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Суспiльство складається з рiзних категорiй громадян, певна кiлькiсть з
яких має проблеми зi здоров'ям. За останнi десятилiття в Україні, як i в
усьому світi, внаслiдок багатьох чинникiв збiльшилась кiлькiсть дiтейiнвалiдiв, якi потребують посиленої уваги з боку держави. Цi дiти
утримуються в рiзних загальноосвiтнix i галузевих закладах, обов'язковою
умовою дiяльностi яких є створення середовища для якісної освiти,
формування життєвих навичок, адаптацiї учнiв з особливими потребами до
життя в нових соцiальних умовах.
Сьогоднi в нашiй кpaїнi немає єдиної офіційної термiнологiї для
характеристики дiтей з особливими освiтнiми потребами. В основних законах
про oсвіту зустрiчаються тaкi термiни, як діти, які потребують корекцiї
фiзичного або розумового розвитку та особи, якi мають вади у фізичному чи
розумовому розвитку i не можуть навчатись у масових навчальних закладах.
Один з ocтaннix нормативних докyмeнтiв (наказ Miнicтepствa освiти i науки
України №691 від 2 грудня 2005 року «Про створення умов щодо
забезпечення права на oсвiту осiб з інвалідністю») використовує ряд
тepмiнiв, таких як «дiти з особливими освiтнiми потребами», «молодь з
iнвалiдністю», «діти з тяжкими порушеннями розвитку», «діти з обмеженими
можливостями здоров’я» тощо.
Уci цi термiни вiдображають медичну модель, яка «розглядає ваду
здоров'я як характеристику особи, що може бути викликана хворобою,
травмою чи станом здоров'я» i, відповідно, потребує медичного чи iншого
втручання з метою «корекцiї» вiдповiдної проблеми особи. Природно, що
peaкцiєю суспiльства в кoнтeкcтi медичної моделi є забезпечення лiкування,
реабiлiтацiї та соцiальної допомоги, такої як спецiальна oсвiтa та пенciя.
Iншими словами – ставиться мета зробити життя людини з особливими

потребами до певної мiри «нормальним», забезпечивши їй, наприклад,
економiчнi та oсвiтнi можливоcтi.
Iз часу ратифiкацiї Укрaїною в 1991 роцi Конвенцiї ООН про права
дитини все бiльшого визнання та поширення набуває соцiальна модель,
бiльше пов'язана з дотриманням прав людини. На противагу медичнiй моделi
соцiальна модель «розглядає ваду здоров'я як соцiальну проблему, а не як
характеристику особистоcтi», оскiльки вона (проблема) створена
непристосованістю оточення, включаючи ставлення до людей з особливими
потребами та виробничi норми, apxiтeктурну безбар'єрнiсть i транспорт. Така
модель спрямована на змiни її суспiльствi таким чином, щоб воно
забезпечувало piвну участь своїx громадян у здiйсненнi своїх прав i давало їм
таку можливiсть.
Упродовж багатьох pокiв в Українi бiльшiсть дiтей з обмеженими
можливостями здобували oсвiту у спецiальних закладах, якi й нинi
залишаються для них традицiйною та провiдною формою навчання. Однак,
ситуацiя поcтyпово змiнюється. Україна взяла курс на євроiнтeграцiю. У
зв'язку з цим, пeвнi змiни вiдбуваються в освiтнiй полiтицi, а саме: уряд
придiляє значну увагу питанням забезпечення piвного доступу до якiсної
освiти дiтям з особливими потребами i створення їм комфортних умов для
навчання.
Сьогоднi iснують два основні шляхи забезпечення дiтей з особливими
потребами якiсною освiтою. Перший – це створення спецiальних груп, класiв
компенсувального навчання в умовах звичайних навчальних закладiв, другий
– включення дитини з порушеннями розвитку до освiтнього середовища
звичайної групи, класу, але за умов створення для неї вiдповiдниx,
адекватних її можливостям умов отримання освiти.
Велику роль у здiйсненнi таких змiн в українському суспiльствi
вiдiгpають неурядовi органiзацiї, включаючи органiзaцiї батькiв дiтей з
особливими освiтнiми потребами. Завдяки їxнiй дiяльностi все бiльшого
поширення набувають термiни, якi змiщують акцент з вaд/відхилень
розвитку (дiти-iнвалiди, неповносправні, дiти з вадами розвитку тощо) на
бiльш позитивнi термiни – дiти з особливими освiтнiми потребами, дiти з
особливостями психофiзичного розвитку тощо. Водночас усе ще
зберiгаються й досить широко використовуються (особливо у спецiальнiй
лiтературi) термiни, якi несуть у собi певну «ярликовiсть» – «ненавчуванi
дiти», «розумово вiдсталi» тощо.
Усе ширше сьогоднi почали використовувати тepмiн «дiти з особливими
освiтнiми потребами», який робить наголос на необхiдностi забезпечення
додаткової пiдтримки в навчaннi дiтей, якi мають пeвнi вiдxилення в
розвитку, що не дають їм змоги користуватись тими освiтнiми послугами, що
надаються школами в мiсцевiй гpoмaдi.
Успix у навчаннi й вихованнi дiтей з особливими потребами залежить не
лише вiд впровадження нових форм i технологiй, але й вiд ретельного
вивчення й використання цiннoгo досвiду видатних вiтчизняних педагогiв,
серед яких значне мiсце посiдає Василь Олександрович Сухомлинський.

Як справедливо вважав В. О. Сухомлинський, розв'язати проблему
формування мiцних знань неможливо без урахування того факту, що до
школи щорiчно приходять дiти зi зниженою здатністю до навчання: вони
погано запам'ятовують навчальний матерiал, у них вiдсутня допитливiстъ,
нестiйка увага. Учнi, якi слабко встигаютъ, привертали особливу увагу
видатного педагога.
Аналiз праць В. О. Сухомлинського свiдчить про те, що майже в ycix
своїx роботах; учений звертав особливу увагу на необхiднiстъ використання
принципу iндивiдyального пiдxоду в роботi з дiтьми з особливими
потребами. «Конкретна наща робота, – зазначав дослiдник, – полягає у
визначеннi причин бiди в кожному окремому випадку, необхiдності знайти
кожнiй дитинi посильну розумову працю, доступнi для неї шляхи подолання
труднощiв, захопити її цiкавою роботою, завдяки якiй вона могла б
розвиватись iнтелектуально». «Духовне життя школи повинно бути наcтiльки
багатогранним, щоб кожний знайшов поле для розкриття, ствердження cвоїx
сил i творчих здiбностей. Змiст духовного життя полягає в тому, що в
кожному вихованцi пробуджуєтъся його iндивiдyальна неповторнiстъ. Тiльки
там, де маленька людина переживає вiдчуття гордостi вiд того, що він у
чомусь досяг видатних успixiв, виявив себе, – в iндивiдуальному духовному
життi ми бачимо те, що потрібно називати енергією думки. Paдicтъ розумової
пpaцi – ось що стає достyпним людинi, якщо й духовне життя перейнято
почуттям оптимiстичної впевненоcтi у своїх силах, почуттям власної
гiднocтi», – писав В. О. Сухомлинський [4].
Застосування принципу гуманiзму до аномальних дiтей означає
усвiдомлення того, що вci дiти (i нормальнi, i аномальнi) мають однаковi
права в суспiльствi, вci потребують уваги до себе. Аналiз науковопедагогiчних джерел свiдчитъ про те, що В. О. Сухомлинський – гiдний
спадкоємець гуманiстичної традицiї. Biн вважав, що вихователевi необхiдно
мати таку рису, як людянiстъ, у якiй поєднується серцева доброта з мудрою
суворiстю батькiв [4]. В атмосферi сердечноcтi, доброзичливоcтi дiти
прагнутъ стати кращими не для того, щоб їх похвалили, а для того, щоб
вiдчувати повагу навколишнiх, щоб не втратити в ixнix очах своєї гiднocтi.
Досягти ефективноcтi педагогiчної дiяльноcтi з «неповноцiнними» дiтьми
можна лище за умови, що складовою частиною навчального процесу будутъ
толерантнiстъ, справедливiсть, доброзичливiстъ i повага людей. «Гуманна
мiсiя школи й педагога – врятувати цих дiтей, ввести їх у світ суспiльства,
духовного життя, краси повноцiнними й щасливими», наголощував
В. О. Сухомлинський.
Разом з тим, на думку видатного педагога, у гуманному ставленнi до
дiтей з особливими потребами нiчого спiльного не повинно бути з практикою
опiкунства, заснованою на жалiсливоcтi, з практикою звiльнення дiтей вiд
будь-яких труднощів, вiдгородження їx вiд ycix життєвих турбот i негараздiв,
усунення вiд виконання cвоїx обов'язкiв [2]. Якщо з paннix pоків дитина з
обмеженими можливостями постiйно уникає розв'язання проблемних
ситуaцiй, то в неї формуєтъся толерантнiстъ до свого становища. У свою

чергу, толерантнiстъ виконує захисну функцiю для психiчного стану
особистоcтi, але негативно впливає на її соцiальну активнiстъ, стає
перепоною життєтворчоcтi. Опiкунський пiдxiд породжує в дiтей
споживацькi настрої i звички, сприяє появi у школярiв некритичностi до
cвоїx дiй i вчинкiв, послаблює їхню волю до самовдосконалення.
Справжнiй гуманiзм по вiднощенню до дiтей з особливими потребами
полягає у створеннi сприятливих умов для їxньoгo життя, навчання й
розвитку. З цього приводу В. О. Сухомлинський писав: «Майстернiстъ i
мистецтво виховання всебiчно розвинутої особистоcтi полягає в yмiннi
педагога вiдкрити перед кожним, нaвiть перед найважчим в
iнтелектуальному розвитку учнем тi сфери розвитку його духу, де вiн може
досягти вершини, проявити себе, вiдчyвати себе не обдiленим, а духовно
багатим. Цiєю сферою i є моральний розвиток. Тут безмежна piвнicтъ, тут
кожний може бути великим й неповторним» [3].
При визначеннi тepмiнa «iнклюзивна oсвiтa» були проаналiзованi
визначення, якi мiстяться в головних мiжнародних документах: Стандартних
правилах урiвняння можливостей iнвалiдiв ООН, Декларацiї прав дитини
ООН, Саламанкськiй декларaцiї та Програмi дiй з навчання осiб з
особливими потребами, мiжнародних консультацiяx iз питань раннього
навчання дiтей з особливими освiтнiми потребами, а також у вiтчизняних
документах – Програмi науково-педагогiчного експерименту «Соцiальна
адaптацiя та iнтеграцiя в суспiльство дiтей з особливостями психофiзичного
розвитку щляхом органiзацiї їх навчання в загальноосвiтнix закладах»,
проектi Положення про органiзацiю iнтeгpoвaнoгo навчання дiтей з
особливими потребами в загальноосвiтнix (дошкiльних) навчальних
закладах.
Ураховуючи вищезазначене, можна стверджувати, що iнклюзiя
передбачає особистiсно зорієнтовані методи навчання, в основi яких –
індивідуальний пiдxiд до кожної дитини з урахуванням ycix її індивідуальних
особливостей – здiбностей, особливостей розвитку, типiв темпераменту,
cтaті, сімейної культури тощо.
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