїть праворуч — це 
буде означати, що у вас є друг, на якого ви можете покластися. Лівою 
рукою обніміть того, хто стоїть ліворуч — це буде означати, що ви го-
тові підтримати друга. Тепер ви розумієте, що всі ви є однією дружною 
командою. А наша подорож країною Толерантності завершується. По-
важайте один одного, будьте чуйними, доброзичливими і толерантни-
ми у ставленні до інших.

4. РЕФЛЕКСІЯ.

• А щоб подорож завершилась у гарному настрої, давайте дружно 
виконаємо моє останнє завдання:

• Зараз я дам кожному з вас по одні повітряні кульці однакового ко-
льору, ви їх надуєте, а потім кожний напише своє ім’я на кульці.

• Давайте вийдемо в коридор з кульками, відпустимо їх, я їх перемі-
шаю, а ви за 3 хвилини спробуєте знайти кульку зі своїм ім’ям.

• Важко! Не встигли.

• А зараз послухайте уважно інше завдання: візьміть кульку, яка зна-
ходиться поряд з вами і віддайте господарю цієї кульки.

• Швидше впорались? А це тому, що кульки як щастя. Ніхто не най
де його, якщо шукатиме тільки для себе. Але ж, якщо піклуватися 
один про одного, можна знайти його набагато скоріше.

Безумовно пандемія внесла певні зміни та обмеження в освітній про-
цес, але пам’ятаймо: « А завзяття, праця щира свого ще докаже». Буде-
мо щасливими у своєї праці!
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МИ ВЧИМОСЯ САМІ І ВЧИМО ШКІЛЬНУ ГРОМАДУ 
ЯК ЖИТИ, ПРИЙМАЮЧИ ВСІ ВІДМІННОСТІ

ПУСТОВА ТЕТЯНА, директор закладу загальної середньої освіти №12 м. 
Первомайська Миколаївської області.

Я працюю на посаді керівника школи понад 19 років. За цей час сфор-
мувалася команда однодумців, вчителів-професіоналів, життєвим 
кредо яких є слова:

• Переступаючи поріг школи, я усвідомлюю, що приходжу до учнів, 
щоб розпізнати у кожному з них людську особистість, здатну роз-
виватись і прогресувати;

• Мій обов’язок прийняти кожного учня таким, яким він є, а не яким 
я хотіла би його бачити, допомогти кожній дитині досягти макси-
муму її потенційних можливостей;

• Мій обов’язок — сприяти розвитку того доброго, що є мінімаль-
ним капіталом кожної без винятку людини. Допомогти кожному 
учневі розкрити свої здібності, талант, сформувати активну життє-
ву позицію на благо своєї Батьківщини.

Саме усвідомлення своїх обов’язків перед дітьми, батьками, суспіль-
ством, стало відправною точкою впровадження інклюзивної освіти 
в нашому закладі.

Початком впровадження інклюзивної освіти стало звернення одного 
з батьків з питанням, чи потрібна його сину інклюзія, чи варто зверта-
тися із заявою. У батька на руках вже був висновок ІРЦ, однак, він мав 
великі сумніви щодо того, як сприйме громада школи його дитину, яка 
не є такою як усі. Він, як і всі батьки дітей з особливим освітніми по-

требами, не хотів привертати увагу до свого сина. Довелося перекону-
вати батьків, що саме впровадження інклюзивної освіти стане шансом 
для їхньої дитини відчути підтримку, свою цінність, а також важли-
вість власної ролі у процесі навчання.

Колектив школи, не маючи досвіду, мав велике бажання створити не-
обхідні умови для соціалізації та органічної інтеграції в суспільство 
дітей з особливими освітніми потребами.

Найбільшим викликом стало створення ефективної команди супро-
воду. По-перше, потрібно було знайти асистента вчителя, який би мав 
риси вихователя, вчителя, друга і помічника дитини. В нашому розу-
мінні цей педагог повинен був стати містком, який би поєднав дитину 
з однолітками, вчителем, громадою школи.

По-друге, члени команди супроводу повинні знати всі потреби дити-
ни, ретельно моніторити всі досягнення, проблеми та невдачі учня, 
постійно шукати шляхи розвитку.

Ще один виклик — залучення батьків до освітнього процесу. Це необ-
хідна умова для успішної роботи команди супроводу. Саме батьки, за-
звичай, знають про свою дитину найбільше — її функціональні обме-
ження та сильні сторони, індивідуальні потреби та особливості.

За два роки ми підтвердили, що здібності до навчання мають всі діти 
без виключення. Їм лише необхідно створити для цього умови. Ми пи-
шаємося успіхами наших трьох учнів, які вдало соціалізуються, мають 
власну траєкторію розвитку.

Протягом двох років роботи ми зрозуміли, що інклюзивна освіта не 
має обмежуватись стінами класної кімнати. Створення освітнього 
середовища — неодмінна умова успішного впровадження інклюзії 
в школі. Сьогодні, коли ми маємо три інклюзивних класи, вважаємо 
доцільним створення ресурсної кімнати у закладі.
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Найголовніше для вчителя, команди супроводу — культивувати 
у учнів повагу до однокласників, вчити дітей розумінню того, що вони 
принципово не відрізняються один від одного.

Дуже важливим є вміння працювати в команді заради спільної мети. 
Це допомагає дітям реалізовувати себе, не зважати на відмінності 
між собою.

Для успішної інклюзії необхідне правильне розуміння того, чим на-
справді є ця система, а також сприйняття інклюзивної культури зага-
лом всіма учасниками процесу навчання.

У вересні 2018 року у школі вперше було організовано інклюзивний 
клас. Два першокласники отримали висновки ІРЦ та стали першими 
в історії школи учнями, яким було забезпечено право здобувати освіту 
за місцем проживання, не дивлячись на діагноз. Перший місяць нав-
чання показав правильність і доцільність впровадження інклюзії саме 
для цих дітей. Керуючись нормативними документами, ми на практи-
ці шукали шляхи їх реалізації. Спочатку ми провели широку інфор-
маційну кампанію з батьками інших учнів, намагалися переконати їх, 
що за допомогою асистента вчителя, учні з особливими освітніми по-
требами не стануть «заважати» іншим першокласникам адаптуватися 
до школи. Дякуючи підтримці Первомайського ІРЦ, особливо, його 
керівника Сороковської Л.О., наша команда психолого-педагогічного 
супроводу змогла організувати навчання дітей так, що вже на кінець 
першого року навчання відчутно підвищилася ступінь участі учнів 
з ООП у навчальному процесі та позашкільних заходах, зменшився рі-
вень їх ізольованості. Однокласники стали добрими друзями для цих 
учнів. Приклад навчання таких учнів спонукав ще одну родину з цьо-
го класу пройти обстеження, яке вони соромилися пройти до початку 
першого класу та отримати висновок про необхідність організації ін-
клюзивного навчання для їхнього сина.

Впроваджуючи інклюзію у закладі, ми на практиці дійшли висновків, 
що інклюзія — це процес. Це постійний пошук кращого способу реа-
гування на людську різноманітність. Ми вчимося самі і вчимо шкільну 
громаду як жити, приймаючи всі відмінності. Сьогодні четверо учнів 
у трьох класах впевнено йдуть своєю траєкторією розвитку у стінах 
школи. Ми повністю сповідуємо ідеологію, яка виключає будь-яку 
дискримінацію дітей, яка забезпечує однакове ставлення до всіх лю-
дей, але створює спеціальні умови для дітей з особливими освітніми 
потребами.



62 63 

ПАРТНЕРСТВО ШКОЛИ ТА РОДИНИ ПІД ЧАС 
ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ДІТЕЙ 
З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

ТЕТЯНА ЦУВАРЄВА, директорка Херсонської загальноосвітньої школи 
І ступеня № 25 Херсонської міської ради

Рівний доступ до якісної освіти — невід’ємне право кожної дитини, 
саме тому в нашому закладі створено освітній простір для навчання 
дітей з особливими освітніми потребами.

Кожна дитина неповторна та наділена від природи унікальними здіб-
ностями, талантами та можливостями. А отже покликання сучасної 
школи полягає в тому, щоб допомогти розкрити та розвинути таланти 
кожної дитини, в тому числі дітей з особливими освітніми потребами.

Херсонська загальноосвітня школа І ступеня № 25 Херсонської міської 
ради — заклад, який дарує надію кожній дитині, яка переступає поріг 
нашої школи.

Педагогічний колектив нашої школи розуміє, що інклюзивна шко-
ла — це заклад, який забезпечує інклюзивну модель освіти як систему 
освітніх послуг, зокрема: адаптує або модифікує навчальні програми 
та плани, фізичне середовище, методи та форми навчання, використо-
вує існуючі в громаді ресурси, залучає батьків, співпрацює з фахів-
цями для надання спеціальних послуг відповідно до різних освітніх 
потреб дітей, створює позитивний клімат в шкільному середовищі 
(Саламанська декларація, Програма дій).

Наш заклад, на момент відкриття інклюзивних та спеціальних класів, 
був єдиною у місті Херсоні школою першого ступеня.

З 2012 року у школі було відкрито перший спеціальний клас, у якому 
навчалося 10 учнів. З 2013 року — перший клас з інклюзивним навчан-
ням (інклюзивним навчанням було охоплено 2 учнів (із порушенням 
опорно-рухового апарату).

На сьогодні у школі: 12 класів, з них — 4 спеціальні класи, 4 інклюзив-
ні класи; в них навчаються 257 учнів, з них — 53 дитини з особливими 
освітніми потребами (12- на інклюзивній формі).

У цьому навчальному році отримують психолого-педагогічні та ко-
рекційно-розвиткові послуги 53 дитини із особливим освітніми по-
требами, серед них:

• із затримкою психічного розвитку — 24,

• із складні порушеннями розвитку, серед них є діти з розладами ау-
тизму, порушеннями опорно-рухового апарату, порушеннями слу-
ху, поведінковими розладами, порушеннями мовлення — 27,

• мають розлади спектру аутизму — 2.

Наш заклад на 100 % укомплектований необхідними кадрами для про-
ведення психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових занять.

Крім того, у практиці роботи нашої школи дієвим є залучення до ос-
вітнього процесу батьків, які є асистентами дитини з особливим освіт-
німи потребами. У період карантину саме таким батькам було легше 
допомагати своїм дітям засвоювати навчальний матеріал.

Не дивлячись на досить молодий склад педагогів, вони мають високий 
потенціал. Тільки у цьому навчальному році вчитель корекції розвит-
ку прийняла участь у Всеукраїнському конкурсі проєктів учителів-но-
ваторів від Parimatch Foundation Ukraine у номінації «Соціалізація ді-
тей з особливими освітніми потребами засобами фізичної культури» 
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та увійшла в число 50-ти переможців. Асистент вчителя 4 інклюзивно-
го класу посіла перемогу у міському фаховому конкурсі молодих педа-
гогів «Professional fest» у номінації «Освіта дітей з особливими освітні-
ми потребами».

Хочеться зазначити, що Чеський проект «На шляху до інклюзії» став 
для педагогічного колективу нашої школи дуже корисним, оскільки 
поєднав однодумців.

Психолого-педагогічний супровід дитини з особливими освітніми по-
требами в нашому закладі — це взаємоузгоджена комплексна діяль-
ність команди фахівців та батьків учнів.

У нашому закладі організовано роботу шкільної команди психоло-
го-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами.

Умовами результативності навчання дітей з особливими освітніми по-
требами вважаємо:

• допомога батьків у процесі навчання, виховання та розвитку;

• допомога та підтримка вчителів, у тому числі в адаптаційний період;

• допомога однокласника, який сидить поруч;

• раціональна організація власне навчального процесу;

• урахування специфіки сприйняття навчального матеріалу;

• готовність дитини з особливими освітніми потребами увійти в се-
редовище здорових однолітків (водночас готовність останніх прий-
няти ровесника з психофізичними порушеннями);

• подолання труднощів комунікативній сфері.

Для кожної дитини, яка отримує інклюзивну освіту, розроблено інди-
відуальний робочий план, в якому згідно із нозологіями введено пси-
холого-педагогічні та корекційно-розвиткові заняття:

• корекції вад розвитку;

• розвитку мовлення;

• логоритміки, ритміки;

• ЛФК.

Для кожної дитини з особливими освітніми потребами командою су-
проводу та згідно з висновками та рекомендаціями Херсонського ін-
клюзивно-ресурсного центру розроблено індивідуальну програму 
розвитку, яка коригується кожні три місяці на засіданні шкільної ко-
манди психолого-педагогічного супроводу.

У нашому закладі колектив школи та батьки — партнери та однодумці.

Соціалізація дітей з особливими освітніми потребами відбувається 
постійно, як на уроках, так і у позаурочній діяльності.

• активно використовуємо культурно-освітні ресурси мікрорайону 
і міста (краєзнавчий, художній музей, музей природи, планетарій, 
театр ляльок і драматичний; мережі районних та міських бібліотек; 
міські парки, сквери);

• проводимо спільні заходи з громадськими організаціями, позаш-
кільними закладами освіти, культури та охорони здоров›я й бать-
ками;



66 67 

• у рамках співпраці із Національним олімпійським комітетом та Ін-
васпортом організовуємо зустрічі із параолімпійцями, спортивні 
змагання тощо;

• залучаємо дітей до участі в акціях та конкурсах різного рівня (крім 
того, у рамках міського фестивалю «Повір у себе»);

• здійснюємо оздоровлення у міських, позаміських таборах та сана-
торіях. На особливу увагу заслуговує оздоровча програма та відпо-
чинок у пришкільному таборі «Веселка».

У закладі створено відповідні умови для проведення психолого-пе-
дагогічної та корекційно-розвиткової роботи. Для послуг дітей спе-
ціально оснащено Ресурсну кімнату, кабінет ритміки та лікувальної 
фізкультури, кабінет соціально-психологічної служби. За рахунок дер-
жавної субвенції щорічно поповнюється матеріально-технічна база 
школи: засоби для психофізичного розвитку, спеціальне обладнання, 
відповідний дидактичний матеріал, особлива наочність, інформацій-
но-комунікаційне обладнання тощо. Безбар`єрному доступу спри-
яють пандус, спеціально обладнані санітарні кімнати, парти, місця 
в класних кімнатах, їдальні, бібліотеці тощо.

Питання щодо партнерства школи та родини під час організації дис
танційного навчання для дітей з особливими освітніми потребами 
стало актуальним в умовах пандемії.

Пандемія внесла дуже багато змін у життя дітей з особливими освітні-
ми потребами, а саме:

• зміни в режимі дня школяра, бо постійний і сталий режим дня них 
це є безпека;

• перехід до нової незвичної форми навчання, бо дистанційна форма 
навчання є новою й незнайомою, незрозумілою та викликає дис-
комфорт;

• неможливість виходу з дому на подвір›я/ігровий майданчик, у ба-
сейн, бо раніше це було заспокоєнням для дитини з особливими 
освітніми потребами, що спричиняє зміни в її поведінці;

• перебування в замкненому просторі 24/7, бо це ізолює дитину від 
безпосереднього спілкування з близькими і значущими для неї 
людьми, що теж змінює поведінку дитини;

• перебування в емоційно-напруженій ситуації навіть удома, через 
те, що дорослі хвилюються, бояться і змін у житті дитини, і каран-
тину, бояться, щоби їхня дитина не заразилася, що призводить до 
підвищеної тривожності, почуття страху, паніки та емоційних ви-
бухів;

• буденність та одноманітність днів;

• нерозуміння причин залишатися вдома, бо здебільшого діти з осо-
бливими освітніми потребами не розуміють причин залишатися 
вдома, чому не можна йти в школу, чому не можна зустрітися з дру-
зями, побачити однолітків.

Тому педагогічний колектив нашого закладу вважає необхідною та 
важливою умовою у даній ситуації партнерство між педагогами та 
батьками. Як-то кажуть, йти пліч-о-пліч.

Саме тому ми й виробили рекомендації на допомогу батькам:

• Підтримуйте власний спокійний емоційний стан. Пам’ятайте: Ваш 
тривожний стан передається Вашій дитині.
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• Допомагайте та підтримуйте свою дитину.

• Допомагайте та підтримуйте дитину під час онлайн- та офлайн-за-
нять. Пам’ятайте: про певну самостійність у виконанні завдань Ва-
шою дитиною.

• Спільно з вчителем готуйте матеріали та наочність для онлайн-уро-
ків.

• Пам’ятайте: у даний період Ви є каналом комунікації між учите-
лем і дитиною з особливими освітніми потребами та між дитиною 
з особливими освітніми потребами і іншими дітьми в класі.

Для налагодження співпраці з батьками шкільною командою психоло-
го-педагогічного супроводу вироблено поради для педагогічних пра-
цівників:

• Постійно підтримуйте батьків та/або осіб, що їх замінюють.

• Мотивуйте їх до спільного навчання з дітьми. Нагадайте, що 
участь батьків під час відеоуроків буває різною: пасивною (вико-
нання завдання «рука в руці»); частковою (вкласти ручку дитині 
в руку, а завдання вона виконає сама); непомітною (дитина виконує 
завдання самостійно).

• Роз’яснюйте батькам та/або особам, що їх замінюють, те, що нав-
чання дитини в онлайн-форматі у період пандемії є важливим.

• Систематично проводьте опитування для батьків щодо труднощів, 
з якими вони стикаються під час карантину, та командно опрацьо-
вуйте їх та надавайте практичні поради батькам та/або особам, які 
їх замінюють.

• Спілкуйтеся з батьками телефоном, бо саме вони є каналом кому-
нікації між вами та дитиною.

• Направляйте запис своїх звернень та завдань для дитини. Це теж 
може стати додатковим засобом для спонукання та мотивування 
дитини до навчання.

• Спонукайте батьків та/або осіб, що їх замінюють, до спільного нав-
чання, роз’яснюйте його важливість.

• Будуйте доброзичливі стосунки з батьками та/або особами, що їх 
замінюють.

Пам’ятайте, що кожен із батьків перебуває на певній стадії горюван
ня. Коли батьки народили дитину з інвалідністю, то вони отрима
ли психологічну травму. Тож часто в батьків опускаються руки, вони 
не вірять у силу дитини, вони в депресивному стані, заперечують 
онлайннавчання. З карантином усі ці стани загострилися і, звісно, 
батькам потрібна ваші підтримка, віра, впевненість у тому, що нам 
вдасться, якщо ми будемо працювати командою.

Отже, партнерство школи та родини, — це величезна, кропітка, ціле-
спрямована та відповідальна робота як для педагогічного колективу, 
так і для батьків.
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певні труднощі чи відмінності, що існують між ними. На сьогодні в на-
шому закладі відкрито 9 інклюзивних класів де навчається 19 дітей.

Вперше до нас звернулись батьки дитей з ООП в 2017 році. На той час 
ще не було висновків інклюзивно-ресурсних центрів з рекомендація-
ми для кожного члена команди супроводу, а тільки висновки психоло-
го-медико-психологічної комісії з рекомендованими годинами корек-
ційно-розвиткових занять.

Для колективу закладу і для мене особисто, як директора школи, це 
було викликом. Адже раніше в нашій практиці не було досвіду роботи 
з дітьми з особливими освітніми потребами. Початком нашої роботи 
було створення інклюзивного навчального середовища, яке реалізову-
валось у рамках чотирьох взаємопов’язаних напрямків, а саме:

• розв’язання організаційних питань — це створення колективу, 
який поділяє ідеї співробітництва, стимулює розвиток усіх учасни-
ків колективу, в якому цінність кожного є основою спільних досяг-
нень;

• вироблення загальних принципів інклюзивного навчання в закла-
ді — це включення кожної дитини у навчально-виховний процес та 
всіх членів колективу у роботу з першого дня перебування дитини 
в закладі;

• запровадження інклюзивної практики — це вироблення моделі ко-
мандної роботи, пошук ефективних засобів, методів та прийомів 
щодо включення дітей з особливими освітніми потребами до за-
гальноосвітніх класів;

• робота з батьками — це найголовніший напрямок роботи. Усім ді-
тям потрібна підтримка батьків, а діти з ООП потребують ще біль-
шого залучення батьків і не тільки на початкових етапах навчання, 
а й протягом усього перебування в школі.

ЗАВДЯКИ ІНКЛЮЗИВНІЙ ОСВІТІ КОЖНА ДИТИНА 
ЗМОЖЕ ЗНАЙТИ СВОЄ МІСЦЕ В ЖИТТІ

НАТАЛІЯ ПЛОХОТНЮК, директорка Одеської загальноосвітньої школи 
№ 46 ІІІ ступенів з професійним навчанням Одеської міської ради 
Одеської області

Найкращий спосіб зробити дітей  
хорошими — це зробити їх щасливими

— О. Уайльд

Школа — це осередок мрій, де кожен учень повірить в те, що зможе 
себе реалізувати як особистість, школа — це сучасний заклад з інте-
рактивними методами навчання, який надає якісну освіту. Саме таки-
ми словами можна охарактеризувати Одеську загальноосвітню школу 
№ 46 І-ІІІ ступенів з професійним навчанням Одеської міської ради 
Одеської області. На посаді директора працюю 11 років. В 2018 році 
закінчила Кам’янець-Подільський національний університет імені 
Івана Огієнка та захистила диплом магістра на тему «Професійна ком-
петентність директора інклюзивної школи».

В закладі відкрито 23 класи, в яких навчається 675 учнів. Освітній про-
цес в школі забезпечують 47 творчих й талановитих педагогічних пра-
цівників. Кредом в роботі кожного з них є п’ять основних заповідей: 
люби дитину, поважай дитину, знай дитину, вір у дитину та розумій 
дитину.

Наш заклад у постійному пошуку нових шляхів, які б змогли забезпе-
чити успішне навчання всіх дітей. Основним принципом ми вважаємо 
надання можливостей, щоб усі діти навчалися разом, незважаючи на 
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Так , починаючи з 2017 року, кількість дітей з особливими освітніми 
потребами постійно збільшувалась. Разом із збільшенням дітей, збіль-
шувалась кількість годин корекційно-розвиткових занять. На сьогод-
нішній день навчається 19 дітей з різними нозологіями: затримка пси-
хічного розвитку, мовленнєві порушення, інтелектуальні порушення, 
порушення опорно-рухового апарату у формі ДЦП.

Основними викликами в організації інклюзивного навчання стало: 
недостатність та невідповідність матеріально-технічої забезпечення 
та обладнання закладу потребам дітей з ООП, недостатність інфор-
мації у педагогів та адміністрації закладу про особливості навчання та 
виховання дітей з ООП, психологічна неготовність педагогів до нав-
чання таких дітей, страх перед новими умовами роботи та незвични-
ми труднощами у роботі з дітьми з ООП, негативне сприйняття дітей 
з особливими освітніми потребами іншими школярами та негативне 
ставлення батьків до спільної діяльності їхніх дітей з дитиною з ООП. 
Але крок за кроком ми змогли подолати всі труднощі.

Створювались команди супроводу, тричі на рік відбувалось їх засі-
дання, де кожен раз відкривалось щось нове не тільки для педагогів, 
а й для батьків дітей з ООП. Педагогічний колектив вчився працюва-
ти в умовах інклюзії разом зі своїми учнями, збагачувалась матеріаль-
но-технічна база за рахунок державної субвенції, поповнювався штат-
ний розпис новими штатними одиницями.

Якщо проаналізувати роботу закладу по впровадженню інклюзивного 
навчання за три роки, то можна зробити висновок, що відбулися певні 
позитивні зміни, а саме:

• професійний розвиток педагогічних працівників та поширення 
різноманітності в навчальних видах діяльності;

• організація роботи асистентів вчителів;

• покращення доступності навчального закладу для всіх дітей, неза-
лежно від їх потреб;

• поширення співпраці навчального закладу з органами місцевого 
самоврядування, міжнародні зв’язки, участь в міжнародному про-
єкті «На шляху до інклюзії»;

• забезпечення корекційними педагогами, яких включено до штат-
ного розпису закладу;

• створення кімнат психологічного розвантаження не тільки для ді-
тей з ООП, але й для звичайних учнів, відкриття ресурсної кімнати.

Найважчим періодом у навчанні та вихованні дітей те тільки з ООП, 
але й звичайних учнів, був період карантину з використанням дистан-
ційної форми навчання. Але я вважаю, що ми разом впорались з ви-
кликом пандемії. На різних інформаційних платформах проводились 
уроки онлайн. Разом зі своїми однолітками на цих уроках присутніми 
були і діти з ООП, Вчителі під час проведення дистанційних занять 
давали їм можливість відповідати на поставлені питання, презентува-
ти свої досягнення. Асистент вчителя допомагав кожній дитині з ви-
конанням домашнього завдання. З кожною дитиною з ООП прово-
дились індивідуальні консультації та корекційно-розвиткові заняття 
в Zoom та Viber. Найважчим на початку дистанційного навчання було 
переключення дітей з ООП з оф лайн навчання на онлайн навчання. 
Але завдяки спільним зусиллям педагогів та батьків ми змогли органі-
зувати дистанційно всі заняття, щоб дітки почували себе комфортно.

Щороку до нашого закладу приводять хлопчики і дівчатка з особли-
вими освітніми потребами не тільки з нашого мікрорайону, а й з усіх 
районів м. Одеси . Хочу поділитись з вами тільки однією із 19 історій 
успіху дитини з ООП.
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Катерина, в цьому році прийшла до першого класу. Відповідно до вис-
новку інклюзивно-ресурсного центру практичний психолог прово-
дить з нею заняття з розвитку емоційно-вольової сфери. За три міся-
ці роботи вже досягнуті такі результати: учениця вільно спілкується 
з однолітками, аналізує завдання, менше відволікається на сторонні 
подразники, розвинена здатність керувати своїми емоціями та пове-
дінкою, уміє у разі виникнення почуття гніву і роздратування виража-
ти негативні реакції безпечним способом. Володіє навичками дотри-
мання правил обов’язкових для всіх. Уміє критикувати та коментувати 
свої дії , справляти помилки. Сформована здатність аналізувати ,уза-
гальнювати і конкретизувати ситуації, події, явища незалежно від ре-
альних обставин.

Була проведена велика робота з батьками щодо створення психологіч-
ного комфорту в сім’ї, налаштування на позитивне ставлення та тер-
піння щодо вередування та істерики Катерини.

На зустрічі з психологом батьки відпрацьовували навички дихання та 
саморегуляції подолання негативних емоційних реакцій на крик та іс-
терики дитини. Вони отримали рекомендації щодо корекції поведінки 
вдома, як реагувати терпінням та спокійним рівним тоном, сформува-
ли навички доводити інформацію щодо рамок що добре, а що для неї 
погане, обов’язкове озвучення, що батьки її люблять та хочуть постій-
но їй допомогти та підтримати. Що вона може звертатись в будь який 
час за роз’ясненнями щодо потреб.

З досвіду роботи закладу в умовах інклюзії необхідно зазначити, що 
стратегія розвитку інклюзії в умовах освітнього процесу — це пози-
тивні зміни закладу відповідно до інклюзивних цінностей.

Сьогодні ми розпочали велику роботу щодо «Створення плану роз-
витку інклюзивного навчання в школі»

Цей план включає в себе велику кропітку роботу щодо пошуку шляхів 
підтримки педагогічного та професійного розвитку всіх учасників ос-
вітнього процесу в закладі освіти.

План складається з 5 основних етапів:

1 Підготовчий
• Формування координаційної групи.
• Перегляд підходів до планування діяльності навчального закла-

ду.
• Ознайомлення з основними концепціями індексу інклюзії.

2 Вивчення ситуації з реалізацією інклюзивних підходів у діяльності 
школи
• Вивчення думки персоналу та педагогічних працівників.
• Вивчення думки учнів.
• Вивчення думки батьків/опікунів і членів місцевих громад.
• Визначення пріоритетів.

3 Розробка плану інклюзивного розвитку навчального закладу
• Інтегрування визначених пріоритетів у діючий план діяльності 

навчального закладу.

4 Запровадження пріоритетних напрямів плану інклюзивного роз-
витку ЗНЗ (постійно)
• Реалізація визначених пріоритетів.
• Моніторинг та оцінка реалізації плану.

5 Оцінка процесу впровадження інклюзивних підходів у діяльність 
ЗНЗ (постійно)

Досвід такої роботи свідчить, що ми обрали правильний напрям роз-
витку інклюзивної освіти, завдяки якій кожна дитина зможе знайти 
своє місце в житті. Це справді особливі діти, адже можуть зробити світ 
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добрішими, а ми, педагоги, готові допомогти, надати поради, консуль-
тації та співпрацювати з сім’ями, які цього потребують.

Таким чином, крок за кроком ми продовжуємо впроваджувати інклю-
зивні підходи тим самим розвиваємо наш заклад освіти й створюємо 
умови для тих, хто вчиться та тих хто вчить!

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ В КЛАСІ 
З ІНКЛЮЗИВНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ

НАТАЛІЯ ЗАВАРОВА, завідувачка науковометодичної лабораторії ко
рекційної та інклюзивної освіти КЗВО «Одеська академія неперервної 
освіти Одеської обласної ради»

Закон України «Про освіту» визначає інклюзивне навчання як «систему 
освітніх послуг, гарантованих державою, що базується на принципах 
недискримінації, врахування багатоманітності людини, ефективного 
залучення та включення до освітнього процесу всіх його учасників». 
Планування освітнього процесу в класі з інклюзивною формою нав-
чання передбачає впорядкування цілої низки ситуацій.

Забезпечення права на освіту та залучення до освітнього процесу ді-
тей, які потребують додаткової (постійної чи тимчасової) підтримки 
є одним із першочергових завдань Нової української школи. Це озна-
чає, що кожен заклад загальної середньої освіти має бути здатний при-
ймати та задовольняти особливі освітні потреби всіх учнів, тобто бути 
інклюзивним.

Інклюзивність закладу освіти — це не особливість школи, це відпо-
відність закладу вимогам, встановленим законодавством про надан-
ня освітніх послуг: організація, забезпечення та реалізації освітнього 
процесу, що забезпечує здобуття особами якісної освіти.

Інклюзивний розвиток закладу освіти — це процес, спрямований на 
перетворення школи в новий освітній простір для всіх учасників ос-
вітнього процесу: від тих хто вчиться, до тих, хто вчить.

Інклюзивна форма навчання передбачає динаміку, яка пов’язана із 
значними аксіологічними змістовними змінами, які в свою чергу по-



78 79 

• уроки сприяють продовженню освіти всіх учнів;

• заняття допомагають сприймати навчання як цілісний процес, а не 
як фрагментарне виконання окремих завдань;

• навчальний матеріал є доступним для учнів з порушенням слуху/
зору/мовлення й тих учнів, для яких мова викладання не є рідною;

• на уроках у учнів є можливість працювати в парах, групами, а та-
кож індивідуально і всім класом;

• на уроках існує різноманітність видів навчальної діяльності, на-
приклад, усні виступи та дискусії, читання, письмо, малювання, 
рішення задач, використання бібліотеки, аудіовізуальні матеріали, 
практичні завдання з використанням інформаційних технологій;

• учні можуть відвідувати заняття, наприклад, фізкультури або при-
родознавства, в одязі, відповідному їх релігійним віруванням;

• навчальний план адаптовано для учнів з фізичними або сенсорни-
ми порушеннями здоров’я так, щоб вони теж могли вивчати фізич-
ну культуру, або деякі теми з фізики, наприклад, про природу світ-
ла або звуку;

• при плануванні занять вчитель розуміє, що деяким учням з пору-
шеннями здоров’я необхідний додатковий час, щоби скористатись 
допоміжним обладнанням та інше.

Результативність й задоволення від процесу викладання залежить від 
сприйняття навчання не як простого механістичного підходу до пла-
нування, викладення матеріалу та оцінки, а як динамічну діяльність, 
яка реагує на потреби як окремих осіб, так і груп учнів.

требують пошуку та використання педагогічних тактик, технологій, 
прийомів та способів організації процесу навчання, що враховують 
індивідуальну специфіку кожної дитини та її особистісно-мотивацій-
ні потреби.

На думку багатьох дослідників, для ефективної роботи, цінності пе-
дагогічного працівника мають, по-перше, узгоджуватися з теоре-
тичними й емпіричними принципами навчальної діяльності учнів, 
по-друге — гармоніювати з методичними підходами, які педагог вико-
ристовує, аби послідовно навчати всіх учнів та відстежувати їх резуль-
тати для звітності.

Вибір педагогом найрезультативніших стратегій викладання у роботі 
з дітьми в класі з інклюзивною формою навчання залежить від осо-
бистості вчителя: загального та професійного досвіду, певної ситуації, 
в якій він провадить свою діяльність, від того, в чому він убачає сенс 
своєї роботи, а також від академічних і соціальних потреб учнів класу.

Планування педагогічної діяльності в класі з інклюзивною формою 
навчання, безумовно, має свої особливості. Перед початком роботи 
необхідно звернути увагу на ряд індикаторів, які зумовлюють запро-
вадження інклюзивної практики:

• навчальний процес спрямований на навчання дитини, а не на те, 
щоб формально слідувати навчальному плану;

• навчальний матеріал відображає, що використовується на занят-
тях, походження, досвід та інтереси всіх учнів класу;

• заняття починаються з обміну досвідом, який можна в подальшому 
використовувати на уроках в різні способи;

• заняття відповідають інтересам і хлопчиків, і дівчаток;
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Узагальнюючи досвід роботи педагогічних працівників та спираючись 
на теорію Біггса (1990) та Гоу і Кембера (Gow and Kember,1993) про 
концепції навчання, можна виокремити три базових підходи до ви-
кладання, якими у своїй роботі керуються вчителі в класі з інклюзив-
ною формою навчання та представити у вигляді діапазону «від ниж-
чого до вищого».

1 ПОВЕРХНЕВИЙ ПІДХІД.

Мета викладання зводиться переважно до передачі знань, часом — до 
кількісного збільшення знань з певного предмета.

Діяльність педагога зосереджується на виборі навчального змісту, що 
мають засвоїти учні; роз’ясненні базових понять і навичок, представ-
ленні інформації так, аби у процесі інтенсивної практики та механіч-
ного заучування учні навчилися її відтворювати.

Мотивація — зовнішня: освіта як засіб для досягнення мети (напри-
клад, надати учням знання для складання тесту або іспиту).

Стратегії викладання: вивчення окремих складових матеріалу; засво-
єння учнями основ; механічне заучування/запам’ятовування; струк-
турований навчальний досвід, пов’язаний зі змістом навчальної про-
грами.

2 ПІДХІД ОРІЄНТОВАНИЙ НА ДОСЯГНЕННЯ.

Мета полягає в організації роботи учнів з матеріалом таким чином, 
аби він повністю засвоївся, а попередньо визначені академічні та соці-
альні стандарти були досягнуті.

Тактика викладання спрямована на: представлення добре організо-
ваного матеріалу, допомогу учням спланувати власну навчальну ді-
яльність, відстежувати й аналізувати її проміжні результати; навчан-

ня учнів спеціальним прийомам діяльності, що їх можна коригувати 
шляхом інтенсивної практики під керівництвом педагога та викори-
стання навчальних стратегій.

Мотивація спрямована на академічні показники: допомога учням от-
римати високу оцінку; забезпечення високої якості викладання.

Стратегія викладання: допомога учням в організації власної навчаль-
ної діяльності, навчання учнів умінню вчитися (планувати, контролю-
вати проміжні результати, набувати нових знань, умінь і навичок), до-
бре структуровані заняття.

3 ГЛИБИННИЙ ПІДХІД.

Мета полягає в організації конструювання знань, набуття учнями ва-
гомих знань, умінь, навичок, компетентностей, розвитку їхнього кри-
тичного мислення.

Тактика викладання має сприяти формуванню в учнів максимально-
го розуміння явищ і понять, що вивчаються, допомагати інтегрува-
ти й розширювати інформацію, розвивати навички самостійного та 
спільного прийняття рішень, вирішення проблем тощо.

Мотивація переважно внутрішня: викладання — цікава й захоплива 
справа, що потребує великої віддачі педагога, який створює умови для 
формування вагомих знань, умінь, навичок, компетенцій для розвит-
ку учнів.

Стратегія викладання: допомога учням якомога повніше зрозуміти 
матеріал, інтеграція та розширення інформації, виділення часу для 
обговорення й вирішення проблем.
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На сьогодні, є актуальним питання щодо оцінювання навчальних до-
сягнень дітей з особливими освітніми потребами в класі з інклюзив-
ною формою навчання.

Вчені наголошують, що вчителям необхідно адекватно оцінювати всі 
аспекти діяльності та участі, а також власного викладання та органі-
зації навчального процесу. Якщо ми прагнемо задовольнити потреби 
в інклюзивному класі, то важливо враховувати та оцінювати фактори 
впливу.

Погоджуючись з думкою Ashman A., варто заначити, що педагогам 
потрібно розширити саме бачення оцінки як поняття, а також само-
стійно дослідити, як поєднуються у навчальному процесі навколишнє 
середовище, діяльність та участь учня, та результати навчання.

Таким чином, для організації навчання в інклюзивному класі педаго-
гічному працівнику необхідно застосовувати підходи й стратегії різ-
ного типу, намагатися охопити навчальною програмою всіх учнів, тоб-
то давати кожному з них можливість опановувати один і той самий 
зміст предметів на своєму рівні.

ОСОБЛИВОСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ НЕЙРОДИНАМІКИ 
У КОРЕКЦІЙНІЙ РОБОТІ З ДІТЬМИ 
З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

ТЕТЯНА КРАСНОЩОК, методистка науковометодичної лабораторії 
корекційної та інклюзивної освіти КЗВО «Одеська академія неперерв
ної освіти Одеської обласної ради»

Корекційна робота з дітьми з особливими освітніми потребами буду-
ється на результатах, що зазначені у висновках інклюзивно-ресурсних 
центрів, а також на результатах проведеної фахівцем вхідної діагнос-
тики.

Оскільки у поточній практиці діагностика проводиться методами ней-
ропсихологічного дослідження у результатах зазначається рівень ней-
родинаміки. Відповідно до отриманих результатів однією з основних 
мішеній корекційної роботи є оптимізація нейродинаміки. Нейроди-
намічні властивості досліджувались І.П.  Павловим, Б.М.  Тепловим, 
В.Д. Небиліциним, Б.Г. Ананьєвим, М.Н. Лівановим та іншими.

Найчастіше недостатній рівень нейродинаміки корелює з «польовою» 
поведінкою дитини, зниженою мотивацією, не завершенням розпоча-
тих дій, нестійкою увагою, швидкою втомою. Через те, що нейроди-
намічні характеристики морфологічно локалізовані у першому функ-
ціональному блоці мозку за О.Р. Лурією, оптимальне функціонування 
другого та третього блоку (за О.Р. Лурією) стає мало можливим. А саме 
другий та третій функціональні блоки забезпечують збір, обробку ін-
формації та аналітично-синтезичні здібності. Саме тому урахування 
оптимізації нейродинаміки дає змогу розвивати вищі психічні функції 
дитини — пам’ять, увагу, мислення, сприйняття, мова.
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Перший функціональний блок мозку ще називають енергетичним 
блоком, оскільки саме структурні одиниці та фізіологічні принципи 
цього блоку забезпечують рівень збудження кори великих півкуль. 
Сприймати та аналізувати інформацію, утримувати поточний аналіз 
в межах оперативної пам’яті, організовувати та планувати діяльність 
у відповідь на отримані дані, формувати оптимально-функційні зв’яз-
ки, контролювати та усвідомлювати дійсність можливо лише за умови 
оптимального рівня бадьорості.

Структурно-морфологічні одиниці першого функціонального блоку, 
так як ретикулярна формація стовбура мозку, неспецифічні структури 
середнього мозку, лімбічна система, область гіпокампу, забезпечують 
та регулюють тону кори головного мозку.

Окрему увагу слід приділити лімбічній системі, оскільки саме ця мор-
фологічна структура займає центральне місце в організації емоцій-
них станів та мотиваційного компоненту діяльності. Сформованість 
структур першого блоку забезпечує організацію уваги, пам’яті та сві-
домості. Наявність довільного управління увагою супроводжує успіш-
ність як процесу корекції так і процесу навчання.

В процесі корекційної роботи оптимізація нейродинаміки проводить-
ся через використання дихальних вправ, ритмізацію, роботу з кінезіо-
логічними м’ячами. Саме робота з кінезіологічними м’ячами інтегрує 
роботу усіх трьох функціональних блоків мозку.

У роботі з кінезіологічними м’ячами залучається сенсорномоторна, 
зорова та слухова системи, а також розвивається, а у деяких випадках 
і формується, регуляторний компонент діяльності вищих психічних 
функцій.

Методи роботи з м’ячами широко відомі у методиці «Balance-Auditory-
Visual-Exercises», що була розроблена Б. Хьюбертом, а сьогодні має ба-
гато адаптація та модифікацій.

Ідея методу полягає у виконанні серії дії, які поступово ускладнюють-
ся та розширюються, та утриманні єдиного ритму. Однак ключовим 
в успішності використання кінезіологічних м’ячів є вірний інструк-
таж, техніка виконання вправ, а також важливу роль грає безпосеред-
ньо обладнання. У роботі використовуються резинові м’ячі діаметром 
5-6 см, а також мішечки розміром 10*10 та вагою 230 грам.

Вправи з кінезіологічними м’ячами потребують морфологічної та ана-
томічної готовності та рухливості флангів пальців, суглобів зап’ястя, 
ліктьових та плечових суглобів, м’язів скелету та корпусу, тазостегно-
вих та колінних суглобів, гомілки, стопи, тобто у роботі залучаються 
м’язи та суглоби всього тіла. Також залучаються окорухові м’язи.

Таким чином, в процесі роботи, паралельно з основною метою, вирі-
шуються питання м’язової спастики та моторної безладності. Розпо-
чинаючи роботу з кінезіологічними м’ячам дитині слід ознайомитися 
з ними та оволодіти вільним захватом. Важливо, щоб захват м’яча був 
не занадто сильним або слабким, тому тут підключається кінетичний 
та кінестетичний компонент моторного акту.

Перший етап роботи передбачає вправи з використанням одного м’я-
ча, другий етап — використання двох м’ячів одночасно. Додавання та 
зміна вправ проводяться лише при успішному та безпомилковому ви-
конанні обумовлену кількість повторів. На третьому етапі можливо 
використання балансировочної дошки.

Успішний досвід використання даного методу підтверджується резуль-
татами роботи з трьома дітьми 9-10 річного віку в поточному навчаль-
ному році. Задля зазначення динаміки стабілізації нейродинаміки вико-
ристовуються діагностична методика «Таблиці Шульте», діагностична 
методика «Коректурна проба» та теппінг-тест Є.П. Ільїна.

Данні для порівняння зазначені у таблиці. Дані методики розраховані 
на дослідження характеристик уваги, однак ці ж показники можливо 
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розглядати у рамках дослідження нейродинаміки. У такому випадку 
важливу роль грають не тільки безпосередньо кількісні показники, 
а й ще і якісні — «стратегія» виконання, кількість помилок, стабіль-
ність моторного акту у теппінг-тесті.

Діагностичні  
критерії

Хлопчик, 10 років Дівчинка, 10 років Дівчинка, 9 років

вересень 
2020 р.

грудень 
2020 р.

вересень 
2020 р.

грудень 
2020 р.

вересень 
2020 р.

грудень 
2020 р.

Результати виконання методики «Таблиці Шульте»

час виконання  
табл.. 1 2’18’’ 1’52’’ 3’12’’ 2’23’’ 1’37’’ 1’30’’

час виконання  
табл.. 2 2’02’’ 1’52’’ 2’57’’ 2’21’’ 1’57’’ 1’43’’

час виконання  
табл.. 3 1’49’’ 1’50’’ 4’13’’ 3’41’’ 2’25’’ 1’58’’

Результати методики «Коректурна проба»

кіл-ть символів 42 38 23 27 54 32

кіл-ть помилок 11 4 6 3 13 6

Теппінг — тест Є.П. Ільїна

кіл-ть точок  
квадрат 1 17 17 24 27 32 37

кіл-ть точок  
квадрат 2 15 18 26 26 31 35

кіл-ть точок  
квадрат 3 12 17 24 26 22 35

кіл-ть точок  
квадрат 4 4 12 19 22 30 34

кіл-ть точок  
квадрат 5 3 13 19 26 45 34

кіл-ть точок  
квадрат 6 4 9 15 26 21 34

Розглянемо динаміку показників детальніше. Час виконання методи-
ки «Таблиці Шульте» зменшився у кожної дитини, однак «стратегія» 
виконання відповідає індивідуальній специфіці. За результатами ви-
конання «Коректурною проби» кількість опрацьованих символів, а та-
кож кількість допущених помилок зменшилась, при цьому показник 
концентрації уваги покращилась. Аналізуючи динаміку показників 
теппінг-тесту, слід відзначити формування «плавності» показників, 
що свідчить про поступову стабілізацію нервових процесів. Узагаль-
нюючи вище наведене — динаміка показників стабілізації нейродина-
міки позитивна.

Методи стабілізації нейродинаміки використовуються і з дітьми мен-
шого віку, однак зазначити кількісні показники не є можливим, оскіль-
ки основний акцент, в роботі з ними, робиться на якісні показники. 
Серед якісних показників стабілізації нейродинаміки відсутність/
зменшення «польової» поведінки під час занять, відсутність/зменшен-
ня відтворення попередніх дій при виконанні наступних завдань, за-
своєння ритму вправ, подовження серії успішно виконаних елементів 
вправи, наявність та слідування само інструктажу тощо.

Серед якісних показників продуктивності та ефективності використан-
ня у роботі кінезіологічних м’ячів слід зазначити покращення вико-
нання вправ на розвиток зорово-моторної та оптико-просторової ко-
ординації, вправ на розвиток кінетичного і кінестетичного компоненту 
моторного акту, також покращилась автоматизація моторних програм.
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Початок корекційної роботи з дітьми з особливими освітніми потре-
бами акцентований на стабілізацію нейродинаміки формує ґрунтовну 
базу для розвитку вищих психічних функцій дитини. Робота з кіне-
зіологічними м’ячами супроводжує формування морфологічних суб-
стратів емоційної регуляції та мотиваційних станів.

У СВОЇЙ РОБОТІ МИ ПРАГНЕМО БАЧИТИ ТА 
ВІДЧУВАТИ СЕРЦЕМ

СВІТЛАНА СТАРОДУБЕЦЬ, директор КУ «Інклюзивноресурсний 
центр» Бериславської районної ради

Я, Стародубець Світлана Миколаївна, працюю директором комуналь-
ної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Бериславської районної 
ради уже третій рік поспіль, з травня 2018 року. Про свою діяльність 
можу сказати, що це складна та напружена робота — адже нелегко 
бути першими в новій справі, відкриваючи установу з нуля. На да-
ний час в центрі працює 8 осіб: 5 педагогічних працівників (директор, 
вчитель-логопед, вчитель-дефектолог, вчитель-реабілітолог та прак-
тичний психолог), а також медична сестра, бухгалтер, прибиральник 
службових приміщень. Маю честь керувати творчою, молодою, пра-
цездатною командою, які є надійними, досвідченими, сумлінними 
працівниками. Тому, розповідаючи про наш досвід сьогодні, я опира-
юсь на роботу команди, яка виконує свою роботу відповідно до поса-
дових обов’язків.

Відкриття інклюзивних класів в нашому районі почалося з вересня 
2016 року (відкрито два інклюзивних класи для двох дітей з особливи-
ми потребами). На сьогодні маємо 39 інклюзивних класів. Охоплено 
9 закладів повної загальної середньої освіти, в яких навчається 71 ди-
тина з особливими освітніми потребами. Це була дуже клопітка і три-
вала системна консультативно-роз’яснювальна робота, проведення 
робочих зустрічей, практичних семінарів, семінарів-тренінгів з педа-
гогами шкіл та батьками, яку я реалізовувала, працюючи на посадах 
завідувача психолого-медико-педагогічної консультації та методиста 
психологічної служби району.
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Проте недостатньо створити матеріальні можливості для інклюзивної 
освіти. Архітектурна доступність — далеко не єдиний показник, необ-
хідний для інклюзії. Потрібно, щоб людей з особливими потребами 
почали розуміти, навчилися ставитися до них з повагою. І, найголов-
ніше, щоб вчителі знали, як працювати з такими дітьми. Тому зараз 
нам дуже важливо здійснювати методичне забезпечення інклюзивної 
освіти. Інший виклик — навчити школярів ставитися з повагою до гід-
ності один одного, незалежно від того, має дитина особливі освітні по-
треби чи ні.

Незважаючи на те, що інклюзивні навчальні заклади забезпечують 
сприятливі умови для досягнення рівних можливостей і повної участі, 
для їх ефективної діяльності необхідні спільні зусилля не лише з боку 
вчителів та персоналу школи, а й однолітків, батьків, членів родин, 
громади. На мою думку, основні принципи інклюзивного навчального 
закладу полягають у наступному:

• усі діти мають навчатися разом у всіх випадках, коли це можли-
во, незважаючи на певні труднощі чи відмінності, що існують між 
ними;

• школи мають визнавати і враховувати різноманітні потреби своїх 
учнів шляхом узгодження різних видів і темпів навчання;

• забезпечення якісної освіти для всіх, шляхом розроблення відпо-
відних навчальних планів, здійснення організаційних заходів, роз-
робки стратегії викладання, використання ресурсів і партнерських 
зв’язків зі своїми громадами;

• діти з особливими освітніми потребами мають отримувати будь-
яку додаткову допомогу, яка може знадобитися їм для забезпечення 
успішності процесу навчання (корекційно-розвиткові послуги);

• інклюзивні навчальні заклади мають забезпечити інклюзивний під
хід,  який полягає у створенні таких умов, за яких усі учні мають 
однаковий доступ до освіти. Водночас, усі учні мають можливість 
отримати досвід, знання, які сприяють подоланню упереджень 
й дискримінації та сприяють формуванню позитивного ставлення 
до оточуючих.

Хочу представити до Вашої уваги ТОП — 5 ключових досягнень в на-
шій роботі:

1  ПЛІДНА ТА ТІСНА СПІВПРАЦЮ З БАТЬКАМИ НАШИХ ВИХОВАНЦІВ. 
ЯК НАСЛІДОК — РОБОТА ШКОЛИ БАТЬКІВСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 
ДЛЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ.

Важливим аспектом діяльності центру є надання консультативно-пси-
хологічної допомоги батькам дітей з особливими потребами. З цією 
метою протягом року з батьками проводяться індивідуальні консуль-
тації, практичні заняття, батьківські збори тощо. Для дітей з особливи-
ми потребами та їх батьків щороку проводимо розважальну програму 
до Дня Святого Миколая, свято мам, конкурс для батьків «Сімейний 
час разом», який проводиться з метою розкриття та розвитку творчих 
здібностей як дітей так і їх батьків. Конкурс проходить у таких номі-
націях:

• «Веселі кольори» (малювання нетрадиційними техніками);

• «Мої талановиті пальчики» (виготовлення виробу в техніці «аплі-
кація»; ліплення пластиліном, солоним тістом; виготовлення ігра-
шок з покидькового матеріалу);

• «Мама — блогер» (відеофрагменти виконання артикуляційних 
вправ, декламування віршів, рухових гімнастик, пальчикових ігор, 
виконання домашніх завдань від наших педагогів центру тощо).



92 93 

Для дітей, яким у центрі надаються корекційно-розвиткові послуги, 
колективом нашого центру другий рік поспіль організовано казкове 
дійство до Дня Святого Миколая. Барвистий новорічний аквагрим, 
святкова музика, театралізовані вітання, майстер-клас з виготовлен-
ня гендмейд-іграшок, оригінальне святкове частування та фотокон-
курс — все це потішило серця дітей. Радість, усмішки та щирість в ди-
тячих очах ще раз переконали усіх присутніх на святі, якою великою 
справою є творити добро, дарувати один одному любов та доброту. 
Діти ще раз переконались, що дива трапляються.

Для успішної реалізації права на освіту дітей з особливими потреба-
ми надзвичайно важлива ефективна співпраця інклюзивно-ресурсно-
го центру та родин дітей з особливими потребами. Фахівці інклюзив-
но-ресурсного центру є фасилітаторами у налагодженні стосунків між 
спеціалістами, педагогами та батьками. Існує три фактори, які допо-
магають інклюзивно-ресурсному центру залучати батьків до актив-
ної участі в ухваленні всіх рішень, що стосуються дитини: сприятли-
ва психологічна атмосфера педагогічного колективу центру; постійне 
двостороннє спілкування між родиною дітей та установою; сприй-
няття батьків як колег. Важливо, щоб у стінах інклюзивно-ресурсно-
го центру були передбачені різні види спілкування та взаємодії між 
родинами і спеціалістами. Деякі батьки хочуть спілкуватися виключ-
но дистанційно (наприклад, шляхом використання месенджерів), ін-
шим потрібні особисті зустрічі. Поступово сім’ї набувають певного 
педагогічного досвіду, внаслідок чого поліпшуються знання та вміння, 
підвищується їхній рівень самоосвіти. Більшість родин ділиться з фа-
хівцями інформацією особистого характеру, що дає змогу детальніше 
з’ясувати рівень необхідної допомоги. Якщо родини заперечують не-
обхідність особливої уваги до їхньої дитини, спеціалісти центру мають 
наполегливо та послідовно заохочувати їх до участі в педагогічному 
процесі. У цьому випадку слід надавати інформацію фактичного ха-
рактеру та уникати категоричних оцінок і висновків.

Однією із важливих умов ефективної співпраці з сім’єю є правиль-
не інформування батьків про проблеми дитини. Спеціалісти інклю-
зивно-ресурсного центру не повинні, навіть у формі припущення, 
називати батькам ніяких діагнозів, оскільки вони не володіють для 
цього медичною освітою і не мають відповідних посадових повнова-
жень. Не слід робити ніяких узагальнень, залякувати батьків, давати 
неоптимістичні прогнози, радити лікування. Варто оперувати фак-
тами, результатами спостережень, поділитися власними переживан-
нями. Результатом бесіди з батьками має бути надання рекомендацій 
щодо поліпшення умов навчання, розвитку, виховання дитини. Бесі-
да з батьками має відбуватися без сторонніх осіб та не у присутності 
дитини. Зміст бесіди, прийоми педагогічного впливу і тон спеціаліста 
мають бути толерантними, лаконічними, простими для сприйняття. 
Як показує практика, найскладніше у роботі із сім’ями — вперше по-
відомити про порушення в розвитку дитини. Бажано повідомляти це 
обом батькам одночасно, дати їм можливість усвідомити інформацію 
і поставити певні запитання. Навіть якщо проблема дитини є несклад-
ною, батьки, як правило, переживають стрес. У цей момент слід під-
тримати їх, дати необхідні пояснення, розкрити дійсний стан дитини 
і перспективи її розвитку. Важливо відразу налаштувати батьків на 
активну участь у житті та вихованні дитини, оскільки, передусім, від 
цього залежатиме її розвиток.

Таким чином, вивчення дитини в умовах інклюзивно-ресурсного цен-
тру не обмежується лише до накопичення даних про дитину та скла-
дання висновку про комплексну оцінку розвитку. Необхідна також 
психотерапевтично орієнтована робота з батьками та близькими ди-
тини. Участь батьків в корекційно-розвиткових заходах на сучасному 
етапі вважається одним із вирішальних факторів ефективної корек-
ційної роботи.

Дуже важливий момент — у безперервній боротьбі із хворобою дити-
ни, із неприйняттям, нерозумінням — багато з батьків згасають, наче 
свічки. Реалізація батьками виховної функції виявляється утрудненою 



94 95 

Робота “Школи батьківської майстерності” була організована таким 
чином: протягом 2018-2019 навчального року було заплановано чоти-
ри засідання.

Перше засідання (вересень 2018 року). Тема: Психічне здоров’я дитини.

План:

• Аналіз факторів, що впливають на психосоціальне здоров’я дитини.

• Тест для батьків “Стилі спілкування з дитиною”, обговорення ре-
зультатів.

• Стилі батьківського виховання та їх вплив на психічне здоров’я ди-
тини (тренінгове заняття).

Друге засідання (грудень 2018 року). Майстер-клас вчителя-логопеда 
«Нетрадиційна артикуляційна гімнастика».

Третє засідання (лютий 2019 року). Майстер-клас вчителя-реабіліто-
лога «Використання нетрадиційних технік для лікування та профілак-
тики плоскостопості. Су-джок терапія».

Четверте засідання (травень 2019 року). Майстер-клас вчителя-де-
фектолога «Розвивальне обладнання своїми руками» та «Розвиток 
дрібної моторики».

2 МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ЦЕНТРУ (НАШ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР).

У центр придбано за кошти освітньої субвенції та кошти районного 
бюджету меблі й додаткове обладнання, мультимедійне обладнання, 
інтерактивне та комп’ютерне обладнання, обладнання для дітей з по-
рушенням опорно-рухового апарату, тяжкими порушеннями мовлен-
ня, слуху; дидактичні матеріали. Організація простору відбувалася 

і потребує допомоги та підтримки з боку різних фахівців медичного та 
психолого‐педагогічного профілю.

Нікого не треба переконувати, що саме сім’я для дитини є середови-
щем, яке забезпечує її психічний і особистісний розвиток. Усі батьки 
люблять своїх дітей і намагаються зробити їх щасливими, але часто 
вони змушені долати несподівані труднощі і проблеми у вихованні. Ці 
проблеми турбують також вихователів і вчителів. Допомога психоло-
гів конче необхідна й батькам, щоб зрозуміти причини труднощів та 
подолати проблеми.

Спілкування з батьками дітей на різних вікових етапах має свою спе-
цифіку і психологу необхідно організувати роботу з батьками так, щоб 
вона відповідала запиту батьків та пропагувала психологічну грамот-
ність, підвищувала батьківську ефективність учасників виховних дій 
з дітьми.

З цією метою й була створена “Школа батьківської майстерності”. 
Завдання, які були поставлені:

• поглиблення пізнання батьками самих себе, своїх психологічних 
особливостей, усвідомлення ними своїх дітей і думок, зміцнення 
позитивних рис особистості, набуття навичок адекватної поведін-
ки в певних соціальних ситуаціях;

• вивчення світу дитинства, поглиблене пізнання своєї дитини, її 
вчинків, емоцій, думок;

• знаходження оптимальних шляхів спілкування з дитиною, пошук 
та використання адекватних методів виховання і розвитку дитини 
та умов їх повного прийняття.
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завдяки розділенню кабінетів: практичного психолога, вчителя-реа-
білітолога, вчителя-дефектолога та вчителя-логопеда, які в свою чер-
гу поділені на зони: навчально-пізнавальну (це робоче місце вчителя, 
місця для індивідуальних та групових занять, сенсорний куточок, ку-
точок з дидактичними матеріалами та обладнанням), а також ігрову 
зону. В центрі облаштовано приймальню для батьків, зал засідань, ка-
бінет медичної сестри, бухгалтера та директора.

3  МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ 
В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ 
ОСВІТИ.

Вже третій рік поспіль фахівці центру проводять постійно-діючі семі-
нари для асистентів вчителів (вихователів) інклюзивних класів (груп), 
практичних психологів та корекційних педагогів, а також керівників 
закладів освіти району, організовують майстер-класи, збирають робо-
чі зустрічі з командами психолого-педагогічного супроводу закладів 
освіти, постійно беруть участь у засіданнях команд психолого-педаго-
гічного супроводу закладів освіти району.

4  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КВАЛІФІКОВАНИМИ СПЕЦІАЛІСТАМИ ТА 
ПІДВИЩЕННЯ ЇХНЬОГО ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ.

Значна увага в центрі приділяється підвищенню професійного рівня 
фахівців, адже навчатися і самовдосконалюватися ніколи не пізно. 
З цією метою фахівці відвідують конференції, семінари, практикуми, 
майстер-класи, проходять підвищення курсової перепідготовки педа-
гогів, онлайн-вебінари тощо.

5  НАДАННЯ ЯКІСНИХ КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИТКОВИХ ПОСЛУГ  
ДІТЯМ З ООП.

Найбільшим досягненням є соціалізація наших вихованців. Тішать 
і перші результати: хтось займається з педагогами індивідуально, ча-

стина діток пішли в дошкільні навчальні заклади, деякі — у школи. За 
три роки роботи центру спостерігається позитивна динаміка розвит-
ку наших вихованців, що становить 58,3% від загальної кількості ді-
тей в групах центру. А саме: 10 дітей — з повністю виправленими по-
рушеннями, 11 дітей — зі значними покращеннями в мовленнєвій та 
емоційно-вольовій сфері, освітній діяльності та фізичному розвитку.

У своїй роботі ми прагнемо реалізовувати та нести в суспільство такі 
цінності як: бачити та відчувати серцем; вчитися новому; змінювати 
світ для особливих дітей; розуміти один одного без слів; ділитися по-
зитивними емоціями; здійснювати мрії наших вихованців; навчити 
покоряти їх власні вершини, дружити та любити.
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ПРАКТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ІНКЛЮЗИВНО-
РЕСУРСНОГО ЦЕНТРУ В РОБОТІ ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ДІТЕЙ 
З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 
В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

МАРГАРИТА БЕСПАЛЬКО, директорка КУ «Інклюзивноресурсний 
центр» Лиманської районної ради Одеської області

Основним імпульсом для початку розбудови інклюзії в Лиманському 
(нині Одеському) районі у 2018 році стало прийняття рішення орга-
нів місцевого самоврядування про створення Комунальної установи 
«Інклюзивно-ресурсний центр» Лиманської районної ради Одеської 
області (далі — ІРЦ), що є важливим кроком у реалізації забезпечен-
ня умов національної стратегії розвитку інклюзивної освіти в Україні. 
Сьогодні ІРЦ обслуговує більш ніж 16 000 дитячого населення віком 
від 2 до 18 років з різних громад.

Основною функцією є забезпечення дітей з особливими освітніми 
потребами (далі — ООП) висококваліфікованим, мультидисциплі-
нарним психолого-педагогічним супроводом під час інклюзивного 
навчання, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної 
оцінки розвитку дитини, визначення основних її компетенцій, тобто 
сильних сторін та відповідно до них створення індивідуальної траєк-
торії розвитку.  Протягом 2018 — 2020 років створено потужну мате-
ріально-технічну базу ІРЦ.

Тісна співпраця інклюзивно-ресурсного центру із закладами загаль-
ної середньої освіти та батьками дітей з ООП розпочала свій шлях 
з вивчення компетенцій дітей, яким було організовано інклюзивне 
навчання протягом 2019 — 2020 років.

Так за попередніми висновками психолого-медико-педагогічної кон-
сультації до 2018 року в Лиманському районі було створено лише один 
інклюзивний клас, в якому навчалася одна дитина з інтелектуальними 
порушеннями.

З вересня 2018 року по 2020 рік інклюзивно-ресурсним центром було 
проведено 169 комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку 
дитини, 30 учням початкової та середньої школи організовано інклю-
зивне навчання у 26 інклюзивних класах в 14 закладах загальної серед-
ньої освіти району.

Вже на початок 2020/2021 навчального року можемо спостерігати 
майже у кожній школі, як найменше, по одному інклюзивному класу, 
а отже, на сьогодні, у 25 закладах загальної середньої освіти із 29 на-
вчаються 45 дітей з ООП.

Якщо говорити про те, яку категорію особливих освітніх потреб має 
переважна кількість дітей на інклюзивному навчанні у школах Лиман-
ського району, то у відсотковому співвідношенні це:

• 60% дітей, які мають затримку психічного розвитку (у тому числі, 
діти з аутистичним спектром);

• 20% дітей з тяжкими порушеннями мовлення;

• 9% дітей з інтелектуальними порушеннями;

• 5% дітей з порушеннями опорно рухового апарату;

• 4% дітей зі зниженим зором;

• 2% дітей зі зниженим слухом.
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Професійна взаємодія вчителя, асистента вчителя, інших спеціалістів 
Команди супроводу не відразу стає командною, по суті, тривалими 
є ситуації, коли фахівці розв’язують власні спеціалізовані завдання.

Найбільшим викликом на початку роботи Команди супроводу, в ос-
вітньому закладі, стала різність спільних ціннісних орієнтирів та фі-
лософії інклюзивної освіти у залученні дитини з ООП у шкільний 
простір, відсутність побудови взаємної додатковості професійної по-
зиції і розуміння ситуації розвитку дитини, співпраці на різних етапах 
роботи та єдиної професійної мови і компетенції, але крок за кроком 
змінювалася ситуація на позитивний досвід, шляхом вірної побудови 
командної роботи фахівцями інклюзивно-ресурсного центру та педа-
гогічними працівниками закладу освіти у координації та організації 
професійних дій у складних та критичних ситуаціях роботи з дити-
ною, постійне підвищення кваліфікації через надання методичної до-
помоги, майстер класів у роботі з конкретними дітьми з ООП, участь 
у супервізії та широкому професійному співтоваристві.

Одним із практичних досвідів у плануванні роботи Команди супроводу 
відносно конкретної дитини з ООП стало використання Scrum-дошки. 
Таке планування складається з колонок «Зробити», «У процесі», «По-
требує перевірки», «Зроблено», кожна з яких заповнюється паперовими 
стікерами із завданнями, які фахівці роблять упродовж обумовленого 
часу для виконання індивідуальної програми розвитку.

Стікери завдань просуваються у колонках у наближенні до стану «зро-
блено» і забезпечують прозорість прогресу для кожного учасника. До 
правил використання Scrum-дошки відносяться завдання написані 
й приклеєні на стікерах, щоб їх швидко переміщувати.

У цій методиці вони називаються «спринт», їх відразу фіксують на до-
шці. Методика зручна тим, що завдання ІПР дитини вносять без збо-
ру всієї команди. Окрім того, вона стає засобом спілкування фахівців 

Про те, не зважаючи на різноманітність та інакшість серед учнів, діти 
з ООП слабко вирізнятимуться в процесі навчання при забезпеченні 
створення відповідних умов командою психолого-педагогічного су-
проводу (далі — Команда супроводу).

Отже, першим кроком в здійсненні психолого-педагогічного супрово-
ду дитини з ООП є первинна зустріч постійних фахівців (директор або 
заступник директора з навчально-виховної роботи, учитель початко-
вих класів (класний керівник), асистент учителя, практичний психо-
лог, соціальний педагог, учитель-дефектолог (з урахуванням освітніх 
потреб дитини), учитель-реабілітолог та батьки або законні представ-
ники дитини з ООП) та залучених фахівців Команди супроводу (ме-
дичний працівник закладу освіти, лікар, асистент дитини, спеціаліс-
ти системи соціального захисту населення та служби у справах дітей) 
з метою:

• встановлення контакту між усіма учасниками супроводу дитини;

• підписання зобов’язань про нерозголошення персональних даних;

• визначення обсягу роботи та послідовності освітнього процесу;

• підготовка необхідної документації та складання графіку роботи 
(робочі навчальні плани, кадрове забезпечення тощо);

• розробка та затвердження індивідуальної програми розвитку та 
супроводу дитини з особливими потребами та узгодження її із 
батьками, спеціалістами.

За посадовими обов’язками фахівці Команди супроводу здійснюють 
діагностико-аналітичну, навчально-виховну, розвиткову, корекційну, 
консультативну, профілактичну та просвітницьку функції.
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збору всіх відміток та інтерпретації даних фахівцями ІРЦ створюється 
консультативний лист, в якому надаються рекомендації щодо застосу-
вання методів та способів навчання конкретного учня у відповідний 
проміжок часу (визначення наочності, матеріалів, інтерактивності, 
корекційних засобів, адаптації середовища, інше).

В такому листі, зазвичай, надаються рекомендації батькам, вчителям, 
асистенту вчителя, корекційним педагогам, щодо залучення дитини 
з ООП на конкретно визначений час до онлайн уроку, де дитина візьме 
участь у привітанні та отриманні матеріалу з основної теми, поданої 
з використанням інтерактивності, після чого продовжити виконання 
вправи рекомендовано в окремій груповій кімнаті платформи ZOOM 
з асистентом вчителя та батьками, згодом повернутися у загальну гру-
пу та завершити навчання, заздалегідь відпрацьованою відповіддю на 
запитання вчителя та прощанням зі всіма учасниками онлайн уроку.

Супровід фахівцями ІРЦ у навчальному процесі дитини з ООП по-
ліпшує реалізацію індивідуальної програми розвитку та надання пси-
холого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг, здійснює по-
точний (за потребою) і кінцевий (двічі на рік) моніторинг розвитку 
дитини з метою визначення динаміки розвитку дитини та необхідно-
сті коригування напрямів, умов, змісту надання освітніх послуг, від-
повідно до ІПР.

 Інклюзивна освіта щодня вносить свої корективи та нові пропози-
ції у навчальний процес всіх учасників шкільної команди, починаючи 
із запровадження спільного викладання, створюючи нові проєкти на 
кшталт «інклюзивного туризму», «інклюзивного кафе», «інклюзивних 
груп у позашкіллі (за інтересами/спрямуванням), а отже забезпечує 
однакове ставлення до всіх людей, виключає будь-яку дискримінацію 
дітей, але створює спеціальні умови для дітей з особливими потреба-
ми.

і частково засобом контролю за виконанням індивідуальної програми 
для учня з ООП.

Одним із основних напрямків психолого-педагогічного супроводу ді-
тей з особливими освітніми потребами є його корекційна спрямова-
ність.

Корекційно-розвиткова робота — комплекс заходів із системного пси-
холого-педагогічного супроводження дітей з особливими освітніми 
потребами у процесі навчання, що спрямований на корекцію пору-
шень шляхом розвитку пізнавальної діяльності, емоційно-вольової 
сфери, мовлення та особистості дитини. Корекційно-розвиткова ро-
бота проводиться, як корекційно-розвиткові заняття за напрямами 
відповідно до індивідуальних особливостей учня та надається вчите-
лями-логопедами, реабілітологами, сурдо-, тифло-, олігофренопедаго-
гами, практичними (спеціальними) психологами під час перебування 
учня в школі за індивідуальним розкладом.

Важливо, якщо при індивідуальному навчальному плані із виключен-
ням певного предмету, наприклад «іноземної мови» дитина не просто 
чекає наступного уроку в ресурсній кімнаті, а отримує корекцію у від-
повідного фахівця.

Ще одним, достатньо масштабним, викликом під час карантину є дис-
танційний супровід дитини з ООП, адже змінилася форма навчання. 
Для багатьох дітей ця форма навчання є новою й незнайомою, нез-
розумілою. Вони не розуміють, що потрібно на онлайн-уроках сидіти 
і слухати вчителя або дивитися в екран монітора, тому практичним 
психологом ІРЦ, або закладу освіти, асистентом вчителя, батьками ди-
тини, іншим членом команди супроводу (за домовленістю) у перший 
тиждень або «критичний період» дистанційного навчання ведеться 
спостереження за дитиною та заповнюється відповідна анкета в якій 
відмічається «поведінка дитини», «участь у онлайн уроках», «емоцій-
ний стан», «рівень тривожності та емоційних спалахів» та інше, після 
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Ключовими підходом в успішній інклюзії є потреба в кадровому за-
безпеченні, яке здатне чітко визначити та сформулювати місію, що 
охоплює цінності інклюзії та інклюзивну практику; сприяти створен-
ню у закладі атмосфери, в якій всі учасники поділяють усвідомлення, 
що школа виступає за успіх і досягнення всіх учнів; управляти ре-
сурсами та координувати їх використання для виконання навчальної 
програми і викладання в спосіб, який підтримує інклюзію всіх учнів; 
здійснювати моніторинг та надавати підтримку розвитку і прогресу 
кожного учня; слугувати прикладом рефлективної практики та нагля-
дати за процесом навчання, аби постійно заохочувати та зміцнювати 
культуру інклюзії всіх членів спільноти, що навчається.

Перспектива розвитку інклюзивно-ресурсних центрів та закладів 
освіти має базуватись на укріпленні матеріально-технічного забезпе-
чення для повного охоплення осіб з особливими освітніми потребами, 
кількість яких щороку збільшується та потребує створення комфорт-
них умов, в яких кожна особа має доступ до якісної освіти з урахуван-
ням її потреб, що сприяє розвитку її потенціалу без відриву від сім’ї та 
громади.

ПРОФЕСІЙНІ ВЕКТОРИ В ДІЯЛЬНОСТІ  
АСИСТЕНТА ВЧИТЕЛЯ

КАТЕРИНА ПІНЮГІНА, завідувач обласного ресурсного центру з під
тримки інклюзивної освіти МОІППО

Зважаючи на актуальність навчання, розвитку та інтеграції дитини 
з особливими освітніми потребами в суспільство постає питання під-
готовки та науково-методичного супроводу асистентів учителів закла-
дів освіти. Це відносно нова професія в системі освіти України, яка по 
кількості працівників набирає потужних обертів.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 
2017 року № 545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ре-
сурсний центр» в Україні почалася розбудова мережі інклюзивно-ре-
сурсних центрів, а також створення обласних ресурсних центрів 
з підтримки інклюзивної освіти. Так, у січні 2018 року в структурі Ми-
колаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 
створено одним із перших в Україні обласний ресурсний центр з під-
тримки інклюзивної освіти.

На сьогодні обласний ресурсний центр з підтримки інклюзивної осві-
ти МОІППО забезпечений кадрами відповідно до вивчених потреб 
регіону, а саме: завідувач та методисти, мають фахову спеціальну осві-
ту: психологи, дефектолог, логопед, реабілітолог. Усі працівники ОРЦ 
МОІППО пройшли спеціалізовані навчання на тренінгах для тренерів: 
«Інклюзивне навчання в закладах загальної середньої освіти», «Інклю-
зивно-ресурсні центри» та «Інклюзивний простір. Практичні кроки». 
У складі ОРЦ є національний тренер по роботі з комплектом діагнос-
тичних методик для ІРЦ (Leiter-3, WISC-IV, Conners-3, PEP-3,CASD) та 
регіональний тренер щодо використання МКФ для забезпечення ін-
клюзивної освіти. Матеріально-технічне забезпечення обласного ре-
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сурсного центру дозволяють на високому рівні проводити навчання 
асистентів учителів, фахівців ІРЦ та педагогів області.

З огляду на те, що у вищих закладах освіти не здійснюється навчання 
студентів за спеціальністю «асистента вчителя» тому одним із голов-
них завдань ОРЦ є підготовка педагогічних працівників щодо роботи 
їх на посаді асистента вчителя. На сьогодні у Миколаївській області 
чисельність асистентів учителів складає більш ніж 300 осіб. Щорічно 
вивчаючи потреби регіону в підвищенні рівня професійної компе-
тентності з проблеми інклюзивного навчання обласним ресурсним 
центром з підтримки інклюзивної освіти МОІППО визначено декіль-
ка професійних векторів у діяльності асистентів учителів.

Поперше, для успішного впровадження інклюзивного навчання важ-
ливо зосередити увагу на створенні позитивної атмосфери в учнівсь
кому колективі та толерантному ставленні до процесів інклюзії в усіх 
учасників освітнього процесу.

Працівниками ОРЦ розроблено програму та проведено цикл навчаль-
них тренінгів «Уроки толерантності».

Програма ЦИКЛУ НАВЧАЛЬНИХ ТРЕНІНГІВ 

«Уроки толерантності»

Обговорено й рекомендовано до схвалення на вченій раді Миколаївсько
го обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (протокол 
засідання структурного підрозділу № 2 від «06» березня 2020 р.).

Анотація заходу

Толерантність — це повага, прийняття і правильне розуміння багатого 
різноманіття культур нашого світу, інших форм самовираження і спо-
собів прояву людської індивідуальності. Толерантність сьогодні — це 

єдність у різноманітті, те, що сприяє переходу від війни до культури 
миру; яскравий показник ступеня демократичності кожної держави 
й одна з умов її розвитку. Виховання толерантності підростаючого по-
коління — це запорука того, що взаємотерпимість, діалог і взаєморо-
зуміння стануть нормою поведінки всіх людей без винятку, адже толе-
рантність є не тільки важливим принципом, а й необхідною умовою 
миру та соціально-економічного розвитку людства.

План роботи циклу навчальних тренінгів «Уроки толерантності» 
містить чотири заходи, що передбачають ознайомлення учасників із пе-
дагогічними інструментами задля розвитку лідерства та емпатії щодо 
інакшості; прийняття та правильного розуміння проявів різноманіття.

Практичною частиною тренінгу передбачена інтерактивна робота 
з учасниками щодо виявлення й усунення стереотипів, штампів, що 
перешкоджають рівному включенню всіх дітей в освітній процес та 
суспільно активне життя.

Мета заходу: побудова системи психолого-педагогічної роботи з діть-
ми щодо розвитку толерантності.

Завдання:

• поглиблювати й розширювати знання щодо толерантності;

• збагачувати власний досвід та критичний діалог, які потрібні для 
ефективної роботи щодо розвитку толерантності;

• розвивати інклюзивний компонент толерантності асистента вчителя: 
вміння аналізувати ситуації/оточення; обирати/пропонувати форму 
поведінки; уникати недоброзичливості, озлобленості, агресивності;

• розроблення конспекту заходу (класної, виховної години; конспек-
ту уроку/заняття) з елементами формування толерантності в учнів.
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6.
«Епілепсія — не вирок. Цікаві факти про відомих 
людей». Міфи про епілепсію.
Інформаційне повідомлення

1

8. Робота між тренінгами: розробка інформаційно-
го буклета на тему «Толерантність» 1

ІІІ тренінг «ОДЯГНИ БЛАКИТНЕ»,
Міжнародний день поширення інформації про аутизм

1.
Всесвітній день поширення інформації щодо 
проблем аутизму.
Інформаційне повідомлення

0,5

2.

 «Аутизм — не хвороба, а розлад».
Загальна характеристика та особливості психо-
фізичного розвитку дитини з розладами аутис-
тичного спектру.
Перегляд медіасюжету.
Інформаційне повідомлення

1

3.
«Природні здібності мозку».
Перегляд медіатексту.
Обговорення

0,5

4.
Стратегії підтримки дітей із розладами аутис-
тичного спектру в освітньому просторі.
Практична робота

2

5.
Аутизм може робити дивовижні речі!
Перегляд медіатексту.
Обговорення

1

6.
Корекційно-розвивальна робота з дітьми з ау-
тизмом з опорою на їхні ресурси.
Практична робота

2

7.

Робота між тренінгами:
виготовлення посібника корекційно-розви-
вального спрямування для дитини з аутизмом 
(наочність, візуалізований розклад, дидактич-
на гра тощо)

1

ІV тренінг
Міжнародний день людей із синдромом Дауна

1. Всесвітній день людей із синдромом Дауна.
Інформаційне повідомлення 0,5

2.
Причини виникнення хвороби та основні харак-
теристики.
Інформаційне повідомлення

0,5

3. Особливості людей із синдромом Дауна.
Робота з кейсами 2

ОРІЄНТОВНІ ТЕМИ, ВИДИ Й ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ УЧАСНИКІВ

№ з/п Структурні елементи програми заходів
Обсяг

навчального часу
(в акад. год)

І тренінг «НУЛЬ ДИСКРИМІНАЦІЇ»,
Міжнародний день толерантності

1. «Толерантність — це мистецтво жити разом».
Інформаційне повідомлення 0,5

2.
«Інклюзивне навчання цінне та корисне для всіх 
учнів».
Інтерактивна вправа «4 кути»

0,5

3. «Ярлики». Інтерактивна вправа.
Інтерактивна вправа 1

4. Перегляд медіатексту «ZERO».
Обговорення 1

5.

«Учні можуть учитися РАЗОМ». Ознайомлення 
учасників тренінгу з різними форматами осо-
бливих освітніх потреб.
Обговорення, обмін досвідом

2

6.
Робота між тренінгами: розробка заходу (клас-
ної, виховної години) з елементами формування 
толерантності в учнів/вихованців

1

ІІ тренінг «МЕНЕ ЦЕ НЕ ЛЯКАЄ»,
Всесвітній день підвищення обізнаності про епілепсію

1.

Всесвітній день підвищення обізнаності про епі-
лепсію. Історичний аспект (Purple Day).  
Інформаційне повідомлення.
Інформаційне повідомлення

0,5

2.
Розкриття змісту поняття «епілепсія», «епілеп-
тичний напад».
Інформаційне повідомлення

1

3. Перегляд медіатексту «Що таке епілепсія?»
Інформаційне повідомлення 0,5

4.
Перегляд медіатексту «Які види нападів існу-
ють?»
Інформаційне повідомлення. Обговорення

1

5.

«Правила поведінки, якщо ви стали свідком епі-
лептичного нападу». Методичні рекомендації, 
перегляд медіатексту «Епілепсія#менеценеля-
кає». Практичне заняття

1
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4.
Правила успішної взаємодії з людьми, які ма-
ють синдром Дауна.
Практична робота

1

5.
Особливості навчання дітей із синдромом Да-
уна.
Робота з кейсами

2

6. Відомі особистості із синдромом Дауна.
Перегляд медіатексту. Обговорення 1

7. Підсумок тренінгу 1

Очікувані результати

• поглиблені знання щодо толерантності як феномена;

• збагачений власний досвід та соціальна емпатія, які потрібні для 
ефективної роботи щодо розвитку толерантності;

• відпрацьований інклюзивний компонент толерантності вчителя: 
вміння аналізувати ситуації/оточення; обирати/пропонувати фор-
му поведінки; уникати недоброзичливості, озлобленості, агресив-
ності;

• розроблені конспекти заходів (класної, виховної години; конспекту 
уроку/заняття) з елементами формування толерантності в учнів/
вихованців; буклети, флаєри на тему «Толерантність»; навчаль-
но-дидактичні посібники корекційно-розвивального спрямуван-
ня.

Особливо хочеться зазначити, що робота з розвитку толерантності не 
має бути одноразовою. Для формування стійкої толерантності та щи-
рого прийняття необхідна системна та щоденна кропітка робота.

Другий професійний вектор варто спрямувати на організацію рухової 
активності учнів інклюзивних класів.

Важливою умовою ефективності процесу навчання дитини з особли-
вими освітніми потребами є раціональна зміна видів діяльності. Пра-
вильна організація рухової активності під час навчання дозволяє змен-
шити стомлюваність учнів та підвищити рівень засвоєння навчальних 
матеріалів. Норма природної потреби в русі у дітей приблизно — 1,5-
2 години на добу. Проте, під час навчання у школі, рухова активність 
дитини зменшується. Руховий режим із відносно довільного змінюєть-
ся на обумовлений організаційними правилами поведінки та розкла-
дом навчальних занять у процесі навчання. Особливо це стосується ді-
тей, які мають психофізичні порушення розвитку. Фізичні вправи, що 
добираються для таких дітей, мають спрямованість не тільки на фізич-
не розвантаження, а ще й корекційно-розвивальне направлення.

Отже, після детального вивчення особливостей учнів з ООП, педаго-
гічна робота має включати:

• реалізацію індивідуального підходу до освітнього процесу з ура-
хуванням причин, ступеню і характеру психофізичних порушень 
учня;

• особистісно-орієнтовний підхід до розвитку учня;

• корекційно-розвивальне спрямування.

Сформувати комплекс фізичних вправ для організації фізичної актив-
ності і проведення фізкультхвилинок на заняттях в інклюзивних кла-
сах можна за допомогою засобів адаптивної фізичної культури (АФК).

Але, спиратись при плануванні роботи необхідно на збережені функції 
та компенсаторні можливості, створюючи ситуацію успіху.

Відмінною рисою АФК є наявність у її змісті значного обсягу спор-
тивних ігор; спрямованість на залучення до спортивних занять яко-
мога більшої кількості учасників, при чому як дітей з інвалідністю, так 
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і здорових; досягнення взаєморозуміння, співпереживання, взаємодо-
помоги та дружніх стосунків, які забезпечують єднання людей, незва-
жаючи на їх фізичні відмінності.

Особливу увагу слід акцентувати на вмінні фахівця застосовувати ме
тодики фізичного виховання, враховуючи різні функціональні порушен
ня, а також уміти враховувати результати застосування адаптив
ної фізичної культури у кожному конкретному випадку.

Добираючи вправи до фізкультхвилинок, доцільно враховувати такі 
вимоги:

• вправи мають відповідати віковим особливостям учнів;

• вони мають бути їм відомими;

• вони повинні охоплювати великі м’язові групи дитячого організму.

Рухи під час фізкультхвилинок за своїм характером мають бути про-
тилежними до тих, які вони виконують на уроці.

Наприклад, якщо на уроках математики або навчання грамоти в дітей 
втомлюються м’язи рук, ніг, спини, шиї, то під час фізкультхвилинки 
доцільно виконувати вправи з випрямленням ніг і тулуба, розведен-
ням рук у сторони, нахилами голови, розслаблення м’язів кистей рук.

Фізкультхвилинка має стати обов’язковим елементом кожного уроку 
в початковій школі (крім тих уроків, на яких сам процес навчання пе-
редбачає достатню рухливість, наприклад, уроки фізичного вихован-
ня, ритміки, музики, трудового навчання).

Фізкультхвилинка містить 3 — 4 вправи, що добре знайомі дітям і лег-
кі для виконання, кожну вправу виконують 3 — 4 рази в середньому 
темпі. Тривалість фізкультхвилинки — 2-3 хвилини.

Вправи варто добирати таким чином, щоб протягом дня цілеспрямо-
вано навантажувати і розслаблювати різні групи м’язів дітей: плечо-
вого поясу, рук, спини, тазостегнових суглобів. Обов’язково необхідно 
включати у комплекс вправи для відпочинку очей, дихальні вправи, 
вправи на координацію рухів.

Учням початкових класів подобаються фізкультхвилинки, що супро-
воджуються віршованими текстами.

Третій, важливий професійний вектор у діяльності асистента вчителя 
пов’язаний із підготовкою дидактичного обладнання.

Дидактичне обладнання бажано широко використовувати як засіб нав-
чання, виховання і розвитку дітей з особливими освітніми потребами.

У будь-якій грі розвивається увага, спостережливість, кмітливість. Су-
часна дидактика звертаючись до ігрових форм навчання на уроках, вба-
чає в них можливості ефективної взаємодії педагога і учнів, продуктив-
ної форми їх спілкування з властивими їм елементами змагання.

Саме застосування дидактичних посібників полегшує розуміння адап-
тації навчальних матеріалів для дітей на інклюзивному навчанні.
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Під час курсів підвищення кваліфікації на базі обласного ресурсно-
го центру МОІППО асистенти вчителів отримують методичну під-
тримку щодо доцільності придбання та використання дидактичного 
обладнання. Під час занять асистенти дізнаються про типи наочних 
навчальних посібників, зокрема: карти, таблиці, набори карток з тек-
стом, цифрами або малюнками, реактиви, рослини тощо.

Педагогічні працівники знайомляться із різними видами засобів нав-
чання: друкарські, електронні освітні ресурси, аудіовізуальні, наоч-
но — площинні, демонстраційні, учбові прилади, тренажери і спор-
тивне устаткування, учбова техніка.

Дидактичний матеріал повинен бути простий за своїм змістом і тех-
нічному оформленню та відповідати таким принципам: доступності, 
самостійної діяльності, індивідуальної спрямованості, наочності і мо-
делювання, міцності, пізнавальної мотивації, проблемності.

Таким чином, професійна діяльність асистента вчителя має бути пріо-
ритетно спрямована на об’єднання усіх учасників освітнього процесу, 
наповненням дидактичного змісту та рухової активності.
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РОЛЬ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРУ ПІДТРИМКИ 
ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ У ФОРМУВАННІ 
ІНКЛЮЗИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ

ЮДІНА ОЛЕНА, завідувач ресурсного центру підтримки інклюзивної 
освіти КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», викладачка 
кафедри теорії й методики виховання, психології та інклюзивної 
освіти КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»

Нині в Україні набирає потужних обертів освітня реформа, невід’єм-
ною частиною якої є інклюзивна складова. Обраний нашою державою 
напрям на створення гідних умов навчання для дітей з особливими 
освітніми потребами є кроком до впровадження європейських прин-
ципів та стандартів життя. За останній час у питанні розвитку інклю-
зивного навчання Україна зробила потужний рух уперед. Протягом 
останніх п’яти років в 6,4 рази зросла кількість учнів з особливими 
освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах закладів 
загальної середньої освіти; з 2016/2017 н. р. у 4,6 рази збільшилася 
кількість інклюзивних класів та в 3,6 рази — шкіл, в яких облаштовані 
такі класи — за даними Міністерства освіти і науки України.

В Україні на цьому шляху здійснено чимало змін як на рівні законо-
давства, так і на рівні практики: внесені зміни в основні Закони Укра-
їни про розвиток і впровадження інклюзивної освіти; створено умови 
для навчання дітей і молоді з особливими освітніми потребами на базі 
багатьох дошкільних, загальноосвітніх і вищих закладів освіти, здійс-
нюється підготовка педагогів до роботи в умовах інклюзивного освіт-
нього середовища тощо. Водночас ще й досі багато викликів постає на 
цьому шляху: це брак ресурсів, досвіду, розуміння основних переваг 
цієї нової філософії освіти.

У Херсонській області накопичений певний досвід щодо організації 
навчання дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзії. 
За даними Управління освіти і науки Херсонської обласної державної 
адміністрації в Херсонській області відкрито 468 класів з інклюзив-
ною формою навчання у 144 закладах загальної середньої освіти, де 
навчається 780 дітей з особливими освітніми потребами. На Херсон-
щині відкрито 13 інклюзивно-ресурсних центрів. При такому темпі 
зростання виявилось, що наша система освіти не готова задовольни-
ти потребу шкіл, інклюзивно-ресурсних центрів у фахівцях та у під-
готовці величезної кількості педагогів до роботи в інклюзивних за-
кладах освіти. Практика і аналіз досвіду показали, що упровадження 
і розвиток інклюзивного навчання — складний і багатогранний про-
цес, який потребує наукових, методологічних та адміністративних ре-
сурсів. Створення ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти 
у структурі КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» дало змо-
гу розпочати проведення роботи з учителями та керівниками освітніх 
закладів області щодо підготовки педагогів в умовах інклюзії на ново-
му рівні.

Тому, мета статті — розглянути роль ресурсного центру підтримки 
інклюзивної освіти у формуванні інклюзивної компетентності педа-
гогів шкіл, їх готовності до роботи в умовах інклюзивного навчання.

У Комунальному вищому навчальному закладі «Херсонська академія 
неперервної освіти» Херсонської обласної ради, який успішно про-
йшов процедуру акредитації, підтвердивши статус вищого навчаль-
ного закладу IV рівня (наказ Міністерства освіти і науки України від 
13.03. 2017 року № 375 «Про результати акредитації та атестації») ви-
значено низку першочергових завдань щодо запровадження інклю-
зивного навчання в регіоні, зокрема:

• формування та підвищення інклюзивної компетентності науко-
во-педагогічних та педагогічних працівників академії;
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• сприяння об’єднанню зусиль фахівців різних галузей, державних 
та громадських установ з питань просвітницької роботи щодо ін-
клюзивної освіти;координація діяльності та взаємодія закладів 
дошкільної та загальної середньої освіти зі спеціальними навчаль-
ними закладами з метою використання напрацьованих методик 
роботи з дітьми тієї чи іншої нозології, залучення до консульту-
вання спеціалістів із досвідом роботи з такими категоріями дітей;

• забезпечення організації та змісту курсів підвищення кваліфікації 
для педагогічних працівників, які працюють в інклюзивних класах/
групах.

• розвиток інклюзивної компетентності педагогічних працівників 
закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної осві-
ти Херсонської області, формування їх професійної готовності 
та позитивної мотивації до роботи з дітьми з особливими освіт-
німи потребами через проведення науково-методичних та науко-
во-практичних конференцій, семінарів, вебінарів, круглих столів, 
тренінгів, майстер-класів тощо;

• розроблення методичних рекомендацій для педагогів-вихователів, 
дефектологів, психологів, соціальних педагогів, які працюють в ін-
клюзивних класах/групах щодо формування толерантного став-
лення до дітей з особливими освітніми потребами, попередження 
конфліктів, забезпечення повноцінної адаптації дітей в умовах на-
вчального закладу;

• вивчення, узагальнення та впровадження досвіду інклюзивної мо-
делі освіти в закладах освіти області;

• організація консультативної роботи з педагогічними працівника-
ми, керівниками освітніх закладів, батьками дітей з особливими 
освітніми потребами, громадськістю;

• координація і надання науково-методичного супроводу експери-
ментальним майданчикам, що працюють в умовах інклюзивного 
навчання.

З 1 березня 2019 року відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 
України № 617 від 22 серпня 2018 року на базі КВНЗ «Херсонська ака-
демія неперервної освіти» розпочав свою діяльність ресурсний центр 
підтримки інклюзивної освіти.

Діяльність центру спрямована на виконання таких завдань:

1 здійснення методичного та аналітичного забезпечення діяльності 
інклюзивно-ресурсних центрів Херсонської області;

2 методичне забезпечення навчання та підвищення кваліфікації пе-
дагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів, закладів 
освіти щодо навчання дітей з особливими освітніми потребами;

3 підвищення рівня обізнаності громадськості про дітей з особливи-
ми освітніми потребами, зокрема з інвалідністю, формування по-
зитивного ставлення до таких дітей та їхніх батьків; запобігання 
дискримінації.

З цією метою в академії було проведено низку заходів. У першу чергу 
ми перейшли від фрагментарних лекцій, які читалися на курсах під-
вищення кваліфікації учителів, до викладання для всіх категорій слу-
хачів тем, які розкривають науково-методичні аспекти впроваджен-
ня інклюзивної освіти в роботу закладів загальної середньої освіти. 
Оновлено освітньо-кваліфікаційні програми та навчальні плани кур-
сів підвищення кваліфікації для учителів-дефектологів, практичних 
психологів та соціальних педагогів, педагогічних працівників класів 
(груп) з інклюзивним й інтегрованим навчанням закладів загальної 
середньої освіти та закладів дошкільної освіти. Варіативна складова 
навчально-тематичних планів доповнена спецкурсами з даної про-
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блеми, зокрема: «Корекційна освіта (за нозологіями)», «Використан-
ня жестової мови у навчально-виховній роботі з дітьми», «Організа-
ція інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами 
в умовах освітнього закладу».

У міжкурсовий період ресурсним центром уведено нову форму роботи 
з педагогами: 3-денні навчально-практичні семінари, які проводяться 
один-два рази на місяць на базі академії або в режимі онлайн. Під час 
цих семінарів педагогічні працівники отримують не тільки теоретич-
ну підготовку щодо роботи в умовах інклюзії, а також і практичні на-
вички на майстер-класах досвідчених педагогів області та тренінгових 
заняттях. Педагоги у разі необхідності отримують консультації та ре-
комендації з питань психологічного супроводу вразливих верств насе-
лення, організації інклюзивного навчання у закладах освіти. Консуль-
таційну допомогу здійснюють фахівці центру. Працівники ресурсного 
центру виїжджають у різні райони Херсонської області, де проводять 
навчально-методичні семінари за запитами закладів освіти.

Новим викликом для нас стало впровадження дистанційної форми 
підвищення кваліфікації педагогів під час пандемії. Швидкими темпа-
ми довелось оволодіти навичками користування програмами Google 
meet, Microsoft Teams, Zoom, Moodle, Google classroom та іншими. Така 
робота об’єднала наш колектив і показала, що не тільки інклюзивне 
навчання потребує командного підходу, а і дистанційне також. Досвід 
роботи з Google Document, створенням спільного розкладу, звітності 
дало розуміння не тільки складності, а й переваг такої форми робо-
ти з педагогами та колегами. Кількість осіб, які охоплені навчанням 
дистанційно значно перевищує кількість тих, хто приїздить навчатися 
особисто. І це свідчить про переваги дистанційної форми навчання.

Для педагогів створено сайт Херсонського обласного ресурсного цен-
тру підтримки інклюзивної освіти https://sites.google.com/academy.
ks.ua/ksrcpio та професійна спільнота у мережі Фейсбук https://www.
facebook.com/groups/467240564019004/?ref=group_browse, яка налічує 

понад 1000 учасників. Ці ресурси постійно поповнюються методич-
ними матеріалами та новинами про впровадження інклюзії в Херсон-
ській області та розміщують матеріали щодо організації та реалізації 
технологій інклюзивної освіти і нормативно-правові документи.

Одним із важливих напрямів роботи центру з упровадження інклю-
зивної освіти та методичного супроводу навчання дітей з особливи-
ми освітніми потребами є співпраця з громадськими організаціями, 
а саме: Національною асамблеєю інвалідів України, Всеукраїнським 
фондом «Крок за кроком», ВБО «Даун Синдром», ВГО інвалідів «Укра-
їнське товариство глухих», ГО «Серце матері», ГО «Сонячні діти Хер-
сонщини». Представники ініціативної групи «Аутизм. Зачаровані 
діти — Херсон», ГО «Сонячні діти Херсонщини» постійно запрошу-
ються на курси підвищення кваліфікації учителів-дефектологів та пе-
дагогів інклюзивних класів для проведення майстер-класів та прак-
тичних занять.

На початку 2019 року Херсонська область долучилась до чесько-укра-
їнського проєкту «На шляху до інклюзії», який здійснюється Асоці-
ацією з міжнародних питань за підтримки програми TRANS Мініс-
терства закордонних справ Чехії. За час роботи у рамках проєкту до 
навчання у семінарах, вебінарах, форумах залучено близько 600 педа-
гогічних працівників області.

Інклюзивна освіта в Херсонщині просувається впевненими кроками. 
Про це свідчить зростання кількості інклюзивних класів порівняно 
з минулим навчальним роком. Продовжується навчання педагогів на 
навчальних, дистанційних, семінарських та тренінгових заняттях. Фа-
хівці центру беруть активну участь у наукових конференціях різного 
рівня, присвячених інклюзивній освіті, шляхом написання статей, тез, 
виступів та проведення майстер-класів.

Таким чином, системна, комплексна та різнорівнева діяльність щодо 
впровадження системи інклюзивної освіти в закладах дошкільної та 

https://sites.google.com/academy.ks.ua/ksrcpio
https://sites.google.com/academy.ks.ua/ksrcpio
https://www.facebook.com/groups/467240564019004/?ref=group_browse
https://www.facebook.com/groups/467240564019004/?ref=group_browse
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загальної середньої освіти Херсонщини значною мірою залежить від 
створення умов та готовності керівних та педагогічних працівників до 
роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, організації ефек-
тивної діяльності інклюзивно-ресурсних центрів, організації масової 
просвітницької та консультативної роботи з даних питань ресурсним 
центром підтримки інклюзивної освіти.
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МИКОЛАЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 
Й СИСТЕМА ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ 
ПАНДЕМІЇ

ВАСИЛЬ ШУЛЯР, доктор педагогічних наук, доцент, професор ка
федри теорії й методики мовнолітературної та художньоесте
тичної освіти, Миколаївський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти

ПЕРЕДМОВА

Курс України на європейську інтеграцію вимагає перегляду пріорите-
тів державної політики у сфері освіти, зокрема впровадження міжна-
родних підходів до навчання дітей з особливими освітніми потребами, 
які базувались би на засадах рівних можливостей та доступу до якіс-
ної освіти.

Провідною метою кожної освітньої реформи — підвищення якості 
освіти. Нерозв’язані проблеми вітчизняної системи освіти стали по-
штовхом для прийняття реформаторських рішень, зокрема:

• реалізація Концепції «Нова українська школа», пріоритетною скла-
довою якої є побудова індивідуальної траєкторії розвитку та нав-
чання кожної дитини;

• створення мережі інклюзивно-ресурсних центрів, діяльність яких 
спрямована не тільки на проведення комплексної оцінки, а й на 
здійснення корекційно-розвиткової роботи та консультативно-пси-
хологічної допомоги батькам;

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
http://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250190184
http://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250190184
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• створення обласних ресурсних центрів підтримки інклюзивної 
освіти в структурі інститутів післядипломної педагогічної освіти, 
серед напрямів роботи яких є: методичне забезпечення навчання 
та підвищення кваліфікації фахівців ІРЦ, педагогічних працівників 
закладів освіти; підвищення рівня компетентності посадових осіб 
обласних (міських) державних адміністрацій та органів місцевого 
самоврядування щодо надання освітніх послуг дітям із особливи-
ми освітніми потребами; підвищення рівня обізнаності громад-
ськості про дітей із особливими освітніми потребами тощо;

• наказом Міністерства охорони здоров’я України затверджено пере-
клад Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життє-
діяльності та здоров’я та Міжнародної класифікації функціонуван-
ня, обмежень життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків.

Зважаючи на актуальність навчання, розвитку та інтеграції дитини 
з особливими освітніми потребами в суспільство постає питання під-
готовки та науково-методичного супроводу фахівців як у закладах 
освіти так, і в інклюзивно-ресурсних центрах.

1 МОДЕРНІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ ІНСТИТУТУ

Упродовж останніх 5 років у структурі МОІППО відбувалися еволю-
ційні зміни (накази № 381-А від 19. 11. 2015; № 227-А від 23.05.2016; № 
331-А від 29.08.2016; № 355-А від 01.09.2017 р.); уведено нові структур-
ні підрозділи, які відповідають за сучасні й актуальні напрями співп-
раці з різними освітніми, культурними закладами, установами та ор-
ганізаціями.

На сьогодні у структурі Інституту: 5 кафедр, 7 лабораторій, 1 центр, 
1 кабінет, 2 бібліотеки, 2 корпусу, бухгалтерія, юрист.

Адміністрація: директор (Шуляр Василь Іванович, доктор педагогіч-
них наук, доцент, заслужений учитель України, Учитель року 2000), за-

ступники: Стойкова Вікторія Володимирівна, кандидат педагогічних 
наук, Захар Ольга Германівна, кандидат педагогічних наук, Трубнікова 
Людмила Володимирівна, методист вищої кваліфікаційної категорії, 
Співак Сергій Михайлович.

Обласний ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти (ОР-
ЦПІО — далі) складає 5 осіб: завідувачка Пінюгіна Катерина Олексан-
дрівна та 4 методиста за напрямами (Бавольська О., Гейко Т., Дмитрі-
єва О., Шашлова А.).

Відповідно до Постанови про затвердження Положення про інклю-
зивно-ресурсний центр рішенням № 20 від 12. 10. 2017 року шістнад-
цятої сесії сьомого скликання Миколаївської обласної ради припине-
но діяльність Миколаївської обласної психолого-медико-педагогічної 
консультації та внесені зміни до Статуту Миколаївського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти. Так у січні 2018 року 
в структурі МОІППО створено обласний ресурсний центр із підтрим-
ки інклюзивної освіти.

На сьогодні обласний ресурсний центр МОІППО забезпечений по-
тужними кадрами відповідно до вивчених потреб регіону, а саме: за-
відувач та методисти, які мають фахову спеціальну освіту: психоло-
ги, дефектолог, логопед, реабілітолог. Із моменту створення обласний 
ресурсний центр з підтримки інклюзивної освіти почав забезпечен-
ня організаційно-методичних умов для безперервного вдосконалення 
професійної освіти і кваліфікації фахівців центрів, педагогічних пра-
цівників та представників органів місцевого самоврядування стосов-
но проведення комплексної оцінки та надання психолого-педагогічної 
допомоги.

Центр має два робочих кабінети, загальна площа яких 47 кв. 
м  (27 кв. м та 20 кв. м) та три навчальних кабінети: практичного психо-
лога — 17 кв. м., учителя реабілітолога — 24,7 кв. м., учителя логопеда/
дефектолога — 11,8 кв. м.
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Кожен із кабінетів забезпечений сучасними й інноваційними дидак-
тичними й технічними засобами для надання якісних освітніх послух 
у професійному розвиткові освітян Миколаївщини.

2  НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ МОІППО З ПІДТРИМКИ ІНКЛЮЗИВНОЇ 
ОСВІТИ

1 Здійснювати та забезпечувати:

• науково-методичне та аналітичне забезпечення діяльності ін-
клюзивних ресурсних центрів;

• створення організаційно-методичних умов для безперервного 
вдосконалення професійної освіти і кваліфікації фахівців ін-
клюзивних ресурсних центрів;

• сприяння органам місцевого самоврядування щодо проведення 
комплексної оцінки та надання психолого-педагогічної допомоги.

2 Організовувати та надавати:

• методичне забезпечення курсів підвищення кваліфікації фахів-
ців центрів, семінарів, творчих груп, конференцій тощо

• апробація навчально-методичних посібників, програм та тех-
нічних засобів

• практична консультативно-методична допомога фахівцям цен-
трів

3 Проводити та вивчати:

• апробація та впровадження інноваційних освітніх технологій 
у діяльність центрів;

• соціологічні опитування батьків (одного з батьків) або законних 
представників дітей з особливими освітніми потребами та педа-
гогічних працівників із питань інклюзивного навчання;

• вивчення, узагальнення, поширення позитивного досвіду діяль-
ності центрів.

3  НАУКОВА ТА ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ФАХІВЦІВ ОРЦПІО 
МОІППО В РАМКАХ ОБЛАСНИХ, РЕГІОНАЛЬНИХ, УСЕУКРАЇНСЬКИХ 
ЗАХОДІВ

Співробітники обласного ресурсного центру з підтримки інклюзивної 
освіти МОІППО від часу заснування узяли участь у таких заходах:

1 Виступ з питання «Емоційний інтелект як умова успішності вчи-
телів інклюзивного класу» на засіданні круглого столу «Проблеми 
розвитку емоційного інтелекту вчителів початкової освіти в умовах 
Нової української школи».

2 Виступ на тему «Умови організації освітнього процесу в класах 
з інклюзивною формою навчання» під час обласного методичного 
активу методистів із виховної роботи районних (міських) науко-
во-методичних установ «Організаційно-методичні аспекти вихов-
ної діяльності закладів загальної середньої освіти в умовах рефор-
мування освіти».

3 Виступ на тему «Багатоманітність та соціальна інклюзія. Діти з осо-
бливими освітніми потребами» в рамках обласного методичного 
активу методистів із фізичної культури та предмета «Захист Ві-
тчизни» районних (міських) науково-методичних установ «Сучас-
ні підходи формування фахової компетентності вчителя фізичної 
культури та предмета «Захист Вітчизни».



128 129 

4 Психологічний тренінг «Психологічний інструментарій для фор-
мування толерантного середовища в інклюзивних групах і класах» 
у ході роботи обласного методичного активу працівників психоло-
гічної служби Миколаївської області.

5 Виступ на тему «Навчально-методична підтримка діяльності ін-
клюзивно-ресурсних центрів та педагогічних працівників закладів 
освіти» в ході науково-практичної конференції «Інклюзія і реабілі-
тація в освіті. Виклики та перспективи розвитку» на базі ЧДУ ім. 
П. Могили.

6 Виступ на тему «Адаптивна фізична культура як засіб корекції та 
розвитку фізичного стану дитини з особливостями розвитку в умо-
вах інклюзивного класу» у ході всеукраїнської науково-практичної 
конференції «Досвід та перспективи розвитку інклюзивної освіти 
в Україні: регіональний аспект, м. Запоріжжя, КУ «Запорізький об-
ласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької 
обласної ради.

7 Виступ на тему «Організація інклюзивного навчання в закладах 
освіти ОТГ Миколаївської області» під час інструктивно-методич-
ного семінару-консультації для працівників органів управління 
освітою ОТГ Миколаївської області «Формування регіонального 
науково-методичного середовища в умовах реформування систе-
ми освіти».

8 Низка виступів під час українсько-чеського проєкту з різних про-
блем і напрямів.

4  МІСІЯ МИКОЛАЇВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ІНСТИТУТУ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ З ПІДТРИМКИ 
ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

5  ВИКЛИКИ ПАНДЕМІЇ ДЛЯ СИСТЕМИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ  
(І НЕ ТІЛЬКИ… )

Основними викликами для освіти в цілому та інклюзивної зокрема 
виокремлюємо такі:

• низький рівень цифризації суб’єктів інклюзивної освіти, наявність 
відповідних пристроїв, які враховують дітей із особливими освіт-
німи потребами;

• нерівність доступу в наданні якісної освітньої послуги у віддалено-
му режимі для дітей з урахуванням різних нозологій і відповідно 
для працівників ІРЦ;

• відсутність національної електронної платформи для надання 
освітніх послуг взагалі й діткам із особливими потребами зокрема;

• недостатність якісного українськомовного контенту для суб’єктів 
інклюзивної освіти та відповідних засобів, які б використовували 
батьки з дітками під час віддаленого навчання за рекомендаціями 
фахівців;

Інститут для
інклюзивних ресурсних

центрів

Інститут заради 
освітян

Інститут  
як надійний  

партнер батьків

Суб’єкти інклюзивної  
освіти - надійні партнери 

МОІППО
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• «карантинне вигорання» для всіх суб’єктів інклюзивної освіти 
і психологічна неготовність до такого виклику;

• відсутність безпосереднього контакту: педагог — дитина; педа-
гог — викладач ОРЦПІО; педагог — батьки — викладачі/працівни-
ки ОРЦПІО/ІРЦ.

ПІСЛЯМОВА

Розгалужена мережа інклюзивних центрів розвитку освіти в районах 
координується та забезпечується науково-методичним супроводом 
обласного ресурсного центру з підтримки інклюзивної освіти Мико-
лаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 
Надання якісних освітніх послугів здійснюється у відповідності до 
нормативних документів, завдань і напрямів діяльності нашої устано-
ви з урахуванням визначеної місії МОІППО.

У штатну співпрацю із суб’єктами інклюзивної освіти щодо надання 
якісних освітніх послуг пандемія внесла низку особливостей, на які 
мали оперативно зреагувати та врахувати у своїй діяльності. Отже, 
можемо виокремити наступні висновки: світ уже не буде таким, як до 
пандемії. Для світового співтовариства взагалі й вітчизняної освіти 
зокрема важливо навчитися створювати безпечне освітнє середовище 
і «жити з коронавірусом». А також кожному треба формувати у собі 
високий рівень культури «людини фізичної й емоційної гігієни» (за 
Далай Ламою).

… і зберігати внутрішній спокій із вірою, надією та любов’ю один до 
одного й до того, що робимо.

ФІЛОСОФСЬКІ МОДУСИ ІНКЛЮЗІЇ В ОСВІТІ

КАТЕРИНА ПАВЛЕНКО, методистка Одеського обласного ресурсного 
центру підтримки інклюзивної освіти КЗВО «Одеська академія непе
рервної освіти Одеської обласної ради»

Загальновідомою є легенда про стародавню Спарту, в якій новона-
роджену дитину, яка не відповідала загальним стандартам, скидали зі 
скелі. А ось в сусідньому місті Афіни так не робили. Не треба багато 
часу, щоб порівняти історичний спадок цих двох міст. Давньогрецька 
цивілізація, центр якої переважно знаходився в Афінах, заклала фун-
дамент для всієї сучасної європейської культури та науки. Ця притча 
може слугувати найбільш гарною ілюстрацією до потреби з відпові-
дальністю ставитися до людини в наші часи, коли формується інклю-
зивне виховання як приклад необхідності залучати до усіх форм пози-
тивного соціального буття якомога більше людей.

Основоположні засади інклюзивного навчання викладено в «Сала-
манкській декларації: Рамках дій з освіти людей з особливими потре-
бами» (ЮНЕСКО, 1994).

Ця Декларація визначила, що надання освіти всім у межах загальної 
системи є економічно ефективним і найбільш дієвим засобом подо-
лання дискримінаційного ставлення та побудови інклюзивного су-
спільства.

В Україні питанням інклюзивного навчання присвячені наукові праці 
П. Таланчука, К. Кольченко, Г. Нікулиної, Ю. Богинської та інших. Ряд 
українських учених здійснили різнобічний аналіз стану досліджень 
проблеми інклюзивної освіти за кордоном і порівняли його зі станом 
впровадження інклюзивної освіти в Україні та країнах СНД. Резуль-
тати цих досліджень відображено у роботах А.  Колупаєвої (автора 
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першого в нашій державі монографічного дослідження з інклюзивної 
освіти), В. Бондаря, А. Заплатинської, М. Кавуна, Ю. Найди, Т. Сака, 
М. Сварника, В. Тищенко та інших. Але більшість наукових здобут-
ків щодо інклюзії стосуються саме педагогіки, що і надає необхідність 
спробувати дати філософське обґрунтування цьому феномену.

Звісно, з інклюзією, що розуміється тут переважно як включення дітей 
з особливими освітніми потребами в загальноосвітній процес, тоб-
то таке спільне виховання та навчання дітей, з яким тісно пов’язана 
етична проблематика цінностей та виховання. У такому сенсі інклюзія 
передбачає вміння працювати з “іншістю”. Вміння “бути” поряд з “ін-
шістю”. З цього в свою чергу, випливають очікувані фундаментальні 
філософські питання: якщо він “інший”, то який Я? Хто Я? Який зміст 
мого життя? Та пов’язані з цими питаннями інші духовні запити.

Взагалі, таку інклюзію доцільно розглядати і як самостійне соціальне 
та культурне явище, наголошуючи на тому, що, в першу чергу, це про-
блема для педагогів, тим паче для тих, які щодня мають справу з ін-
клюзивним навчанням. Саме вчителі відповідають на запитання дітей 
“про того хто відрізняється”, вчителі пояснюють та показують на влас-
ному прикладі як спілкуватися “з тим хто відрізняється”, як гратися 
поруч та вчитися поруч. Чому вчитися можна поруч, але за різними 
програмами, чому “бути іншим” це нормально. Крім того, ще є важ-
кі питання та очікування батьків, як “особливих” дітей, так і інших. 
“Чому від когось на уроці вимагають менше\більше?”, “Чому моїй ди-
тині приділяється менше уваги, ніж комусь, нібито, “особливому”? І, 
нарешті, “Чому моя дитина не-особлива? Чому “особливість” моєї ди-
тини це основне, що ви в ній бачите?”.

Зрозуміло, що з точки зору суспільного розвитку для роботи за інклю-
зивною програмою педагог має бути підготованим теоретично і мо-
рально та вмотивованим в матеріальному плані. Чи залежить це від 
особистісних якостей педагога? На нашу думку, безумовно. Як вказує 
А.А. Колупаєва, — від нього залежить і вибір стилю спілкування пе-

дагога з дітьми, і вибір використання педагогічного впливу на дити-
ну, і вибір способу передачі навчального матеріалу, мотивування учнів 
і таке інше. [3,4] Вона також підкреслює, що головними характерис-
тиками, якими має відзначатись культура педагога для поширення 
ціннісної орієнтації на успішну інклюзію, є: цінності толерантності та 
багатоманіття, чуйності та емпатії, співробітництва та взаємодії, твор-
чості та креативності, мотивації на позитивний конструктивний полі-
лог для взаємного збагачення і взаємної допомоги.

Отже, ціннісна підготовка педагога до активного сприймання та взає-
модії з інклюзією в суспільстві є питанням і цілісності особистості та 
філософського сприймання нею життя.

Через введення системи інклюзивної освіти в Україні, ці питання для 
нашого суспільства загострилися. І не лише в межах школи, або ко-
рекційної освіти чи освіти як такої. А в межах сприймання “іншості”, 
прийняття “індивідуальності”, уваги до іншого — кожним членом су-
спільства окремо, та суспільством взагалі. Інклюзія має вийти за межі 
освіти. Вона може бути забезпечена і на робочих місцях і в місцях від-
починку, будь-де. Це своєрідний тип організації суспільного середо-
вища. З огляду на поставлене коло питань, можна говорити і про таке 
явище, як соціальна інклюзія.

Під соціальною інклюзією, за А.А. Колупаєвою, ми розуміємо проце-
си досягнення рівних умов та можливостей всіх людей, незалежно від 
віку, статі, соціального статусу, національності, з метою забезпечення 
повноцінного та активного життя. Це, в тому числі, і механізм подо-
лання упередженого ставлення до бідності, та до соціальних виклю-
чень.

Проте, на прикладі втілення саме інклюзивної освіти, можна побачи-
ти як працює чи не працює соціальна інклюзія в суспільстві. В шко-
лах, для учнів інклюзивних класів передбачено помічника — асис-
тента вчителя, який допомагає дитині опановувати знання на уроці. 
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В суспільстві допомогти ізольованим людям, часто немає кому. В класі 
створюється ресурсний куточок, або, при можливості, ресурсна кім-
ната, для того, щоб дитина з особливими освітніми потребами мала 
можливість усамітнитися та відпочити. В суспільстві ж, мало де люди 
з фізичними обмеженнями мають таку можливість. Як відомо, метою 
інклюзії в освіті є створення умов для навчання дітей з урахуванням їх 
потреб. Це важко сказати про інклюзію в суспільстві, де враховуються 
не потреби людей а те, на що вони здатні, або не здатні.

Сьогодні у світовій освітній практиці, окрім терміна «інклюзія» (від 
англ. іnclusion — включення, утримування, охоплення, мати у своє-
му складі), використовують у цій сфері і термін «інтеграція» (від англ. 
іntegrate — об’єднувати в єдине ціле). Інтеграція передбачає адаптацію 
дитини до вимог системи, тоді як інклюзія полягає в адаптації системи 
до потреб дитини. Щодо практики суспільної взаємодії, можна при-
пустити, що інтеграція має більш широке застосування ніж інклюзія. 
Інтеграція може проявляти себе і як форма соціального буття для се-
грегованих людей, що також потребує, на наш погляд, філософського 
осмислення.

Можна відмітити, що ще Л.С. Виготський писав про природу компен-
саторних можливостей людини, її соціальну спрямованість. Вчений 
вказував на необхідність створення такої системи навчання, в якій 
дитина з обмеженими можливостями не вилучалася б із суспільства 
дітей з нормальним розвитком, що дає підстави стверджувати, що Л. 
С. Виготський одним з перших обґрунтував і ідею інтегрованого нав-
чання.

З позицій філософської антропології — напряму філософії, завданням 
якого є системне вивчення й обґрунтування сутності людського бут-
тя та людської індивідуальності, проблема людини розглядається як 
центральна (М. Шелер, А. Гелен, Г. Плесснер, Л. Потрманн). На відміну 
від екзистенціалізму для філософської антропології дані природничих 
і медичних наук, соціології і психології виступають як необхідна умова 

для філософської відповіді на питання про сутність людини. Відтак, 
в рамках цього філософського напряму дослідники мають можливість 
проводити узагальнення наукових даних про людину з порушеннями 
психофізичного розвитку, що стимулює поглиблене пізнання її яко-
стей, стану, внутрішнього світу, своєрідності життєдіяльності і соці-
алізації.

Філософська антропологія звертається до людини як до єдиного ці-
лого — єдності тілесного, духовного і душевного розвитку, і ця ціліс-
на єдність втілюється у баченні людини як особистості. У цьому фі-
лософському напрямку людина розглядається як жива система, що 
становить єдність природного і соціального, тілесного і духовного, 
спадкоємного, вродженого і прижиттєвого, придбаного. Філософська 
антропологія, таким чином відкриває можливості до розуміння ан-
тропологічних аспектів проблеми навчання, виховання і розвитку ді-
тей з особливостями психофізичного розвитку в умовах інклюзивної 
освіти.

Узагальнюючи зазначене, можна стверджувати, що концепція інтегра-
ції та інклюзії дітей з особливими освітніми потребами має базува-
тись на визнанні важливості антропологічних аспектів. Як зазначено 
в монографії В.А. Колупаєвої, відхилення в розвитку, що розглядають-
ся через структуру наявного або імовірного дефекту, не виступають 
в якості особливого способу існування людини. Однак, значна увага 
у процесі організації педагогічної підтримки має приділятись соціаль-
ному оточенню та індивідуальній ситуації життя особливої дитини.

Щодо філософських узагальнень з приводу процесу інклюзії, маємо 
зауважити, що ще з часів Боеція особу розглядали як унікальне існу-
вання в собі, і що донедавна персоналізм відкидали задля суспільно-
го виміру людини, спрямовуючи увагу на спільноту як таку, але зараз 
дедалі більше зазначається, що особа, будучи окремою субстанцією 
у фізичному плані, має спільну для всіх індивідів природу, оскільки 
всі люди належать до однієї спільноти.
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Інклюзія — це і філософія, і ставлення, і практика активного управлін-
ня багатоманітністю. Філософія інклюзії ґрунтується на рівних правах 
кожного індивіда, його особистої свободи, можливостей вибору й до-
ступу. Інклюзивне суспільство дає можливість кожному члену соціу-
му робити свій вибір з усіх аспектів повсякденного життя. Натомість 
таке суспільство використовує потенціал усього різноманіття своїх 
членів, багатство їх знань, умінь, навичок, здатностей, ціннісних на-
станов, переконань, вірувань тощо. 

Спираючись на цінності демократії, рівності та справедливості, ін-
клюзивне суспільство — це прагнення надати впевненості у своїх си-
лах абсолютно кожній дитині: і обдарованій, і з соціально-неблаго-
получної родини, і з поганим знанням державної (як нерідної) мови, 
і дитині з інвалідністю. Саме тому інклюзивне суспільство може стати 
і більш успішним, у ньому людина розвивається як демократична, то-
лерантна, творча, здатна до сприйняття ціннісних систем інших наро-
дів і культур, відкрита до спілкування та співпраці.

Якщо підсумувати все, про що йшлося вище, то філософські засади 
інклюзивного навчання та виховання можна звести до необхідності 
вирішення таких першочергових завдань:

1 Проблеми виховання та навчання дітей з особливими освітніми 
потребами;

2 Зокрема, етичні проблеми, а саме: формування потрібних соціуму 
якостей людини: співчуття, толерантності, емпатії, відповідних ко-
мунікативних реакцій, і т. д.

3 Визнання прав людини в суспільстві, як нормальна та щоденна 
практика в ставленні до іншого;

4 Повага та сприйняття іншості, як норми для суспільства;

5 Ствердження в суспільній свідомості інклюзивних цінностей, в від-
повідності до яких має будуватись взаємодія між людьми.

6 Побудова філософського вчення про соціальну інклюзію.

Отже, можна констатувати той факт, що соціум у зв’язку з модерні-
зацією системи навчання і виховання дітей з особливими освітніми 
потребами змушений звернутися до переосмислення, уточнення нау-
кових засад, зміцнення загальної базової теорії та обґрунтування полі-
парадигмальності при розробці нових підходів при вирішенні завдань 
організації та впровадження інклюзивного навчання в дослідницькій 
та освітній практиці.

Реалізація освітньої інтеграції потребує осмисленого, наукового-об-
ґрунтованого підходу з опорою на актуальні філософські ідеї та ком-
пенсаторну функцію філософії як таку.
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