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ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ НАДАННЯ 

ОСВІТИ УЧНІВСЬКІЙ МОЛОДІ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

 

Розвиток сучасного суспільства детермінує повагу до людського 

розмаїття, встановлення принципів солідарності та безпеки, що 

забезпечує захист та повне інтегрування у соціум усіх верств населення, 

перш за все – осіб з обмеженими можливостями здоров’я. Це зумовлено 

визначенням головної мети соціального розвитку – створення 

«суспільства для всіх» [1]. В основу такого інтегрування покладено 

концепцію цілісного підходу, яка відкриває шлях до реалізації прав і 

можливостей для кожної людини, насамперед, передбачає рівний доступ 

до здобуття якісної освіти.  

Актуальність проблеми інклюзивної освіти пов’язана, 

насамперед, з тим, що число дітей, які потребують корекційного 

навчання, неухильно росте. Кожна дитина по-своєму унікальна і потреби 

кожної дитини специфічні. Кожна дитина становить незмірну цінність 

для своїх батьків і рідних, а всі діти разом – неоціненний скарб 

суспільства, запорука його майбутньої долі. Ці твердження мають 

універсальне значення у всіх суспільствах і культурах.  

Мета дослідження: розкрити основні підходи до вирішення 

проблеми надання освіти учнівській молоді з особливими потребами. 

Останніми десятиліттями в усьому світі відбуваються докорінні 

зміни у розумінні та забезпеченні якісної освіти для дітей з особливими 

потребами, зокрема у вищих навчальних закладах. Для широкої 

громадськості ідеї інклюзивної освіти та її впровадження в Україні 

сьогодні є ще малознайомими, але поступово набувають поширення 

новітні освітні технології, в основу яких покладено принцип урахування 

інтересів дітей [2, 4].  

До проблем інтегрованого та інклюзивного навчання дітей з 

особливими потребами зверталися провідні фахівці Вознюк С.В.,  

Агаддулін Р.Р., Ервін Е., Кугельмас Д., Колупаєва А.А.,  Софій Н.3., 



Найда Ю.М. [3, 2, 4, 7]. Значну увагу актуальним проблемам навчання та 

виховання людей з обмеженими можливостями приділяли  

Таланчук П.М., Нікуліна Г.Ф., Барно О.М., Іноземцева С.В., Нижник О., 

Єфімова С.М. [4, 6]. 

Розбудова незалежної Української держави спонукала до нового 

бачення розвитку її інтелектуального потенціалу, прискорила зміни в 

суспільному житті, що актуалізувало складні психолого-педагогічні 

проблеми розвитку всієї національної системи освіти. В цей період 

спостерігається збільшення кількості дітей із особливими потребами в 

загальноосвітніх навчальних закладах. Посилення цих тенденцій 

відбулося під впливом економічних факторів, і змін, що позначилися в 

українському суспільстві.  

В Україні немає єдиної офіційної термінології для 

характеристики дітей з особливими освітніми потребами. У міжнародних 

правових документах, законодавчо‐нормативних актах соціального 

спрямування у багатьох країнах загальновживаний термін «діти з 

особливими потребами» («Children with Special Needs») [5, с. 34].  

Широке вживання терміна «діти з особливими потребами» 

зініціювала Саламанкська декларація, опублікована 1994 р.  В ній подано 

його основне визначення «особливі потреби» [4, с. 29]. Воно стосується 

всіх дітей і молодих людей, чиї  потреби залежать від різної фізичної 

чи розумової недостатності або труднощів, пов’язаних з навчанням.  

Найбільш поширене й прийнятне стандартне визначення 

«особливих освітніх потреб», зокрема в країнах Європейської спільноти, 

подано в Міжнародній класифікації стандартів освіти (International 

Standart Classification of Education): «Особливі  освітні  потреби  мають 

особи, навчання яких потребує додаткових ресурсів» [5, с. 41].  

Певні кроки у напрямку реалізації ідей інклюзивної освіти в 

Україні вже зроблені. З 2000 року в Україні розпочато ініційований 

Всеукраїнським фондом «Крок за кроком» та підтриманий 

Міністерством освіти та науки України освітній експеримент, в межах 

якого діти із особливими потребами отримали можливість навчання у 

загальноосвітніх школах. Проведені сотні тренінгів для вчителів, видані 

методичні рекомендації та посібники з інклюзивної освіти. Ухвалені 

«Концепція інклюзивної освіти» (2010), «Положення  про спеціальні 

класи для дітей з особливими потребами, що навчаються у 

загальноосвітніх школах» (2010) та «Постанова про порядок організації 

інклюзивного навчання в загальноосвітніх школах» (2011). 

Інклюзія базується на концепції «нормалізації», в основі якої 

ідея, що життя і побут людей з обмеженими можливостями мають бути 

якомога більше наближені до умов і стилю життя усієї громади. 

Принципи «нормалізації» закріплені низкою сучасних міжнародних 

правових актів: Всесвітня Декларація прав людини» (1948); «Декларація 

прав дитини» (1959), де зазначається, що дитина, яка є неповноцінною у 

фізичному, психічному або соціальному відношенні, повинна 



забезпечуватися спеціальним режимом, освітою і піклуванням, 

необхідним зважаючи на її особливий стан; «Конвенція ООН про права 

дитини» (1989), яка ратифікована Україною 1991 р.; Всесвітня декларація 

«Освіта для всіх» (1990); Саламанська Декларація (1994), де зазначено, 

що кожна особа з проблемами розвитку  має право виявити власні 

побажання щодо своєї освіти в тій мірі, в якій це може бути точно 

встановлено; Дакарська  Декларація (2000). 

Останнім часом в Україні вживаються заходи не лише для того, 

аби зберегти набутий досвід спеціальної освіти, а й примножити сучасні 

технології корекційно-компенсаторної роботи з цією категорією дітей, 

створити умови для реалізації їхнього права на вибір типу навчального 

закладу та змісту і форм навчання. 

Започатковано новий напрям пошукової роботи, який відображає 

вимоги сьогодення і спрямований на забезпечення можливості дітей з 

порушеннями психофізичного розвитку здобувати якісну освіту нарівні 

зі здоровими однолітками. Йдеться про організаційне, методичне і 

кадрове забезпечення інклюзивного навчання цієї категорії дітей. 

 Інклюзивне навчання – це комплексний процес забезпечення 

рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми 

потребами шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх навчальних 

закладах на основі застосування особистісно-орієнтованих методів 

навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-

пізнавальної діяльності таких дітей [5, с.21]. 

Для дітей із особливими освітніми потребами існує широкий 

вибір доступних форм здобуття освіти: індивідуальний, дистанційний, 

екстернатний, «школи консультаційних класів», «школи другого шансу», 

«вечірні школи», а також «включені» («інклюзивні») форми навчання. 

Останні дають змогу дітям з особливими потребами навчатися спільно зі 

своїми здоровими ровесниками, що ефективно впливає на рівень їхньої 

соціалізації. 

Таким чином необхідним є впровадження новітніх форм освіти, 

які б надавали можливість особливим дітям навчатися із здоровими 

дітьми, саме це й передбачає інклюзивна освіта.  

Такий інтегральний підхід до молоді з особливими потребами: 

зважання на його обмежені можливості, прийняття його таким, яким він 

є, чутливість до його проблем, повага як до особистості та симпатія – усе 

це прояви душевної краси та сили, чинники справді людяних, 

гармонійних взаємин, показники високого рівня особистісного розвитку, 

які мають бути «закладені» саме з ранніх шкільних років.  

У сучасній світовій освітній політиці, як підтверджує аналіз 

науково-педагогічних джерел і міжнародних нормативно-правових 

документів, визначається кілька підходів до надання освіти дітям з 

обмеженими можливостями здоров’я. Основні з них: мейнстримінг – 

(загальний потік) передбачає розширення соціальних контактів між 

дітьми з обмеженими можливостями здоров’я та їхніми однолітками; 



інтеграція – (цілий) зусилля, спрямовані на введення дітей з особливими 

освітніми потребами у регулярний освітній простір. 

Інтегроване навчання дітей з особливостями психофізіологічного 

розвитку у масових загальноосвітніх навчальних закладах, на думку 

вчених, може здійснюватися за моделями (формами) повної інтеграції 

(діти психологічно готові до спільного навчання зі здоровими 

однолітками), комбінованої (навчання обов’язково має 

супроводжуватися за допомогою відповідних фахівців), часткової та 

тимчасової [3].  

Навчання в інклюзивних класах допомагає дітям з особливими 

потребами адаптуватися до типових життєвих ситуацій, позбутися 

почуття ізольованості, відчуження, сприяє зникненню соціальних 

бар’єрів та інтеграції в соціум, вчить учнівський колектив спілкуватися 

та працювати разом, формує в них почуття відповідальності за 

товаришів, які потребують не лише допомоги, а, насамперед, – прийняття 

та визнання. 

В Україні спеціальна освіта має складну, розгалужену й 

диференційовану систему навчально-виховних (корекційних) закладів, 

реабілітаційних і медико-педагогічних центрів, навчально-виховних 

комплексів, корекційних класів. Розвиток системи спеціальної освіти 

спрямований на подальшу диференціацію та вдосконалення діючої 

мережі корекційних закладів, відкриття нових типів закладів, у яких 

надаватиметься комплексна допомога й підтримка дітям з особливими 

потребами, а також з інтеграцією цих дітей у загальноосвітню школу.  

Лисичанський педагогічний коледж здійснює впевнені кроки 

щодо надання основ інклюзивного навчання студентам коледжу, 

вчителям загальноосвітніх шкіл, вихователям дошкільних закладів. В 

програму були введені курси поглибленого вивчення предмету 

«Формування культури здоров’я молоді з особливими потребами». 

Під час проходження курсів слухачі засвоюють алгоритм 

навчання та виховання зазначеної категорії дітей, яка передбачає 

використання особистісно-орієнтованих підходів у навчально-виховному 

процесі, застосування індивідуальних, групових форм роботи, 

ураховуючи вплив різних видів розладів і хвороб на процес навчання.  

Під час вивчення проблеми формування культури здоров’я 

молоді  з особливими потребами слухачі вчаться поєднувати традиційні 

та інноваційні підходи до розвитку дитини. Після закінчення курсів 

фахівці зможуть створювати для дітей з особливими потребами виховні 

технології та життєві умови, за яких вони могли б успішно реалізувати 

свої загальнолюдські права, стати корисними громадянами своєї 

держави, освіченість і соціальний статус яких задовольнятиме їхні 

потреби і бажання, дасть їм змогу відчувати себе повноправними 

членами суспільства. 

Науково-методична робота педагогічного колективу 

Лисичанського педагогічного коледжу (директор – Мінєнко Г.М.) 



спрямована на підвищення професійної компетентності педагогів, 

удосконалення навчального та соціально-гуманітарного процесів. 

Налагоджено систему роботи феліксологічного руху (формування 

здібності особистості бути щасливою в житті), діяльність валеологічної 

студії «Краса і здоров’я», спортивної студії «Старт». 

Впровадження феліксологічних технологій у навчально-

виховний процес коледжу пов’язано з використанням медико-гігієнічних, 

фізкультурно-оздоровчих, лікувально-оздоровчих, соціально-

адаптованих, екологічних здоров’язберігаючих технологій. Вони 

дозволяють зберігати наявний стан студентської молоді, формують більш 

високий рівень їхнього здоров’я, навички здорового способу життя, 

дають можливість здійснювати моніторинг показників індивідуального 

розвитку та спортивної майстерності і проводити відповідні психолого-

педагогічні, корегувальні, реабілітаційні заходи. 

В Лисичанському педагогічному коледжі склалася чітка система 

щодо пропаганди сучасних підходів до роботи з дітьми різних категорій. 

Педагогічний колектив співпрацює з різними навчальними закладами на 

міському, регіональному, обласному, всеукраїнському, міжнародному  

рівні з проблем формування культури здоров’я молоді з особливими 

потребами та професійної готовності майбутнього педагога до 

впровадження ефективних технологій, форм та методів роботи з дітьми 

даної категорії. Результатом співпраці є різнопланові заходи: 

- Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні 

проблеми фізичної та валеологічної освіти в Україні» м.Лисичанськ; 

- регіональний методичний міст «Валеоуроки як основа 

забезпечення здорового навчального середовища» (на базі ЗОШ № 18 

м.Сєвєродонецька) – майстер-класи, узагальнення досвіду з окресленої 

проблеми, тренінгові вправи; 

- Всеукраїнський науково-практичний семінар «Формування 

здоров’я дітей різного віку з особливими потребами», який став 

результатом ефективної співпраці з науковцями кафедри здоров’я 

людини і фізичної реабілітації, кафедри дефектології та психологічної 

корекції, відділу з питань реабілітації студентів з особливими освітніми 

потребами Луганського національного університету імені Тараса 

Шевченка, Луганської обласної молодіжної громадської організації 

«Асоціація молодих інвалідів Східного Донбасу – Схід» (видано збірник 

статей) м.Лисичанськ; 

- семінар-практикум «Здоров’язберігаючі технології», 

присвячений проблемі викладання лікувальної фізкультури та  

ознайомлення з впливом здоров’язберігаючих технологій на духовний, 

психічний та фізичний аспекти здоров’я; 

- семінар-виставка «Актуальні проблеми розвитку спорту з 

собаками», де викладачі циклової комісії фізичного виховання коледжу 

висвітлили накопичений досвід із даної проблематики: історичні аспекти 



розвитку спорту з собаками, каністерапії як один із видів лікування та 

реабілітації людини (видано збірник статей) м.Лисичанськ; 

- регіональна науково-практична конференція «Надання 

освіти особам з особливими потребами в умовах інклюзивного 

освітнього простору», де засвоїли алгоритм навчання та виховання 

зазначеної категорії дітей, яка передбачає використання особистісно-

орієнтованих підходів у навчально-виховному процесі, застосування 

індивідуальних, групових форм роботи, враховуючи вплив різних 

нозологій на процес навчання (видано збірник статей) м.Лисичанськ; 

- Відкрита регіональна науково-практична конференція 

«Актуальні проблеми фізичного виховання, здоров’я і спорту у 

сучасному суспільстві» м.Кремінна; 

- семінар-практикум з представниками Луганського 

облавного центру підтримки молодіжних ініціатив і соціальних 

досліджень молодіжної кампанії «Я живу по-новому!» щодо 

популяризації активного способу життя, використання позитивних 

емоційних образів, мотивуючих студентство до здорового способу 

життя. Педагогічний колектив коледжу відзначений Грамотою 

департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації 

за «Втілення позитивних методів у роботу щодо популяризації здорового 

способу життя». 

Досвід діяльності педагогічного колективу з проблеми надання 

освіти учнівській молоді з особливими потребами узагальнено на рівні 

міста, різних областей України, Росії, Білорусі. За результатами плідної 

праці педагогами-новаторами надруковані статті у фахові науково-

методичні журнали «Освіта на Луганщині», «Вісник Луганського 

національного університету імені Тараса Шевченка», «Слобожанський 

вісник», «Заступник директора школи» та збірники конференцій (понад 

30 статей), зокрема «Методика проведення фізкультурно-оздоровчих 

занять з бадмінтону для осіб з порушенням зору»,  «Комплексний підхід 

до організації роботи із дітьми з особливими освітніми потребами в 

умовах навчального закладу», «Шляхи феліксологічного становлення 

особистості та медіа-зебезпечення фахової компетентності студентів 

Лисичанського педагогічного коледжу» (Крошка С.А., Мінєнко Г.М.), 

«Методи та форми роботи з дітьми, які мають особливі потреби: ігровий 

мікст» (Борисенко Л.Л.), «Вплив собаки та спорту з собаками на 

фізичний та морально-етичний розвиток студентів» (Бондаренко О.С.), 

«Використання оздоровчих технологій в аспекті валеологічного 

виховання дітей дошкільного віку» (Крошка С.А., Матліна О.В.), 

«Інклюзивна освіта: загально-педагогічні підходи» (Ігнатуша А.Л.), 

«Можливості застосування smart-технологій у роботі з дітьми з 

особливими потребами» (Ляшенко К.І.) тощо. 

Інклюзія потребує змін на всіх рівнях освіти, оскільки це – 

особлива система навчання, яка охоплює весь різноманітний контингент 



учнів та диференціює освітній процес, відповідаючи на потреби учнів 

усіх груп та категорій. 

Результати діяльності педагогічного колективу коледжу 

доводять правильність та своєчасність обраного шляху. 

Ключовий принцип, який лежить в основі інклюзивного підходу, 

полягає в тому, що навчальні заклади мають бути відкритими для всіх 

дітей, незалежно від їхніх фізичних, інтелектуальних, соціальних, 

емоційних, мовних чи інших особливостей. Закладам необхідно 

знаходити шляхи, які б забезпечували успішне навчання всіх дітей, 

включаючи дітей, які мають фізичні чи розумові проблеми. 

Список використаної літератури 

1. Актуальні проблеми навчання та виховання людей з 

особливими потребами : зб. наук. праць / ред. кол.: П. М. Таланчук (гол. 

ред.), Г. Ф. Нікуліна, О. М. Барно та ін. – К. : Університет «Україна», 

2010. – № 7(9). – 560 с. 2. Агаддулін Р. Р. Діти з особливими потребами в 

загальноосвітньому просторі: початкова ланка: посібник [для вчителів 

початкових класів] / під ред. В.І.Бондаря, В.В.Засенка. – К., 2004. – 152 с. 

3. Вознюк С. В. Проблеми інтегрованого та інклюзивного навчання дітей 

з особливими потребами / С. В. Вознюк // Соціально-педагогічна 

реабілітація в закладах освіти: проблеми та перспективи. – вид. 2-е, 

допов. – Хмельницький, 2007. – С. 21–25. 4. Колупаєва А.А., Єфімова 

С.М. Діти з особливими освітніми потребами та організація їх навчання. 

Науково-методичний посібник. – К.: Науковий світ, 2010. – 196 с. 5. 

Національний освітній глосарій: вища освіта / В. М. Захарченко, С. А. 

Калашнікова, В. І. Луговий, А. В. Ставицький, Ю. М. Рашкевич, Ж. В. 

Таланова / За ред. В.Г.Кременя.– К. : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 

2014.– 100 с. 6. Нижник О. Допомога дітям з особливими потребами: 

Психолог. Бібліотека. – К.: Главник, 2004. 7. Софій Н. Інклюзивна освіта 

в Україні. Індекс інклюзії, або Наскільки ми розуміємо інклюзивну освіту 

/ Н. Софій // Профтехосвіта. − 2012. − № 1. − С. 9-15. 

   

Крошка С. А., Борисенко Л.Л. Основні підходи до вирішення 

проблем надання освіти учнівській молоді з особливими потребами 

У статті приділено увагу поняттям «інклюзивна освіта» та «діти з 

особливими освітніми потребами». Акценовано увагу на міжнародних 

правових документах, законодавчо‐нормативних актах соціального 

спрямування для дітей з особливими потребами. Розставлені основні 

пріоритетти реалізації ідей інклюзивної освіти в Україні. Розкрито досвід 

роботи ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського 

національного університету імені Тараса Шевченка» з вирішення 

проблем надання освіти учнівській молоді з особливими потребами. 

Педагогічний коледж здійснює впевнені кроки щодо надання основ 

інклюзивного навчання студентам коледжу, вчителям загальноосвітніх 

шкіл, вихователям дошкільних закладів. Науково-методична робота 

педагогічного колективу спрямована на підвищення професійної 



компетентності педагогів, удосконалення навчального та соціально-

гуманітарного процесів. Досвід діяльності педагогічного колективу 

узагальнено на різних рівнях. 

Ключові слова: інкюзивна освіта, особливі потреби, феліксологія, 

здоров’я. 

 

Крошка С.А., Борисенко Л.Л. Основные подходы к решению 

проблем предоставления образования учащейся молодѐжи с особыми 

нуждами 

В статье уделено внимание понятиям «инклюзивное образование» 

и «дети с особыми образовательными нуждами». Акцентировано 

внимание на международных правовых документах, законодательных и 

нормативних актах социального направления для детей с особыми 

нуждами. Расставлены основные приоритеты реализации идей 

инклюзивного образования в Украине. Раскрыт опыт работы ОП 

«Лисичанский педагогический колледж Луганского национального 

университета имени Тараса Шевченко» по решению проблем 

предоставления образования учащейся молодежи с особыми нуждами. 

Педагогический колледж осуществляет уверенные шаги относительно 

предоставления основ инклюзивного обучения студентам колледжа, 

учителям общеобразовательных школ, воспитателям дошкольных 

заведений. Научно-методическая работа педагогического коллектива 

направлена на повышение профессиональной компетентности педагогов, 

усовершенствование учебного и социально-гуманитарного процессов. 

Опыт деятельности педагогического коллектива обобщенно на разных 

уровнях. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, особенные нужды, 

феликсология, здоровье. 

 

Kroshka S., Borisenko L. The main approaches to solving the 

problems education of student youth with special needs 

The paper paid attention to the concepts of  «inclusive education»  and 

«children with special educational needs». The attention to international legal 

instruments, legislative and normative acts of the social areas for children with 

special needs. Placing the main priorities for the implementation of inclusive 

education ideas in Ukraine. Disclosed experience EP «Lisichanskiy Teachers 

College University of  Luhansk» to solve the problems of education of 

students with special needs.  

College of education carries out bold steps for the provision of the 

foundations of inclusive education of college students, teachers, schools, pre-

school teachers. Scientific and methodical work of the teaching staff is aimed 

at improving the professional competence of teachers, improvement of 

educational, social and humanitarian processes.  

The experience of the teaching staff collectively at different levels. The 

results of the teaching staff of college prove the accuracy and timeliness of the 



chosen path. Children with special educational needs should receive any 

further assistance that they may need for the success of the learning process. 

They are the most effective way that ensures solidarity, participation, mutual 

understanding between children with disabilities and their peers. 

As a result of fruitful work of teachers – innovators published articles 

in professional scientific and methodological journals «Education in the 

Luhansk region», «Journal of University of Luhansk», «Slobozhansky 

Journal», «Deputy Director of the school» and collections of conference. 

Keywords: inclusive education, special needs, feliksologiya, health. 


