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У статті окреслено сучасна система спеціальної освіти як 

компетентнісний підхід стратегічного розвитку. Компетентнісна освіта за 

своєю сутністю зорієнтована на практичні результати, досвід особистої 

діяльності, вироблення ставлень, що зумовлює принципові зміни в організації 

навчання, яке стає спрямованим на розвиток конкретних цінностей і життєво 

необхідних знань і умінь учнів. 
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ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА ЯК ВИД СУЧАСНОЇ ОСВІТИ 

Постановка проблеми. Нове віяння сучасного життя формує нову 

особистість. Сучасна молода людина об’єктивно змушена бути більш мобільною, 

інформованою, здатною самостійно оволодівати новими знаннями, критично і 

творчо мислити. Успішність людини та її адаптованість до сучасних вимог 

безпосередньо залежить нині від готовності навчатися впродовж життя, від 

адекватної мотивації до самонавчання і саморозвитку. Новий етап у розвитку 

системи освіти пов’язаний із упровадженням компетентнісно орієнтованого 

підходу до формування змісту та організації навчального процесу, з формуванням 

компетентності учня в педагогічному процесі як мети і результату навчання. 

Сучасна система спеціальної освіти також розглядає компетентнісний підхід 

як стратегічний напрямок розвитку. Але серед провідних тенденцій також має 

бути визначено переосмислення основних моделей здоров’я, покладених в основу 

функціонування системи освіти людей з особливими потребами. 

Медична модель розглядає порушення здоров’я як характеристику особи, що 

може бути викликане хворобою, травмою чи станом здоров’я і відповідно 



потребує медичної чи іншого виду корекції відповідної проблеми людини [4, с.5]. 

Реакція суспільства в контексті медичної моделі закономірно полягає у 

забезпеченні лікування, реабілітації та соціальної допомоги. Реалізація медичної 

моделі в системі спеціальної освіти пов’язана із наданням освітніх послуг у 

спеціальних освітніх закладах та сегрегацією до них дітей з особливими 

потребами в навчанні. 

Все більшого визнання та поширення набуває соціальна модель, пов’язана із 

дотриманням прав людини. На противагу медичній соціальна модель розглядає 

ваду здоров’я як соціальну проблему, зумовлену непристосованістю оточення, 

включаючи ставлення до людей з особливими потребами та виробничі норми, 

архітектурну безбар’єрність і транспорт [4, с.6]. Така модель спрямована на зміни 

в суспільстві таким чином, щоб воно забезпечувало рівну участь своїх громадян у 

здійсненні своїх прав і надавало їм таку можливість. Реалізація соціальної моделі 

в системі освіти передбачає запровадження інтегрованого та інклюзивного 

навчання. Концепція розвитку інклюзивної освіти відзначає: «…держава має 

забезпечити доступність до якісної освіти відповідного рівня дітям з особливими 

освітніми потребами з урахуванням здібностей, можливостей, бажань та інтересів 

кожної дитини шляхом запровадження інклюзивної освіти» [5, с.28]. 

Інклюзивна освіта – це система освітніх послуг, що базується на принципі 

забезпечення основного права дітей на освіту та права навчатися за місцем 

проживання, що передбачає навчання в умовах загальноосвітнього навчального 

закладу. З метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти інклюзивний 

навчальний заклад має адаптувати навчальні плани та програми, методи та форми 

навчання використання наявних ресурсів, партнерство з громадою до 

індивідуальних освітніх потреб і різних стилів навчання дітей з особливими 

освітніми потребами. Інклюзивні освітні заклади мають забезпечити спектр 

необхідних послуг відповідно до різних освітніх потреб таких дітей [4].  

Компетентнісна освіта за своєю сутністю зорієнтована на практичні 

результати, досвід особистої діяльності, вироблення ставлень, що зумовлює 



принципові зміни в організації навчання, яке стає спрямованим на розвиток 

конкретних цінностей і життєво необхідних знань і умінь учнів. 

Результати навчальної діяльності учнів на всіх етапах шкільної освіти не 

можуть обмежуватися знаннями, уміннями, навичками, метою навчання мають 

бути сформовані компетентності, як загальна здатність, що базується на 

знаннях, досвіді та цінностях особистості [5]. 

Ключові компетентності (базові, життєві компетентності) характеризують не 

просто рівень сформованості предметних умінь та навичок. Тут мова йдеться про 

ступінь готовності дитини до життя, про наявність таких життєвих умінь, які 

здатні забезпечити її повноцінне функціонування в суспільному та особистому 

житті. 

Міжнародна спільнота вважає компетентнісний підхід дієвим інструментом 

поліпшення якості освіти [6]. Сучасні освітні нормативні документи [6] надають 

такий перелік наскрізних ключових компетентностей:  

Уміння вчитися – передбачає формування індивідуального досвіду участі 

школяра в навчальному процесі, вміння, бажання організувати свою працю для 

досягнення успішного результату; оволодіння вміннями та навичками 

саморозвитку, самоаналізу, самоконтролю та самооцінки. 

Здоров’язбережувальна компетентність – пов’язана з готовністю вести 

здоровий спосіб життя у фізичній, соціальній, психічній та духовній сферах. 

Загальнокультурна (комунікативна) компетентність - передбачає 

опанування спілкуванням у сфері культурних, мовних, релігійних відносин; 

здатність цінувати найважливіші досягнення національної, європейської та 

світової культур. 

Соціально-трудова компетентність - пов’язана з готовністю робити 

свідомий вибір, орієнтуватися в проблемах сучасного суспільно-політичного життя; 

оволодіння етикою громадянських стосунків, навичками соціальної активності, 

функціональної грамотності; уміння організувати власну трудову та 

підприємницьку діяльності; оцінювати власні професійні можливості, здатність 

співвідносити їх із потребами ринку праці. 



Інформаційна компетентність - передбачає оволодіння новими 

інформаційними технологіями, уміннями відбирати, аналізувати, оцінювати 

інформацію, систематизувати її; використовувати джерела інформації для 

власного розвитку. 

У контексті цього змінюються і підходи до оцінювання результатів 

навчальних досягнень школярів як складової навчального процесу. Оцінювання 

має ґрунтуватися на позитивному принципі, що передусім передбачає врахування 

рівня досягнень учня, а не ступеня його невдач. 

 Співвіднесення характеристик компетентнісно орієнтованого підходу з 

тенденціями інноваційних змін в спеціальній освіті переконливо свідчать про те, 

що найоптимальнішою умовою досягнення нових результатів навчання – 

формування компетентностей дітей з особливими освітніми потребами – має бути 

визнана інклюзивна освіта. Всі моделі інклюзивної освіти [5, с.71-75] мають 

компетентнісно спрямований потенціал. В інклюзивному середовищі 

підвищується соціальна компетентність і вдосконалюються комунікативні 

навички дітей з відмінними здібностями [4, с.131]. Вважається, що це 

безпосередньо пов’язано з широкими можливостями для соціальної взаємодії з 

дітьми, що не мають обмежень, адже вони надають поведінкові моделі цим дітям, 

які продовжують формувати властиві своєму вікові соціальні і комунікативні 

компетентності. Діти з обмеженими можливостями навчаються за складнішою 

навчальною програмою, завдяки чому процес набуття вмінь та навичок 

відбувається ефективніше й академічні досягнення покращуються. 

Інклюзія передбачає особистісно зорієнтовані методи навчання, в основі яких 

– урахування індивідуальних особливостей дитини, її здібностей, особливостей 

розвитку, індивідуального темпу навчання, власного суб’єктного досвіду тощо. 

В інклюзивному середовищі діти з обмеженими можливостями 

демонструють вищий рівень соціальної взаємодії з іншими дітьми, які таких 

обмежень не мають. Посилюється соціальне сприйняття дітей з відмінними 

здібностями завдяки методиці навчання в інклюзивних школах де воно часто 

відбувається в формі групової роботи. Працюючи в малих групах, діти 



навчаються бачити людину, а не її ваду, та починають усвідомлювати, що між 

ними та дітьми з обмеженими можливостями є багато спільного. Інклюзивне 

навчальне середовище підвищує самооцінку та сприяє розвитку самостійності у 

дітей з особливими потребами. Діти з особливими потребами завдяки інклюзивній 

освіті будуть краще підготовлені до умов реального життя, мати більше 

можливостей брати участь у різних видах діяльності, що повною мірою 

узгоджується з вимогами компетентнісного підходу. 

 При роботі з дітьми з особливими потребами доцільніше оцінювати 

досягнення індивідуально визначених цілей, ніж порівнювати їх з типовим. Як 

свідчать дослідження, в інклюзивних класах наголос робиться в першу чергу на 

розвиток сильних якостей і талантів дітей, а не на їхніх проблемах [4], що також 

співзвучно реаліям компетентнісного підходу в освіті. Взаємодія з іншими дітьми 

сприяє когнітивному, фізичному, мовному, соціальному та емоційному розвиткові 

дітей з особливими освітніми потребами. Діти з типовим рівнем розвитку 

демонструють відповідні моделі поведінки дітям з особливими освітніми 

потребами та мотивують їх до розвитку та цілеспрямованого використання нових 

знань і вмінь. Взаємодія між учнями з особливими освітніми потребами та 

іншими дітьми в інклюзивних класах сприяє налагодженню між ними дружніх 

стосунків. Завдяки такій взаємодії діти вчаться природно сприймати і толерантно 

ставитися до людських відмінностей, вони стають більш чуйними, готовими до 

взаємодопомоги [4, c.135]. 
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