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В статті розглянуто проблеми та особливості надання освіти особам 

з особливими потребами в умовах інклюзивної освіти в Україні; визначено, що 

для органiзацiї інклюзивного навчання у загальноосвiтнix навчальних 

закладах мають бути створені належні умови. 
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Сьогодення диктує нам cвoї вимоги до формування малих дитячих 

груп. Особливоcтi комплектацiї груп дитячих caдкiв та класiв 

загальноосвiтнix шкiл залежатъ вiд законодавчої бази тiєї країни, до якої 

вiдноситъся навчальний заклад. Важливо пам'ятати це в першу чергу батькам 

тих дiтей, хто обирає навчально-виховний заклад за параметрами «це – 

кращий учитель», «у цього вихователя завжди цiкаво», «а ось цей випуск 

четвероклашок є найпрацьовитiшим iз ycix», «саме ця школа має той 

профiль, що пiдходитъ нашiй родинi». Цi тези є найпоширенiшими при 

виборi навчально-виховного закладу для своєї дитини у батъкiв свiдомих, 

зосереджених на своiй дитинi, як показало опитувания батькiв 

першокласникiв ЗОШ № 2 м. Лисичанськ та батъкiв дошкiльнят ДНВЗ 

«Теремок» м. Лисичанськ. А ось i iншi вiдповiдi батъкiв: «ближче всього вiд 

дому, менше грошей здавати, мeнi все одно...» – таких вiдповiдей, на жаль, 

бiльшiсть. То як же будуть уживатися дiти своїх батькiв iз такими 

протилежними поглядами? 

Вiдповiдь одна – найголовнiше, на що треба звертати увагу при виборi 

мiсця навчания для дитини – це piвeнь фахової та спецiальної освiти першого 

вихователя, першого вчителя, педагога, якому ми доручаємо виховання своєї 

дитини та формування особистоcтi свого маля. 



Так зараз вся педагогiка зiштовхнулася iз новою проблемою – тотальна 

неготовність педагогiчних кaдpiв до ведення груп дiтей iз особливими 

потребами. Коли до звичайних груп дитячого садка, або до першого класу 

школи потрaпляють дiти, що маютъ рiзноманiтнi вади розвитку, як от: 

аутичнi розлади, синдром гiперактивностi iз порушенням уваги, дiти iз 

глибокою затримкою психiчного розладу та педагогiчною занедбанiстю та 

багато iнших психологiчних вiдxилень у повeдiнцi, емоцiйнiй сферi, 

мовленнєвi розлади тощо. 

Таким чином ми приходимо до думки, що сучасний звичайний педагог 

дошкільної освiти, або вчитель початкової школи повиннi мати глибокi 

теоретичнi знання та прaктичнi навички роботи iз дефектологiї, 

патопсихологiї, нейропсихології, iнклюзивної педагогiки. Також були б не 

зайвими медичнi знання та глибокi знання з загальної психологiї. 

Як ми вже розумiємо зараз це майже не можливо. Не готовi сучаснi 

педагоги до такого серйозного навантаження як особлива дитина в класi. А 

якщо така дитина не одна на дитячий колектив, i кожна iз своєю 

особливiстю... Тож давайте дивитися правдi у вiчi – пощастило лише тим 

дiтям та педагогам, у кого в колективi таких дiтей не буде. Іншi – отримують 

знервованого педагога, збентежених дiтей i, як наслiдок, великi «бiлi плями» 

у навчально-виховному впливi, чи нaвiть анти-приклад взаємодiї дитина-

педагог, дитина-дитина, поведiнковi розлади, розлади емоцiйного стану та 

iнтелектуальний вакуум. 

Якi ж є засоби та форми боротьби iз такими негативними проявами? 

По-перше, звичайно це пiдвищення педагогiчного oсвітнього рiвня самих 

педагогiв, формування адекватного мислення у батъкiв дiтей-однокласникiв 

дитини з особливими потребами та насамперед профiлактична, адaптaцiйна, 

та поcтiйна корекцiйна робота iз самими дiтъми з особливими потребами. 

Хто повинен перейматися проблемами дiтей з особливими потребами в 

умовах звичайного навчального закладу? Звичайно це адмiнiстративний 

состав закладу, що створює матерiально-технiчнi та методичнi умови для 

навчання та виховання таких дiтей, це робiтники соцiально-психологiчної 

служби: практичний психолог та соцiальний педагог, це також дефектолог, 

логопед, медична сестра, або лiкар навчального закладу, а також, звичайно, 

сам педагог – керiвник грyпи дiтей, з якими навчається дитина з особливими 

потребами. 

«Інклюзивне навчання – це комплексний процес забезпечення piвнoгo 

доступу до якiсної освiти дiтям з особливими освiтнiми потребами шляхом 

органiзацiї їx навчання у загальноосвiтнiх навчальних закладах на основi 

застосування особиcтiсно орiєнтованих мeтoдiв навчання, з урахуванням 

iндивiдуальних особливостей навчально-пiзнавальної дiяльностi таких дiтей» 

– наголошує Концепцiя розвитку інклюзивної освiти в Укpaїні за Наказом 

МОН вiд 01.10.2010 № 912. Але ж ми розумiємо, що насправдi в групах дiтей 

iз кiлькicтю понад 15–20 осiб виконувати застосування особиcтiсно 

орiєнтованих мeтoдiв навчання, з урахуванням iндивiдуальних особливостей 

навчально-пiзнавальної дiяльноcтi таких дiтей становиться неможливим 



одному вчителю, або вихователю. Треба до цiєї проблеми пiдходити бiльш 

комплексно, рiзнобiчно. 

При опитувaннi вчителiв загальноосвiтнiх шкiл з питання «Якi 

проблеми бiльш за все турбують їx при роботi iз класами в яких є дiтки з 

особливими потребами?» було виявлено наступне: 10 % вчителiв вiдчувають 

труднощi при побудовi взаємин як iз самою дитиною, так i з її батьками, 15 % 

вчителiв не можуть пiдiбрати загальних методiв впливу на весь клас iз 

дитиною з особливими потребами, ще 15 % вчителiв не розумiють 

доцiльноcтi поєднання дiтей в загальнi iнклюзивнi класи та вважають, що 

дитина все ж таки краще розвивалася та щвидше соцiалiзувалася, як би з нею 

працювали вузько-спецiалiзованi педагоги iз спецiальною освiтою. Але все ж 

таки бiльша частина вчителiв намагається побудувати i системи взаємин, i 

знайти спецiальнi методи впливу, а труднощi вони вбачають у загальнiй 

неготовності всієї системи освiти до повного переходу на iнклюзивні засади. 

Інклюзивне навчання означає, що вci учнi можуть навчатися в школах 

за мiсцем проживання, в загальноосвiтнix класах, в яких в разi необхiдноcтi 

їм буде надаватися пiдтpимка як у навчальному процесi, так i з 

перепланування школи, класiв, програм i дiяльностi з тим, щоб вci учнi без 

виключення навчалися i проводили час разом. Процеси iнтеграцiї дiтей з 

особливими освiтнiми потребами в загальноосвiтнi навчальнi заклaди може i 

набудуть значного поширення i стануть успiшними, але тiльки за умови 

змiни ставлення в суспiльствi до цих дiтей та до iдeї інклюзії, покрашення 

матерiалъного забезпечення системи освiти, здiйснення необхiдної фахової 

пiдготовки майбутнiх педагогiв i обов'язковогo проведення їx масової 

перепiдготовки. 

Проведенi в Укpaїні дослiдження в ocтaннi роки дають можливiсть 

зробити висновки, що дiти з особливим потребами, якi навчаються в 

iнклюзивних класах/групах, стали прихильнiше ставитися до оточуючих, зрiс 

їx iнтерес до навчальної дiяльноcтi та спiлкування, з'явилася мотивацiя до 

самоконтролю, стали чаcтiше виявлятися почуття гopдocтi за себе та продукт 

власної дiяльноcтi. Найбiльш позитивно вплинуло залучення на соцiально-

емоцiйну сферу дiтей, розвиток їx творчостi та фiзичної культури. Педагоги 

та спецiалiсти експериментальних закладiв зазначають, що вiдбулися 

позитивнi змiни в розвитку навчальних yмiнь i навичок, мистецькому та 

творчому самовираженнi дiтей з особливими потребами. 

Тож ми маємо користуватися досвiдом бiльш успiшного впровадження 

iнклюзивної освiти в навчально-виховну дiяльнiсть експериментальними 

закладами та розумiти доцiльнiсть такої освiти. 

Отже, iнклюзивне навчання в загальноосвiтнix закладах вiдображає 

одну з головних демократичних iдей – yci дiти є цiнними й активними 

членами суспiльства. Iнклюзiя означає розкриття кожного учня за допомогою 

oсвітньої програми, яка є достатньо складною, але вiдповiдає його 

здiбностям. Вона враховує потреби, а також спецiальнi умови та пiдтримку, 

яка забезпечується медико-соцiальним та психолого-педагогiчним 

супроводом. Але саме головне – днтина вчиться життєдiяльноcтi в оточеннi 



здорових дiтей, що формує спрямованiсть до повноцiнного життя, до 

усвiдомлення власної спроможностi, пiдвищення якоcтi власного буття. 

Та насамкінець зазначимо, що для органiзацiї iнклюзивного навчання у 

загальноосвiтнix навчальних закладах мають бути створені умови для 

забезпечення бeзперешкодного доступу до будiвель та примiщень такого 

закладу дiтей з вадами опорно-рухового апарату, зокрема тих, що 

пересуваються на вiзках, та дiтей з вадами зору; зaбезпечення необхiдними 

навчально-методичними i наочно-дидактичними посiбниками та 

індивiдуальними технiчними засобами навчання; облаштування кабiнетiв 

учителя-дефектолога, психологiчного розвантаження, логопедичного, для 

проведення корекцiйно-розвивальних занять; забезпечення вiдповiдними 

педагогiчними кадрами. І тодi вже можна буде говорити тiльки про 

позитивний вплив iнклюзивної освiти на вcix учасникiв навчально-виховного 

процесу. 


