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ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА У НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ 

 

Анотація. У статті висвітлено сучасні підходи до організації 

інклюзивного навчання відповідно до вимог нової української школи. 

Охарактеризовано значення інноваційних технологій у роботі з дітьми з 

особливими потребами. 
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Постановка проблеми. Одним з основних пріоритетів розвитку сучасної 

освіти є забезпечення рівних прав на освіту для всіх дітей, у тому числі для 

дітей з особливими освітніми потребами, дітей з інвалідністю, дітей з інших 

соціально вразливих груп. 

Інклюзивна освіта як концепція, філософія освіти (як наприклад, 

демократична освіта, громадянська освіта, особистісно-зорієнтована освіта 

тощо) у різних джерелах описується по-різному. 

Інклюзивна освіта – гнучка індивідуалізована система навчання дітей з 

особливостями психофізичного розвитку в умовах масової загальноосвітньої 

школи за місцем проживання. Навчання відбувається за індивідуальними 

навчальними планами та забезпечується медико-соціальним та психолого-

педагогічним супроводом. Інклюзивна освіта передбачає створення освітнього 



середовища, яке б відповідало потребам і можливостям кожної дитини, 

незалежно від особливостей її психофізичного розвитку. 

Таким чином, постає запитання, в яких умовах мають навчатися діти з 

особливими освітніми потребами, як ефективно організувати освітній процес 

для таких школярів?  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Протягом останнього 

десятиліття вітчизняні науковці, зокрема, С. Богданов, Г. Гаврюшенко,                

А. Колупаєва, Н. Найда, Н. Софій, І. Ярмощук та ін., присвячують свої праці 

дослідженням проблеми залучення осіб з особливими потребами до навчання в 

освітніх закладах, їх реабілітації та соціалізації до суспільних норм. 

Мета статті полягає у розкритті суттєвих змін щодо інклюзивного 

навчання у новій школі. 

Виклад основного матеріалу. Хто такі діти з особливими освітніми 

потребами? Відповідно до ширшого розуміння інклюзивної освіти та 

міжнародних документів, діти з особливими потребами – це особи до 18-ти 

років, які потребують додаткової підтримки в освітньому процесі (діти з 

порушеннями психофізичного розвитку, діти з інвалідністю, діти-біженці, 

працюючі діти, діти-мігранти, діти – представники національних меншин, діти 

– представники релігійних меншин, діти із сімей з низьким прожитковим 

мінімумом, безпритульні діти, діти-сироти, діти із захворюваннями СНІД/ВІЛ 

та інші). В українському законодавстві термін «діти з особливими освітніми 

потребами» використовується у вужчому розумінні інклюзивної освіти й 

охоплює дітей з порушеннями психофізичного розвитку та дітей з інвалідністю. 

[2, C. 10] 

Концепція інклюзивної освіти відображає одну з головних демократичних 

ідей – усі діти є цінними й активними членами суспільства. Навчання в 

інклюзивних навчальних закладах є корисним як для дітей з особливими 

освітніми потребами, так і для дітей з типовим рівнем розвитку, членів родин та 

суспільства в цілому. [1] 



Як свідчать дослідження, в інклюзивних класах наголос робиться в першу 

чергу на розвиток сильних якостей і талантів учнів, а не на їхніх фізичних або 

розумових проблемах. Взаємодія з іншими дітьми сприяє когнітивному, 

фізичному, мовному, соціальному та емоційному розвитку дітей з особливими 

освітніми потребами. При цьому діти з типовим рівнем розвитку демонструють 

відповідні моделі поведінки дітям з особливими освітніми потребами і 

мотивують їх до цілеспрямованого використання нових знань і вмінь. [2] 

В інклюзивних класах взаємодія між учнями з особливими освітніми 

потребами та дітьми з типовим рівнем розвитку сприяє налагодженню між 

ними дружніх стосунків, завдяки чому діти вчаться природно сприймати і 

толерантно ставитися до людських відмінностей, стають більш чуйними, 

готовими допомогти. [3] 

Які умови повинні бути створені для організації навчання дітей з 

особливими освітніми потребами в навчальному закладі? Доступність будівель 

і приміщень, використання відповідних форм і методів навчально-виховної 

роботи, психолого-педагогічний супровід, співпраця з батьками або особами, 

які їх замінюють. Організація інклюзивного навчання передбачає надання 

дитині з особливими освітніми потребами психолого-педагогічної корекційної 

допомоги. Корекційно-розвивальні заняття проводяться в окремому 

приміщенні, в якому можуть бути створені навчальна, ігрова, сенсорна зони, 

зона релаксації. [3]  

Для забезпечення ефективності навчально-виховного процесу 

наповнюваність класів з інклюзивним навчанням становить не більш ніж 20 

учнів, з них «одна-три дитини з розумовою відсталістю або порушеннями 

опорно-рухового апарату, або зниженим зором чи слухом, або затримкою 

психічного розвитку тощо; не більш ніж двоє дітей сліпих або глухих, або з 

тяжкими порушеннями мовлення, або складними вадами розвитку 

(порушеннями слуху, зору, опорно-рухового апарату в поєднанні з розумовою 

відсталістю, затримкою психічно- го розвитку), або тих, хто пересувається на 

візках». [5]  



Зазначимо, що впровадження нових підходів потребує побудови якісно 

нового освітнього середовища дитини. Це стосується не лише зміну формату 

стосунків між учнями, батьками та вчителями, а й організації простору й класу. 

Учні матимуть свободу вибору предметів та рівня їхньої складності. З’явиться 

можливість навчання в різновікових предметних або міжпредметних групах. 

У «Новій школі» буде заохочуватися інклюзивна освіта. Для учнів з 

особливими потребами буде створено умови для навчання спільно з 

однолітками. 

 Для задоволення цих потреб у проекті бюджету на 2018 рік передбачено 

цільову субвенцію на інклюзивну освіту в розмірі 504 мільйони гривень.  Про 

це заявила міністр освіти Лілія Гриневич під час круглого столу “Діти – 

провідники змін”. [4] 

Висновок. Отже, інклюзивна освіта у закладах середньої освіти має 

відображати одну з головних демократичних ідей – усі діти є цінними й 

активними членами суспільства. Інклюзія означає розкриття кожного учня за 

допомогою освітньої програми, яка є достатньо складною, але відповідає його 

здібностям. Вона враховує потреби, а також спеціальні умови та підтримку, яка 

забезпечується медико-соціальним та психолого-педагогічним супроводом. Але               

найголовніше  – дитина вчиться життєдіяльності в оточенні здорових дітей, що 

формує спрямованість до повноцінного життя, до усвідомлення власної 

спроможності, підвищення якості власного буття. Такі концептуальні 

положення є основою інклюзивного навчання у новій українській школі. 
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