
Сергієнко Н.В. Ресурсна кімната та ресурсний клас – інноваційний крок у сфері інклюзивної 

освіти / Н.В. Сергієнко, С.А. Крошка // Система надання освіти дітям з особливими освітніми 

потребами в умовах сучасного закладу : Збірник за матеріалами VІ Всеукр. науково-практичної 

конференції (12 грудня 2018 року). – Лисичанськ : ВП «Лисичанський педагогічний коледж 

Луганського національного університету  імені Тараса Шевченка» – Лисичанськ : ФОП 

Чернов О. Г. – 2018. –  С. 196-199. 

 

Анотація. У статті приділено увагу новітньому напрямку інклюзиної освіти – запровадженню 

інклюзивних ресурсних центрів. Зроблено анонс базової освітньої програми навчальної 

дисципліни «Інклюзивна освіта», яка спрямована на підготовку майбутніх педагогів та слухачів 

системи післядипломної педагогічної освіти. Приділено увагу поняттям: ресурсна кімната та 

ресурсний клас. 
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Освітянська спільнота України взяла участь у роботі IV Міжнародного конгресу зі 

спеціальної педагогіки та психології «Педагог в інклюзивному просторі: траєкторія фахової 

самоактуалізації» (08.11.2018, Переяслав-Хмельницький педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди). Пощасливилося бути присутніми і викладачам Лисичанського педагогічного 

коледжу Крошці С.А., Сергієнко Н.В. Викладачі коледжу активно долучилися до участі у цікавих 

та корисних заходах, виокремили для подальшої професійної діяльності інклюзивні роздинки, 

якими залюбки будуть ділитися з викладачами та студентами навчального закладу [2].  
На Міжнародному конгресі була присутня Марини Порошенко – дружина Президента. За 

її словами: «12 тисяч дітей з особливими 

освітніми потребами вже долучилися до навчання 

в загальноосвітніх школах, у яких по всій країні 

вдалося відкрити 180 Медіатек та 130 Ресурсних 

кімнат. Також за нашою ініціативою вже 

розпочали роботу 487 Інклюзивно-ресурсних 

центрів, які почали надавати кваліфікований 

супровід особливим дітям протягом всього 

періоду навчання» [3]. 

На урочистому відкритті заходу Марина 

Порошенко презентувала базову освітню 

програму навчальної дисципліни «Інклюзивна 

освіта», яка спрямована на підготовку майбутніх педагогів та слухачів системи післядипломної 

педагогічної освіти. 

 «Мета програми – створення умов для розвитку інклюзивної освіти в Україні на основі 

оволодіння педагогами компетентностями у сфері міжнародного та європейського законодавства 

про інклюзивну освіту. А також – у контексті організації та управління інклюзивною освітою, 
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знаннями й діагностичними уміннями щодо психолого-педагогічного супроводу дітей з 

особливими освітніми потребами в інклюзивному освітньому середовищі» [3]. 

Як зазначено в інтернет-ресурсах, розроблена Програма може бути використана для 

складання навчальних модулів інших дисциплін з урахуванням особливостей закладу вищої 

освіти, контингенту студентів та їх спеціалізації. Документ включає чотири змістових модуля [3]: 

І модуль – «Інклюзивна освіта як сфера 

відповідальності держави та громадянського 

суспільства»  (розглядаються місія інклюзивної 

освіти та механізми її забезпечення у 

міжнародних документах і законодавстві; 

національне законодавство у сфері інклюзивної 

освіти; зарубіжний досвід інклюзивної освіти); 

ІІ модуль – «Державно-громадське 

управління інклюзивною освітою» 

(спрямований на ознайомлення з мережею 

закладів освіти для дітей з ООП; рівнями, 

підходами й специфікою управління 

інклюзивною освітою); 

ІІІ модуль – «Дитина з особливими освітніми потребами як суб’єкт інклюзивної освіти» 

(особливості розвитку дітей з ООП; комплексні технології визначення ООП дитини; 

впровадження Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та 

здоров’я дітей і підлітків (МКФ-ДП); 

ІV модуль  – «Організація освітнього процесу в умовах інклюзивної освіти» 

(універсальний дизайн інклюзивного освітнього середовища; ІПР дитини з ООП; технології 

навчання в  інклюзивному освітньому середовищі; технологія оцінювання результатів навчання; 

додаткові освітні послуги та морально-етичні аспекти професійно-педагогічної діяльності в 

інклюзивному освітньому середовищі). 

Згідно національного проекту Фонду Порошенка «Інклюзивна освіта – рівень свідомості 

нації», який реалізується у співпраці з Міністерством освіти і науки України, уведено в дію 

ресурсні кімнати. Це спеціально організований простір для розвитку людини та гармонізації її 

психоемоційного стану. Це окремий спеціально облаштований клас для дітей з особливими 

освітніми потребами.  

В Україні ще 2017 року були вперше відкриті ресурсні кімнати. Так, у селищі Петриківка 

відкрили реконструйовану школу із ноу-хау кабінетами – першою в Україні ресурсною кімнатою 

та медіатекою для дітей з особливими потребами. Вони зроблені за технічним завданням 

Благодійного Фонду Порошенка, який втілює програму «Інклюзивна освіта – рівень свідомості 

нації» [1]. 

Ресурсна кімната поділена на зони: навчальну, соціально-побутову, ігрову та зону 

відпочинку. У кімнаті також є кухня, де дитина може отримати повсякденні навички. Меблі в 

кімнаті модульні. Це дозволяє по-різному формувати робочі зони – індивідуальні та для роботи в 

групах. Також є телевізор, комп’ютер та принтер. Тут діти з особливими потребами спілкуються 

з психологом, у супроводі корекційного педагога навчаються побутовим речам [1]. 

Варто відзначити, що ресурсна кімната також дає можливість дітям з особливими 

освітніми потребами займатися за індивідуальним планом розвитку з корекційними педагогами. 

Тут дитина буде отримувати корекційні послуги, які нададуть йому можливість у майбутньому 

почувати себе більш адаптованим [1]. 

На сучасному етапі актуальним для забезпечення освітніх потреб дітей з особливими 

потребами є створення ресурсного класу. Це спеціальна освітня модель, що дозволяє учневі 

поєднувати, в залежності від своїх потреб і можливостей, інклюзивну освіту та індивідуальне 

навчання. Учні ресурсного класу послідовно включаються в навчальну діяльність 

загальноосвітніх класів, відвідують уроки з шкільних предметів, які вони можуть вивчати разом 

зі своїми однолітками з підтримкою спеціаліста. 
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Ресурсний клас – це простір для зручного та результативного навчання дітей, який 

базується на індивідуальному підході та усуненні труднощів у навчанні та соціалізації дитини з 

залученням, або повним подальшим переходом у загальноосвітній клас [4].  

Фахівці розробиили механізм роботи ресурсного класу. Для роботи ресурсного класу дуже 

важлива наявність правильно організованого та обладнаного приміщення. У ресурсному класі є 

наступні зони: робоче місце вчителя, місце для проведення ранкового кола, фізкультхвилинки 

або розминки, парти для індивідуальних занять, місце для групової роботи, зона сенсорного 

розвантаження [1]. 

Однією з найважливіших цілей роботи будь-якого ресурсного класу є включення його 

учнів до роботи звичайних (загальноосвітніх) класів. Таке включення відбувається для кожної 

дитини в індивідуальному режимі.  

На сьогодні виділяють чотири основних фактори організації ресурсного класу: 

- запит від сімей, де виховуються діти з особливими освітніми потребами; 

- готовність школи створювати спеціальні освітні умови для дітей з особливими 

освітніми потребами; 

- наявність фахівців - команди ресурсного класу; 

- наявність приміщення для реалізації проекту. 

Ресурсний клас має наступну структуру: робоче місце вчителя; місце для проведення 

ранішнього кола або розминки; місця для індивідуальних занять із тьютором; місця для 

фронтального навчання; місце для групової роботи; зона сенсорного розвантаження. 

Сподіваємося, що у дітей з ООП, з’явиться належний освітній простір для їх подальшого 

включення у режим навчання. 
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