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РОБОТА З БАТЬКАМИ В УМОВАХ  

ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНОГО ЦЕНТРУ 

 

Анотація. В статті розкривається питання ефективної співпраці 

інклюзивно-ресурсного центру та батьків дітей з особливими потребами. 

Родина та спеціалісти є партнерами, що мають різні, але взаємодоповнюючі 

компетенції. Партнерство з родиною має суттєво важливий зміст для 

успішної корекційної роботи в умовах інклюзивно-ресурсного центру. В статті 

пропонується методика первинної роботи з батьками шляхом діагностики 

батьківських стратегій. 

Ключові слова: інклюзивно-ресурсний центр, фахівець, родина дитини з 

особливими потребами, соціальна інтеграція. 

 

Важлива роль у процесі соціальної інтеграції дитини відводиться сім’ї, 

яка в ідеалі виступає одним із основних факторів «входження» малюка в 

систему суспільних відносин. Особливої уваги потребують сім’ї, які виховують 

дітей з особливими потребами, оскільки саме в таких сім’ях спостерігаються 

зміни на соціальному, психологічному та соматичному рівнях. Реалізація 

батьками виховної функції виявляється утрудненою і потребує допомоги та 

підтримки з боку різних фахівців медичного та психолого‐педагогічного 

профілю. 

У сучасній корекційній педагогічній науці накопичений певний досвід 

знань з питань з’ясування змісту роботи з батьками, що виховують дітей з 

особливими потребами. Цій проблемі присвятили свої праці А.П. Григор’єв,  

І.Б. Іванова, Т.Д. Ілляшенко, М. І. Карпа, О. С. Кизимович,  А.Г. Обухівська та 

інші дослідники. 

Сучасна сім’я дитини з особливими потребами – це категорія, яка 

належить до «групи ризику». Основними причинами такої ситуації є: 

- низький економічний статус багатьох сімей; 

- відсутність будь‐якої дієвої підтримки з боку держави (в т.ч. 

просвітницької); 
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- негативне соціальне ставлення до родини, в якій виховуються особлива 

дитина [3, 128]. 

Ці та інші фактори призводять до того, що самі батьки в багатьох 

випадках створюють перешкоди у соціалізації дітей. Основні проблеми 

інтеграції  родини, яка виховує дитину з особливими  потребами:  

- народження особливої дитини кардинально змінює життєві перспективи 

родини; 

- хронічна пригніченість, беззахисність, агресія, тривога усіх членів 

родини;  

- напружена обстановка у сім’ї, що нерідко призводить до розлучення 

батьків; 

- обмеженість кола спілкування [4, 28]. 

Тому, особливо актуальною і значимою ця проблема є сьогодні, коли 

перед освітою та суспільством в цілому стоять важливі завдання: вивчення 

соціальної ситуації розвитку дитини з особливими потребами, статусу в родині, 

колективі; формування міжособистісних стосунків дітей та їх батьків. 

Для успішної реалізації права на освіту дітей з особливими потребами 

надзвичайно важлива ефективна співпраця інклюзивно-ресурсного центру та 

родин дітей з порушеннями в розвитку. Фахівці інклюзивно-ресурсного центру 

є фасилітатором у налагодженні стосунків між спеціалістами, педагогами та 

батьками. Існує три фактори, які допомагають інклюзивно-ресурсному центру 

залучати батьків до активної участі в ухваленні всіх рішень, що стосуються 

дитини: 

- сприятлива психологічна атмосфера педагогічного колективу центру; 

- постійне двостороннє спілкування між родиною дітей та установою; 

- сприйняття батьків як колег [1, 20]. 

Важливо, щоб у стінах інклюзивно-ресурсного центру були передбачені 

різні види спілкування та взаємодії між родинами і спеціалістами. Деякі батьки 

хочуть спілкуватися виключно дистанційно (наприклад, шляхом використання 

месенджерів), іншим потрібні особисті зустрічі. Поступово сім’ї набувають 

певного педагогічного досвіду, внаслідок чого поліпшуються знання та вміння, 

підвищується їхній рівень самоосвіти. Більшість родин ділиться з фахівцями 

інформацією особистого характеру, що дає змогу детальніше з’ясувати рівень 

необхідної допомоги. Якщо родини заперечують необхідність особливої уваги 

до їхньої дитини, спеціалісти центру має наполегливо та послідовно 

заохочувати їх до участі в педагогічному процесі. У цьому випадку слід 

надавати інформацію фактичного характеру та уникати категоричних оцінок і 

висновків [2, 68]. 
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В умовах інклюзивно-ресурсного центру проводиться комплексна оцінка 

розвитку дитини та корекційно-розвиткова допомога дітям; спеціалісти 

здійснюють просвітницьку роботу з батьками та  психолого-педагогічний 

супровід сімей. Кожен фахівець має дотримуватися етичних норм спілкування з 

дорослими та дітьми, що звернулися за консультацією. Результати, досягнення 

дитини багато в чому залежать від того, як батьки сприйняли поради фахівців і 

що зрозуміли з цих рекомендацій. Іноді перші відвідини у батьків викликають 

негатив, а іноді і шок. Завдання фахівців поступово перетворити негативний 

монолог батьків з обвинуваченням на конструктивний діалог. 

Досвід роботи показує, що консультувати необхідно обох батьків. Перші 

бесіди треба проводити спільно, потім працювати з кожним батьком окремо. 

Слова підтримки потрібні всім, але мама і тато по-різному бачать проблему, по-

різному знаходять вихід зі сформованої ситуації. Народження хворої дитини 

неминуче змінює уклад і особливо психологічний клімат у сім’ї, виникає 

емоційний дискомфорт. Багато сімей не витримують і розпадаються, і, як 

правило, всі тяготи, пов’язані з вихованням особливої дитини лягають на долю 

матері. У сім’ї, де тато залишився, особливо необхідна філігранна робота 

спеціаліста. При спілкуванні з батьком необхідно бути особливо делікатним, 

намагатися показати батькові у своїй дитині позитивне, і навіть талановите [5, 

107].  

Виходячи з цього, однією з важливих умов успішної співпраці із сім’ями 

в умовах інклюзивно-ресурсного центру є їх вивчення. Фахівцям при 

консультуванні важливо враховувати рівень освіченості, інформованості 

батьків, їх індивідуальні, психологічні особливості та знати інформацію про: 

- склад сім’ї; 

- соціальний статус сім’ї; 

- освітній та культурний рівень батьків; 

- умови виховання дитини у сім’ї; 

- стосунки батьків з педагогами закладу освіти та батьками інших дітей 

(якщо дитина навчається); 

- педагогічну компетентність батьків у вихованні дитини з особливими 

потребами. 

Ефективними методами дослідження сім’ї в умовах інклюзивно-

ресурсного центру є такі: 

Аналіз відповідної документації – вивчення медичних карток дітей, 

особових справ, характеристик, відомостей про результати роботи психолога, 

вчителя-дефектолога тощо, продуктивних видів роботи дитини (зошитів,  
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альбомів). Аналіз такої інформації дає змогу зробити висновок про склад сім’ї, 

ступінь розвитку дитини, умови життя родини; 

Спостереження за стосунками дітей з батьками, реакцією батьків на 

одержані від фахівців поради, успіхи та невдачі дитини під час психолого-

педагогічного вивчення чи заняття; 

Бесіда з дитиною (якщо дитина розмовляє та може продуктивно вести 

діалог) – запитання дітям слід спрямовувати на з’ясування ставлення батьків до 

виконання з дитиною одержаних від фахівців завдань, психологічну атмосферу 

у сім’ї. Зокрема, можна запропонувати дітям відповісти на такі запитання: 

Хто допомагає тобі вдома виконувати домашні завдання? 

Чи допомагають тобі батьки вдома правильно говорити (пересуватися, 

виконувати якусь роботу тощо)? 

Як мама і тато ставляться до того, що ти не завжди правильно 

говориш (з помилками пишеш, отримуєш погані оцінки, вступаєш в конфлікти 

з однокласниками тощо)? 

Чим тобі подобається займатися вдома (малювати, гратися, читати, 

дивитися телевізор, проводити час за комп’ютером)? 

Хто з батьків з тобою грається (малює, читає)? 

Як Ваша сім’я проводить вихідні дні? Що Ви робите? [7, 19]. 

Анкетування батьків – можна використати різні за змістом і характером 

анкети, яка дасть змогу одержати найбільш повні відомості про дитину, а 

надалі – ті анкети, які дадуть інформацію про сім’ю в цілому, інтереси та 

труднощі дитини. Результати анкетування дають змогу фахівцям спланувати 

роботу з батьками з урахуванням особливостей сімейних стосунків; 

Обмін думками між фахівцями з метою вироблення оптимального змісту 

та форм співпраці спеціалістів з батьками дітей в умовах комплексної 

корекційної роботи. 

Одним із істотних чинників, який фахівець інклюзивно-ресурсного 

центру має визначити, щоб надалі робити правильний вибір змісту і форм 

роботи з батьками, є готовність батьків до співпраці зі спеціалістами [6, 

289]. Визначення і оцінка рівня готовності батьків до співпраці здійснюється за 

такими параметрами: 

- адекватність оцінки батьками й іншими членами родини (що не менш 

важливо) стану розвитку дитини у цей період її життя; 

- ступінь ініціативності батьків щодо співпраці із фахівцями; 

- визнання провідної ролі спеціалістів і продуктивне використання як 

психолого-педагогічних, так і медичних рекомендацій. 
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Однією із важливих умов ефективної співпраці з сім’єю є правильне 

інформування батьків про проблеми дитини [2, 26]. Спеціалісти інклюзивно-

ресурсного центру не повинні навіть у формі припущення називати батькам 

ніяких діагнозів, оскільки вони не володіють для цього фаховою освітою і не  

мають відповідних посадових повноважень. Не слід робити ніяких узагальнень, 

залякувати батьків, давати неоптимістичні прогнози, радити лікування. Варто 

оперувати фактами, результатами спостережень, поділитися власними 

переживаннями. Результатом бесіди з батьками має бути надання рекомендацій 

щодо поліпшення умов навчання, розвитку, виховання дитини.  

Бесіда з батьками має відбуватися без сторонніх осіб та не у присутності 

дитини. За необхідністю до розмови можна залучити практичного психолога. 

Зміст бесіди, прийоми педагогічного впливу і тон спеціаліста мають бути 

толерантними, лаконічними, простим для сприйняття. 

Як показує практика, найскладніше у роботі із сім’ями – вперше 

повідомити про відставання в розвитку дитини. Бажано повідомляти це обом 

батькам одночасно, дати їм можливість усвідомити інформацію і поставити 

певні запитання. Навіть якщо проблема дитини є нескладною, батьки, як 

правило, переживають стрес. У цей момент слід підтримати їх, дати необхідні 

пояснення, розкрити дійсний стан дитини і перспективи її розвитку. Важливо 

відразу налаштувати батьків на активну участь у житті та вихованні дитини, 

оскільки передусім від цього залежатиме її розвиток.  

Таким чином, вивчення дитини в умовах інклюзивно-ресурсного центру 

не обмежується лише до накопичення даних про дитину та складання висновку 

про комплексну оцінку розвитку. Необхідна також психотерапевтично 

орієнтована робота з батьками та близькими дитини. Участь батьків в 

корекційно-розвиткових заходах на сучасному етапі вважається одним із 

вирішальних факторів ефективної корекційної роботи.   
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ПІСЛЯДИПЛОМНА ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ 

КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ 

 

Мета статті полягає у висвітленні якісного забезпечення 

післядипломної освіти педагогічних працівників інклюзивної освіти у системі 

роботи ЗІППО. 

Методи дослідження. Використано комплекс взаємодоповнюючих 

методів: теоретичні методи – системний аналіз науково-педагогічної 

літератури в розрізі проблеми, яка досліджувалася; аналіз, синтез та 

узагальнення педагогічної літератури для визначення змісту поняття: 

«післядипломна освіта»; порівняння і систематизація для опису існуючих 

освітніх програм; дедуктивний метод для системного опису курсової 

підготовки педагогів інклюзивної освіти; індуктивний метод для виявлення 

особливостей підвищення кваліфікації асистента вчителя у ЗІППО; емпіричні 

методи –анкетування педагогів на предмет вивчення потреби методичного 

забезпечення сучасного педагога, асистента учителя/вихователя в умовах 

інклюзії ; математично-статистичні методи – статистична обробка й 

систематизація одержаних результатів вхідного та контрольного  
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тестування; для виявлення динаміки якості знань слухачами курсів підвищення 

кваліфікації. 

Результати. На базі ЗІППО протягом 2019 року (станом на 25.10.2019) 

підвищили свій фаховий рівень 96 асистентів вчителя, 39 фахівців ІРЦ, а  

також 124 асистентів вихователів, вчителі/вихователі інклюзивних 

класів/груп. 

Висновки. Навчання вчителів – важливий аспект впровадження 

інклюзивного навчання. Проте звичайний вчитель не повинен стати 

спеціальним або психологом чи медиком. Він має розуміти особливості роботи 

в інклюзивних класах, створювати універсальний дизайн в освіті та вміти 

застосовувати знання на практиці  

Значення Перше, з чим ми стикаємося,– страх педагога через те, що він 

не зможе. Завдяки курсам підвищення кваліфікації, роботі ІРЦ, ресурсного 

центру підтримки інклюзивної освіти ЗІППО, педагоги мають більше 

методичної підтримки, стають впевненішими у своїх кроках, стає менше 

супротиву інклюзії. 

Завдання ЗІППО на ринку освітніх послуг – задовільнити попит педагогів 

на якісні знання та практичні навички засобами втілення високопрофесійних, 

актуальних, сучасних, цікавих, креативних, наукових освітніх програм 

проведення підвищення кваліфікації педагогів. 

Ключові слова: післядипломна педагогічна освіта; Концепція розвитку 

інклюзивної освіти; Концепція НУШ; деінституціалізація; діти з особливими 

освітніми потребами; курсова підготовка педагогів; ресурсний центр 

підтримки інклюзивної освіти. 

 

Цель статьи заключается в освещении качественного обеспечения 

последипломного образования педагогических работников инклюзивного 

образования в системе работы ЗИППО. 

Методы исследования. Использован комплекс взаимодополняющих 

методов: теоретические методы - системный анализ научно-педагогической 

литературы в разрезе проблемы, которая исследовалась; анализ, синтез и 

обобщение педагогической литературы для определения содержания понятия 

«последипломное образование»; сравнения и систематизация для описания 

существующих образовательных программ; дедуктивный метод для 

системного описания курсовой подготовки педагогов инклюзивного 

образования; индуктивный метод для выявления особенностей повышения 

квалификации ассистента учителя в ЗИППО; эмпирические методы -

анкетирование педагогов на предмет изучения потребности методического 

обеспечения современного педагога, ассистента учителя / воспитателя в 

условиях инклюзии; математико-статистические методы - статистическая 

обработка и систематизация полученных результатов входного и 

контрольного тестирования; для выявления динамики качества знаний 

слушателями курсов повышения квалификации. 
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Результаты. На базе ЗИППО течение 2019 (по состоянию на 

25.10.2019) повысили свой профессиональный уровень 96 ассистентов учителя, 

39 специалистов ИРЦ, а также 124 ассистентов воспитателей, учителя / 

воспитатели инклюзивных классов / групп. 

Выводы. Обучение учителей - важный аспект внедрения инклюзивного 

обучения. Однако обычный учитель не должен стать специальным или  

психологом или медиком. Он должен понимать особенности работы в 

инклюзивных классах, создавать универсальный дизайн в образовании и уметь 

применять знания на практике 

Значение. Первое, с чем мы сталкиваемся, - страх педагога-за того, что 

он не сможет. Благодаря курсам повышения квалификации, работе ИРЦ, 

ресурсного центра поддержки инклюзивного образования ЗИППО, педагоги 

имеют больше методической поддержки, становятся более уверенными в 

своих шагах, становится меньше сопротивления инклюзии. 

Задача ЗИППО на рынке образовательных услуг - удовлетворить спрос 

педагогов на качественные знания и практические навыки средствами 

воплощения высокопрофессиональных, актуальных, современных, интересных, 

креативных, научных образовательных программ проведения повышения 

квалификации педагогов. 

Ключевые слова: последипломное педагогическое образование; 

Концепция развития инклюзивного образования; Концепция НУШ; 

деинституциализация; дети с особыми образовательными потребностями; 

курсовая подготовка педагогов; ресурсный центр поддержки инклюзивного 

образования. 

 

The objective of the study is to highlight the quality of postgraduate education 

for the teachers of inclusive education in the system of work in Zakarpattia INSET 

Institute. 

Methodology.  A set of methods was used: theoretical methods -  systematic 

analysis of the scientific and pedagogical literature in the context of the problem 

under study; analysis, synthesis and summary of pedagogical literature to determine 

the content of the concept “postgraduate education”, methods of comparing and 

organizing to describe existing educational programs; deductive method for 

systematic description of in-service training of teachers of inclusive education; 

inductive method for identifying features of in-service training of the assistant 

teacher in Zakarpattia INSET Institute; empirical methods – surveys of teachers 

about the need for methodological provision of a modern teacher and a teacher 

assistant in the conditions of inclusion; mathematical and statistical methods - 

statistical processing and systematization of the received results of the input and 

control testing; to identify the dynamics of the quality of knowledge by trainees. 

Results. 96 teachers’ assistants, 39 specialists of the inclusive resource centers 

and 124 educators’ assistants increased their professional level in Zakarpattia 

INSET Institute in 2019 (till November 25). 
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Conclusions. Teacher training is an important aspect of inclusive education. 

However, a regular teacher does not have to become a special education teacher or 

to become a psychologist or medical practitioner. He |she should understand the 

peculiarities of working in inclusive classes, create universal design in education and 

be able to apply knowledge in practice. 

Significance. 

The first thing we face is the teacher's fear of not being able to cope in an 

inclusive classroom. Thanks to training courses, and the work of the Institute’s  

 

resource center of inclusive education support, teachers have more methodological 

assistance, have become more confident and are less resistant to inclusion. 

The objective of Zakarpattia INSET Institute in the market of educational 

services is to satisfy the demand for teachers with quality knowledge and practical 

skills by means of translating highly professional, relevant, modern, interesting, 

creative, scientific and educational programs for the purpose of teachers’ 

professional development. 

Keywords: postgraduate pedagogical education; The concept of inclusive 

education development; NUS (New Ukrainian School) concept; 

deinstitutionalization; children with special educational needs; training course for 

teachers; resource center for inclusive education support. 

 

Вступ.  

Постановка проблеми. Наразі продовжується процес реформування 

системи освіти. У серпні 2017 року КМУ ухвалив Національну стратегію з 

реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 

роки, а також План заходів з виконання її першого етапу. Все частіше лунає 

термін «деінституціалізація», який вживають, коли йдеться про розвиток 

освітніх, медичних, соціальних та реабілітаційних послуг для дітей та їхніх 

сімей у громадах. Завдяки цьому потреба в інтернатних закладах поступово 

зникне. До переліку осіб з особливими освітніми потребами (далі ООП) з дуже 

високою ймовірністю потраплятимуть діти, які були реінтегровані в сім’ю, 

громаду з закладів інституційного догляду. 

Як зазначається на офіційному сайті «Нова українська школа» [1], 

щорічно кількість дітей, охоплених інклюзивним навчанням, буде 

збільшуватися на 30%.  

Попит у сфері освіти різних категорій дітей, в тому числі і дітей з ООП, 

збільшується і породжує нові запити суспільства у педагогах інклюзивної 

освіти. 

Цей процес безпосередньо пов’язаний з рівнем компетентності 

педагогічних працівників інклюзивних освітніх закладів, формуванням 

професійної готовності педагогів до роботи в умовах інклюзивної освіти,  
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оскільки спектр функцій педагога значно розширюється, що і зумовлює 

актуальність обраної теми. 

Мета. Висвітлення рівня післядипломної освіти педагогічних працівників 

інклюзивної освіти у системі роботи Закарпатського інституту післядипломної 

педагогічної освіти (далі ЗІППО). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розвиток, становлення 

післядипломної освіти педагогів розглядали багато вчених, серед яких С.В. 

Крисюк, А.І. Кузьмінський, Н.Г. Протасова, Л.Є. Сігаєва та ін. Однак усі ці 

дослідження стосуються загальних питань професійного навчання. Тому  

проблема підвищення фахової кваліфікації та формування системи 

післядипломної педагогічної освіти педагогів інклюзивної освіти є предметом 

ґрунтовних наукових досліджень сьогодення. Такі вчені, як Е. Данілавічютє, Л. 

Коваль, З. Ленів, С. Литовченко, Ю. Найда, Н. Софій, Т. Скрипник, О. 

Федоренко, акцентують увагу на адаптації середовища, у тому числі 

педагогічних ресурсів, до потреб та можливостей дітей з особливостями 

психофізичного розвитку в інклюзивних умовах навчання. Підготовці 

педагогічних працівників до роботи в інклюзивних умовах присвятили свої 

роботи Т. Зубарєва, І. Луценко, І. Россіхіна, Є. Самарцева, І. Хафізулліна, М. 

Шеремет, Ю. Шуміловська, О. Мартинчук, М. Ейнскоу, П. Клоу, С. Коул, Н. 

Уолдрон, М. Мадж та ін. Питання підготовки майбутнього вчителя початкових 

класів до засвоєння педагогічних засад інклюзивної освіти розглядалися І. 

Демченко. Проте проблеми формування фахової компетентності педагога 

інклюзивного закладу (закладу дошкільної, загальної середньої, професійно-

технічної, вищої освіти) в системі післядипломної педагогічної освіти 

залишаються не вивченими. 

Переважна більшість освітян отримали класичну педагогічну освіту, що 

не включала в себе основ спеціальної (корекційної) педагогіки, основ 

інклюзивної освіти, і тому існує гостра потреба у підготовці педагогічних 

працівників в умовах курсів підвищення кваліфікації. Запит на підвищення 

кваліфікації зазначеної категорії фахівців, у Закарпатській області зокрема, 

збільшується. Зазначимо, ще В.П. Кащенко був прихильником пропаганди 

серед широких кіл вчителів масових шкіл і батьків основ корекційної 

педагогіки [2, 26 – 30]. 

Постановою КМУ від 21.08.2019 № 800 було затверджено Порядок 

підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників [3], а 

також зазначено, що одним з основних напрямів підвищення кваліфікації є 

«створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості 

(специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в  
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освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами». Пункт враховано 

у процесі реалізації усіх акредитованих освітніх програм, за якими відбувається 

підвищення кваліфікації педагогів на базі ЗІППО. 

У зміст соціально-гуманітарного модуля навчально-тематичних планів 

усіх напрямків підвищення кваліфікації педагогів на базі ЗІППО включно тему 

«Особливості організації освітнього процесу в умовах інклюзивного 

(інтегрованого) навчання».  

Зазначимо також, що із набранням чинності нового закону «Про освіту» 

вчителі повинні підвищувати кваліфікацію щорічно, тож усі вони пройдуть 

відповідні модулі під час найближчого підвищення кваліфікації. 

Навчання та підвищення кваліфікації педагогічних працівників-фахівців 

закладів освіти щодо навчання дітей з ООП забезпечують науково-педагогічні 

працівники інституту, запрошені корекційні педагоги-практики, а також фахівці 

ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти (далі РЦПІО) ЗІППО, які 

відповідають також і за методичне забезпечення. Що стосується підвищення 

кваліфікації фахівців інклюзивно-ресурсних центрів (далі ІРЦ), асистентів 

вчителів закладів загальної середньої освіти (далі ЗЗСО) з інклюзивним та 

інтегрованим навчанням у системі НУШ, то її забезпечують затверджені 

наказом МОН України тренери. 

До того, як було оприлюднено Типову програму підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників для роботи в умовах інклюзивного навчання в ЗЗСО 

«Професійна діяльність асистента вчителя в інклюзивному освітньому 

середовищі» (наказ МОН України № 1310 від 18.10.19), використовувалася 

локальна освітня програма проведення підвищення кваліфікації асистентів 

вчителів ЗЗСО з інклюзивним та інтегрованим навчанням відповідно до вимог 

Концепції «НУШ» (затвердженою протоколом № 2 науково-методичної ради 

ЗІППО від 06.05.2019 р.).  

Зміст програми розроблено на основі Типової освітньої програми 

організації та проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

закладами післядипломної педагогічної освіти, а також з урахуванням 

навчально-методичних рекомендацій у посібниках «Діти з особливими 

освітніми потребами та організація їх навчання» (А. Колупаєва, Л. Савчук), 

путівника «Діти з особливими потребами в загальноосвітньому просторі: 

початкова ланка» (А. Колупаєва, А. Таранченко),  програми курсу та навчально-

методичний посібник «Основи інклюзивної освіти», який розроблено і видано 

для надання методичної допомоги викладачам і студентам Інститутом 

спеціальної педагогіки НАПН України. 
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Метою програми є: оволодіння педагогами компетентностями щодо 

концептуальних засад інклюзивної освіти, системи державно-громадського 

управління інклюзивною освітою, особливостей психофізичного розвитку 

дитини з особливими освітніми потребами, основних принципів і технологій 

організації освітнього процесу в умовах інклюзивної освіти; підвищення 

методичного та практичного рівнів професійної компетентності відповідно до 

вимог професійного та освітнього стандартів, типових освітніх програм, 

основних напрямів державної політики у галузі освіти, запитів громадянського 

суспільства, установ і закладів освіти, освітніх потреб споживачів освітніх 

послуг.  

Структурно програма курсу складається з п’яти модулів. Слухачам курсів 

системно подається теоретичних матеріал, що закріплюється на практичних 

заняттях та в ході тренінгів від світоглядних засад Концепції «Нова українська 

школа», сутності та змісту поняття «інклюзивна освіта» до побудови освітньої 

траєкторії  дитини, технології  розробки індивідуального навчального плану 

(ІПР).  

Також після закінчення курсової підготовки слухачі повинні уміти: 

адаптувати/модифікувати навчальні матеріали відповідно до особливих 

освітніх потреб, враховуючи особливості психо-фізичного розвитку учня, 

правильно вести професійну документацію. 

Підсумковий контроль за результатами вивчення курсу здійснюється у 

вигляді загальних тестових завдань, що складені кожним тренером відповідно 

до модулів, в режимі он-лайн на платформі «On line test pad». 

Також цінним для подальшого удосконалення програми проведення 

підвищення кваліфікації асистентів вчителів закладів загальної середньої 

освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням є анкетування на предмет 

подальшої потреби методичного забезпечення педагога, асистента 

учителя/вихователя в умовах інклюзії. 

 Методи дослідження. Забезпечення розв’язання окресленого завдання 

зумовило використання комплексу взаємодоповнюючих методів дослідження: 

теоретичні методи – системний аналіз науково-педагогічної літератури в розрізі 

проблеми, яка досліджувалася; аналіз, синтез та узагальнення педагогічної 

літератури для визначення змісту поняття: «післядипломна освіта»; порівняння 

і систематизація для опису існуючих освітніх програм; дедуктивний метод для 

системного опису курсової підготовки педагогів інклюзивної освіти; 

індуктивний метод для виявлення особливостей підвищення кваліфікації 

асистента вчителя у ЗІППО; моделювання для створення структурно-

функціональної моделі удосконалення професійної діяльності асистента  
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вчителя; емпіричні методи – анкетування педагогів на предмет вивчення 

потреби методичного забезпечення сучасного педагога, асистента 

учителя/вихователя в умовах інклюзії (анкета для педагогів); математично-

статистичні методи – статистична обробка й систематизація одержаних 

результатів вхідного та контрольного тестування; для виявлення динаміки 

якості знань слухачами курсів підвищення кваліфікації [4]. 

 Результати. Завдяки впровадженню у систему післядипломної 

педагогічної освіти на базі ЗІППО курсів підвищення кваліфікації, що 

спрямовані на реалізацію Концепції НУШ та Концепції інклюзивної освіти, за 

2019 рік підвищили свій фаховий рівень 96 асистентів вчителя, 39 фахівців ІРЦ, 

124 педагогічні працівники інклюзивної освіти (асистенти вихователів, 

вчителі/вихователі інклюзивних класів/груп). 

Висновки. Професійні знання й навички, яких педагогічні працівники 

набувають під час навчання у закладі вищої освіті, потребують через певний 

час не лише оновлення, а й збагачення новим змістом відповідно до сучасного 

етапу розвитку педагогічної науки, тобто, по суті, формування нових знань.  

Перше, з чим ми стикаємося, – страх педагога через те, що він не зможе. 

Завдяки курсам підвищення кваліфікації, роботі інклюзивно-ресурсних центрів, 

ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти ЗІППО педагоги отримують 

більше методичної підтримки, завдяки анкетуванню та контрольному 

тестуванню ми бачимо, що слухачі курсів стають впевненішими у своїх кроках. 

Навчання вчителів – важливий аспект впровадження інклюзивного 

навчання. Проте звичайний вчитель не повинен стати спеціальним або 

психологом чи медиком. Він має розуміти особливості роботи в інклюзивних 

класах, створювати універсальний дизайн в освіті та вміти застосовувати 

знання на практиці, на що і спрямовані курси підвищення кваліфікації педагогів 

ЗІППО.  

Подяки. Висловлюємо щиру подяку організаторам Всеукраїнської 

науково-практичної конференції «Практичні комунікаційні кейси в 

інклюзивному освітньому середовищі» Інституту журналістики Київського 

університету ім. Бориса Грінченка, Національній бібліотеці України ім. В. І. 

Вернадського, ТОВ «Інклюзивна література» за можливість оприлюднити 

досвід роботи Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти у 

реалізації Концепції розвитку інклюзивного навчання у системі післядипломної 

педагогічної освіти. 
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ПОЧАТКОВА РІДНОМОВНА ОСВІТА В ОСОБИСТІСНО 

ОРІЄНТОВАНОМУ ВИМІРІ 

 

Анотація. Стаття присвячена особистісно орієнтованому навчанню та 

його ефективності на уроках української мови у початковій школі. Серед 

основних завдань дослідження − з’ясувати призначення особистісно 

орієнтованого навчання рідної мови, окреслити основні його методи та на 

прикладі вивчення мовного матеріалу проілюструвати його ефективність. 

Теоретичний матеріал опрацьовано за допомогою методів аналізу та синтезу, 

осмислення отриманих результатів відбувалося шляхом узагальнення. 

 Пропонована розвідка репрезентує використання особистісно 

орієнтованих методів навчання під час вивчення теми «Однорідні члени  

https://nus.org.ua/view/deinstytutsializatsiya-yak-vchyteli-mozhut-dopomogty-adaptuvatysya-dityam-z-internatnyh-zakladiv/
https://nus.org.ua/view/deinstytutsializatsiya-yak-vchyteli-mozhut-dopomogty-adaptuvatysya-dityam-z-internatnyh-zakladiv/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF
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речення» у 4-му класі. Забезпечити індивідуальний підхід та ефективність 

вивчення матеріалу допомагають словесні, наочні, інтерактивні методи, 

особлива роль належить дидактичним іграм. Індивідуалізація навчання та 

врахування можливостей кожного учня робить опанування рідною мовою 

цікавим процесом, де кожен учень має можливість отримати знання на 

доступному для нього рівні, уникаючи комплексу меншовартості. 

Ключові слова: особистісно орієнтоване навчання, індивідуальний підхід, 

початкова школа, молодші школярі. 

 

 Аннотация. Статья посвящена личностно ориентированной учебе и ее 

эффективности на уроках украинского языка в начальной школе. Среди 

основных заданий исследования − выяснить назначение личностно 

ориентированного обучения родному языку, очертить основные его методы и 

на примере изучения языкового материала проиллюстрировать его 

еффективность. Теоретический материал обработан с помощью методов 

анализа и синтеза, осмысление полученных результатов происходило путем 

обобщения. 

Предлагаемое исследование представляет использование личностно 

ориентированных методов образования во время изучения темы «Однородные 

члены предложения» в 4-м классе. Обеспечить индивидуальный подход и 

эффективность изучения материала помогают словесные, наглядные, 

интерактивные методы, особенная роль принадлежит дидактическим играм. 

Индивидуализация учебы и учитывание возможностей каждого школьника 

делает изучение родного языка интересным процессом, где каждый ученик 

имеет возможность получить знания на доступном для него уровне, избегая 

комплекса неполноценности. 

 Ключевые слова: личностно ориентированное обучение, индивидуальный 

подход, начальная школа, младшие школьники. 

 

Abstract. The article is sanctified to the personality oriented studies and her 

efficiency on the lessons of Ukrainian at initial school. Among the basic tasks of 

research of − to find out setting of the personality oriented studies of the mother 

tongue, outline his basic methods and on the example of study of language material 

to illustrate his efficiency. Theoretical material is worked out by means of methods of 

analysis and synthesis, comprehension of the got results it took place by 

generalization. 

The offered secret service presents the use of the personality oriented methods 

of studies during the study of theme "Homogeneous parts of sentence" in a 4th class. 

Individual approach and efficiency of study of material help to provide verbal, 

evident, interactive methods, the special role belongs to the didactics games. 

Individualization of studies and taking into account of possibilities of every student 

do native language acquisition an interesting process, where every student has the 

opportunity to get knowledge on accessible for him levels, avoiding the complex of 

inferiority. The personality oriented studies allow to step back from templates in   



Практичні комунікаційні кейси в інклюзивному освітньому середовищі. 2019 

21 
 

 

teaching of educational material and evaluation of knowledge, assists the personal 

interest of receipt of knowledge a process, develops activity of all student's collective, 

observation, research capabilities, communicative abilities and skills. 

Keywords: the personality oriented studies, individual approach, initial school, 

junior schoochildren. 

 

Вступ. Вимоги сьогодення активно провокують зміни в усіх сферах 

суспільства. Освіта − в тому не виняток. Культурно-історичні обставини, 

невпинний науково-технічний прогрес, ритм життя − усе це диктує свої умови 

для змін. Нинішній час − період активних реформ в освітньому процесі загалом 

та у її початковій ланці зокрема. Головним у шкільній освіті стає не сам процес 

навчання, а особистість дитини, її потреби та можливості у навчанні. 

Державний стандарт початкової освіти чітко декларує, що метою початкової 

освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів та здібностей, компетентностей 

та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних 

психофізіологічних особливостей та потреб, формування цінностей, розвиток  

самостійності, творчості та допитливості [1, 4]. Відтак, однаковий доступ до 

освіти має забезпечуватися школярам з різними не лише віковими, а й 

фізичними, психоемоційними можливостями. Усе це сприяє індивідуалізації 

навчального процесу, його «дитиноцентризму» та гуманізації. Такі зміни не 

могли залишитись осторонь рідномовної початкової освіти, де особистісно 

орієнтоване навчання дає хороший результат. 

Природно, що особистісний підхід до організації навчання спочатку 

був окреслений у працях із психології, серед авторів яких − В. В. Давидов, Т. 

М. Титаренко, Л. М. Проколієнко, В. О. Шатенко та ін. Згодом до них 

долучилися і педагоги. Починаючи від класика В. О. Сухомлинського, акцент 

на індивідуальному підході до навчання у своїх розвідках робили М. Ф. 

Феденко, І. О. Зимня, О. Я. Савченко, В. І. Андреєв, Т. Ф. Марчук тощо. 

Попри постійну зацікавленість особистісно орієнтованим навчанням 

серед психологів та педагогів, площина індивідуалізації навчання окремих 

предметів залишається відкритою. Це й зумовило вибір тематики нашої 

розвідки, основною метою якої передбачене з’ясування ефективності 

особистісно орієнтованого навчання на уроках рідної мови у початковій школі. 

Відтак серед основних завдань дослідження виокремимо такі: окреслити 

призначення особистісно орієнтованого навчання рідної мови, з’ясувати його 

основні методи, навести приклади індивідуального підходу до вивчення 

мовного матеріалу та проілюструвати його ефективність. 

Методи дослідження. З метою опрацювання теоретичного матеріалу 

було використано метод аналізу та синтезу. Задля забезпечення достовірності  
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публікованого матеріалу застосовувався метод спостереження навчального 

процесу в природних умовах. Осмислення отриманої інформації здійснювалось 

за допомогою методу узагальнення. 

Результати і обговорення. Знання рідної мови необхідні кожній дитині, 

для того щоб ефективно пізнавати навколишній світ та засвоювати інші, 

негуманітарні предмети. Багатий словниковий запас, логічне та граматично 

правильне мовлення − запорука успіху у викладі будь-якого матеріалу. Отож, 

молодшим школярам надзвичайно важливо здобути якісну мовну освіту. Однак 

у наш час ми постійно стикаємося з відсутністю інтересу до читання, 

складнощами у побудові власних висловлювань, неповними уривчастими 

відповідями учнів під час бесіди тощо. Відтак поступово виникає потреба у 

нових підходах до навчання рідної мови, які диктує сьогодення. 

Поняття «особистісно орієнтоване навчання» увійшло в педагогіку на 

противагу «соціально орієнтованому навчанню», у якому на перший план 

виступали потреби та інтереси суспільства в освіті, а інтереси учня  

ігнорувалися [2, 4]. Як результат, маємо сьогодні сприйняття шкільного 

навчання як рутинної справи. У початковій школі мотивація учнів невелика,  

тому основне завдання педагогів − зацікавити дитину, щоб вона захотіла 

навчатися. В цьому плані особистісний підхід відіграє неабияку роль, адже 

поєднує виховання та освіту в єдиний процес допомоги, підтримки, соціально-

педагогічного захисту, розвитку дитини, підготовки її до життєтворчості [3, 

398]. 

Ця тема не нова,  а навпаки − вона активно обговорюється. Особистісно 

орієнтоване навчання не лише відкрило нові можливості для вивчення 

шкільних предметів, воно послужило основою для інклюзивного навчання, де 

без орієнтації на індивідуальні можливості школяра навчання взагалі 

неможливе. 

На уроках рідної мови у початковій школі методи особистісно 

орієнтованого навчання теж дають хороший результат. Серед таких Т. Марчук 

виділяє групи словесних, пошукових, наочних, практичних методів, дидактичні 

ігри, самостійну роботу учнів, метод самоконтролю, інтерактивні методи, 

вправи-енергізатори, метод експресивної і творчої ситуації, ігрові методи тощо 

[2]. 

Розглянемо використання деяких із них під час вивчення теми 

«Речення. Однорідні члени речення» у 4-му класі. Згідно програмових вимог 

четвертокласники повинні вправно будувати речення, зважаючи на мету 

висловлювання, поширювати речення різними членами відповідно до 

комунікативної стратегії тощо [4, 123]. Однак засвоєння цієї теми становить  
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певні складнощі для школярів. Перш за все, це зумовлено підбором у класах 

учнів із різними можливостями, освітні потреби яких мають бути забезпечені 

однаковою мірою. Природно, що в кожному класі є сильні та слабкі учні, і це 

позитивно для обох. Для сильніших це дає можливість зрозуміти, що не всі 

такі, як вони, навчає їх бути толерантними до інших, для слабших зумовлює  

орієнтир, до якого потрібно прагнути. Отож, і матеріал, і завдання на урок 

потрібно підбирати з урахуванням такої диференціації. 

Вивчаючи тему «Однорідні члени речення», четвертокласники 

дізнаються, що члени речення, які відносяться до одного слова і відповідають 

на одне і те ж питання, називаються однорідними. Ними можуть бути підмети, 

присудки та будь-який із однорідних членів. На письмі між однорідними 

членами речення ставиться кома. Ця тема цікава, але водночас, складна для 

сприйняття. Одні школярі зрозуміють усе швидко, іншим доведеться витратити 

на це більше часу. Завдання педагога урізноманітнити урок таким чином, щоб 

якомога більше учнів зрозуміли тему у доступній їм формі.  

Жодна тема не обходиться без пояснювальної бесіди. Її доцільно 

будувати таким чином, щоб вона мала вигляд дискусії між педагогом і 

школярами або ж між самими учнями, де б кожен зміг висловити певну думку –  

підтвердити або спростувати її. Так, толерантна бесіда може допомогти 

слабшим учням засвоїти знання, не відчувши своєї нерівності з сильнішими. 

Для прикладу, можна запропонувати кілька речень із творів Тараса 

Шевченка та провести бесіду за ними. 

1. Вітер віє, повіває, по полю гуляє… 

2. І барвінком, і рутою, і рястом квітчає весна землю. 

3. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. 

Бесіда: − Назвіть присудок у першому реченні (варіанти можуть бути 

різні: хтось назве тільки те слово, що стоїть поруч із підметом, хтось одразу всі 

три присудки). 

− Чому слова «віє», «повіває», «гуляє» усі є присудками? (відповіді 

можуть по-різному розкрити суть питання: бо всі відповідають на одне питання 

що робить?, бо всі пояснюють дію підмета «вітер», бо ми їх перелічуємо, бо 

між ними стоїть кома тощо), усі відповіді можна записати на дошку, щоб жоден 

із учнів не відчув своєї меншовартості, а тоді, знову за допомогою бесіди, 

з’ясувати, які з них правильні, та сформулювати визначення однорідних членів 

речення. 

Особистісно орієнтованому навчанню сприяють використання 

наочності та дидактичних ігор. Роль наочних методів навчання у початковій 

школі дуже важлива, адже діти мислять конкретними образами, унаочнення  
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сприяє швидшому сприйняттю, конкретнішому розумінню. Ігрові форми 

навчання створюють ефект невимушеності та сприяють зацікавленню не 

результатом (теоретичними знаннями, а самим процесом отримання результату, 

який для учнів перестає бути нудним). Для прикладу, можна пограти з учнями у 

гру, яку умовно назвемо «Опиши мене». Учитель показує учням зображення, 

яке потрібно описати реченням із однорідними членами (наприклад, яблуко 

рум’яне, червонобоке; небо чисте, ясне, безкрає; зима холодна, крижана, 

морозна тощо).  

Позитивний результат дає метод словесного малювання, коли 

зображення потрібно «намалювати» словами. Для цього можна використати 

малюнок не одного предмета, а цілісного зображення, яке можна описати 

кількома реченнями. Цікаво буде, коли картинку описуватиме не один учень, а 

декілька, по черзі називаючи кожен своє речення таким чином, щоб 

продовжити розповідь попередника. Таким чином школярі не лише 

старатимуться будувати речення з однорідними членами для опису зображення, 

а й зважатимуть на зміст і цілісність висловлювання в цілому, будуть  

вправлятися в логічній побудові тексту. Доречним буде записати те, що 

вийшло, щоб потім обговорити. Спільне виконання такої вправи дасть 

можливість підключитися до виконання завдання відразу кільком учням, для 

обговорення ж можна залучити ще більше.  

Для засвоєння теми «Однорідні члени речення» можна використати гру 

«Продовж речення», коли пропонуються речення, які потрібно дописати таким 

чином, щоб утворився ряд однорідних членів. Для цього можна запропонувати 

цілий текст, у якому учні мають продовжити незакінчені речення. Завдання 

можна виконувати індивідуально або в парах. 

Видатна українська художниця Марія Приймаченко — майстер 

українського декоративного мистецтва. Художниця у своєму малярстві 

використовувала акварель……….. Вони надавали соковитості зображенням 

казкових квітів…………. Нині твори Марії Приймаченко відомі не тільки в 

різних містах України, а й за кордоном: у Мюнхені………….. За серію 

малюнків під назвою «Людям на радість» майстриню було удостоєно високої 

нагороди — Державної премії України імені Тараса Шевченка  

(За Марією Шинкарук) 

 Слова для довідки: гуаш, рослинні фарби; птахів, звірів, рослинні 

орнаменти; Парижі, Варшаві, Празі, Софії. 

Одні і ті ж ігри не потрібно використовувати дуже часто, адже це 

швидко набридає і перестає мотивувати та реалізовувати поставлену мету. 

Урізноманітнення − основне завдання особистісно орієнтованого навчання. 
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Важливе місце в індивідуалізації навчання належить самостійній роботі 

учнів, однак завдання для цього виду роботи мають бути добре продуманими та 

диференційованими, обов’язковим елементом їх проведення має бути 

інструктаж. Самостійне виконання завдань повинне мати на меті не просто 

перевірити якість знань, а й стимулювати до їх отримання, відтак варто давати 

різні завдання, можливо, на індивідуальних картках. В такому випадку кожен 

школяр отримає вправу, виконання якої посильне для нього. Разом із тим  

вчитель зможе звернути увагу на індивідуальні помилки та помітити, що 

незрозуміло для конкретного учня. 

Широке застосування інтерактивних методів у початковій школі теж 

сприяє особистісному підходу до навчання. Серед особистісно орієнтованих 

інтерактивних методів опанування рідною мовою Т. Марчук виділяє вправи-

енергізатори, які, на думку дослідниці, спрямовані на відновлення енергії та 

інтересу до заняття, вони допомагають перебороти сором’язливість, особисті 

страхи та комплекси, налагоджують спілкування з однолітками. Їх 

використовують для згуртування колективу, розминки, пожвавлення 

активності, розвитку комунікативних здібностей [2, 86]. 

Так, під час вивчення однорідних членів речення можна запропонувати 

вправу «Моє улюблене заняття», під час виконання якої учні на одному аркуші 

паперу пишуть «Я люблю робити….», а на іншому «Я не люблю робити». З 

одного боку вправа сприяє засвоєнню знань про розділові знаки в реченнях із 

однорідними членами, з іншого − індивідуалізує цей процес та переключає 

діяльність учнів в особистий простір, адже кожен пише про свої власні звички. 

Завершення вправ-енергізаторів має відбуватися обговоренням не теоретичного 

матеріалу, а емоцій та почуттів, які учні отримали під час їх виконання. 

Висновки. Особистісно орієнтоване навчання на уроках рідної мови дає 

ефективний результат, адже сприяє тому, що учні разом із вчителем стають 

співавторами навчального процесу. Індивідуальний підхід у будь-якій справі 

дає хороший результат, у початковій ланці рідномовної освіти його результат 

важко переоцінити, адже це і однаковий доступ до знань учням із різними 

можливостями, в тому числі й фізичними та психоемоційними, і можливість 

побачити прогалини у засвоєнні знань кожним зі школярів. Особистісно  

орієнтоване навчання дозволяє відійти від шаблонів у викладанні навчального 

матеріалу та оцінювання знань, сприяє зацікавленню процесом навчання, 

розвиває активність усього учнівського колективу, спостережливість, 

дослідницькі здібності, комунікативні вміння та навички. 

Особистісно орієнтований підхід під час вивчення теми «Однорідні 

члени речення» у 4-му класі дозволяє зробити висновки, що індивідуалізація  
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навчання та врахування можливостей кожного учня робить опанування рідною 

мовою цікавим процесом, де кожен учень має можливість отримати знання на 

доступному для нього рівні, не відчуваючи власної меншовартості. Важливим 

стає не лише результат, а й сам процес отримання знань, що стимулює бажання 

здобувати нові знання, сприяє подоланню страху перед висловленням власної 

думки, навіть якщо вона не зовсім правильна. Відтак на шляху до гуманізації 

рідномовної освіти особистісно орієнтоване навчання − важливий крок у цьому 

напрямку.  

Перспективою подальших досліджень може стати може стати розробка 

методичних рекомендацій, вправ та завдань з урахуванням особистісного 

підходу до вивчення мовного матеріалу, а також розгляд початкової 

рідномовної освіти в інклюзивному середовищі. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ 

ПОТРЕБАМИ: ПЕРЕВАГИ ТА ОБМЕЖЕННЯ 

 

Анотація. Розвиток інклюзивної освіти відбувається в умовах активного 

впровадження інформаційних та комунікативних технологій в систему освіти. 

Незважаючи на значний інтерес дослідників до різних аспектів використання 

ІКТ в інклюзивній освіті, їх вплив на навчання дітей з ООП на сьогодні 

недостатньо вивчений. Для подальшого розвитку інклюзивної освіти в Україні 

важливо розуміти переваги їх використання та виклики, пов’язані з їхнім 

впровадженням. Для проведення дослідження був використаний метод 

кабінетного дослідження, заснований на аналізі досліджень, публікацій, 

аналітичних звітів, у тому числі шляхом їх взаємної верифікації та доповнення. 

Пошук матеріалів для проведення дослідження здійснювався у науко-

метричних базах даних Web of Science, ResearchGate, Google Scholar. З’ясовано, 

що основні групи ІКТ супроводу інклюзивного навчання, такі як технології 

загального і спеціального призначення, комунікаційного супроводу та 

інформаційно-технологічні засоби доступу виконують компенсаційні, 

комунікаційні та дидактичні функції. До переваг використання ІКТ в 

інклюзивній освіті належать: забезпечення дітям з ООП рівного доступу до 

інформації та освітніх послуг, сприяння у розвитку їхніх пізнавальних потреб, 

підвищення мотивації, розширення сфери пізнавальних інтересів, можливість 

навчання у зручному темпі та за адаптованими до конкретних нозологій 

змістом і методами навчання. Виклики, пов’язані із використанням ІКТ у 

навчанні дітей з ООП стосуються необхідності модифікації змісту і методів 

навчання, ретельного планування і систематичного використання ІКТ, 

підготовки учителів до використання ІКТ-інструментів для навчання дітей з 

ООП. Основними шляхами подолання зазначених викликів є розвиток 

інфраструктури ІКТ, модифікація змісту, методів навчання й оцінювання 

успішності, підвищення рівня ІКТ-компетентності педагогів інклюзивної 

освіти, державна підтримка і фінансування широкомасштабної програми 

навчання для дітей з ООП, підтримка та сприяння інклюзивній освіті на рівні 

шкіл і громади. 

Ключові слова: інклюзивна освіта, інклюзивне навчання, інформаційно-

комунікативні технології, діти з особливими освітніми потребами. 
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Анотация. Развитие инклюзивного образования происходит в условиях 

активного внедрения информационных и коммуникационных технологий в 

систему образования. Несмотря на значительный интерес исследователей к 

различным аспектам использования ИКТ в инклюзивном образовании, их  

влияние на обучение детей с ООП сегодня недостаточно изучено. Для 

дальнейшего развития инклюзивного образования в Украине важно понимать 

преимущества их использования и вызовы, связанные с их внедрением. Для 

проведения исследования был использован метод кабинетного исследования, 

основанный на анализе исследований, публикаций, аналитических отчетов, в 

том числе путем их взаимной верификации и дополнения. Поиск материалов 

для проведения исследования осуществлялся в науч-метрических базах данных 

Web of Science, ResearchGate, Google Scholar. Выяснено, что основные группы 

ИКТ сопровождения инклюзивного обучения, такие как технологии общего и 

специального назначения, коммуникационного сопровождения и 

информационно-технологические средства доступа выполняют 

компенсационные, коммуникационные и дидактические функции. К 

преимуществам использования ИКТ в инклюзивном образовании относятся: 

обеспечение детям с ООП равного доступа к информации и образовательных 

услуг, содействие в развитии их познавательных потребностей, повышение 

мотивации, расширение сферы познавательных интересов, возможность 

обучения в удобном темпе и с адаптированными к конкретным нозологий 

содержанием и методами обучения. Вызовы, связанные с использованием ИКТ 

в обучении детей с ООП касающиеся необходимости модификации 

содержания и методов обучения, тщательного планирования и 

систематического использования ИКТ, подготовки учителей к использованию 

ИКТ-инструментов для обучения детей с ООП. Основными путями 

преодоления указанных вызовов является развитие инфраструктуры ИКТ, 

модификация содержания, методов обучения и оценки успеваемости, 

повышение уровня ИКТ-компетентности педагогов инклюзивного образования, 

государственная поддержка и финансирование широкомасштабной 

программы обучения для детей с ООП, поддержка и содействие инклюзивном 

образовании на уровне школ и общества. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, инклюзивное обучение, 

информационно-коммуникативные технологии, дети с особыми 

образовательными потребностями. 
 

Abstract. The development of inclusive education takes place in the conditions 

of active implementation of information and communication technologies in the 

educational system. The use of ICTs in the education of children with SEN can 

become a significant factor of positive changes because they create opportunities to 

improve the availability and quality of education, the effectiveness of the 

management of learning tools, the integration of national information educational 

systems into the world network. Despite the considerable interest of researchers in  
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various aspects of the use of ICTs in inclusive education, their impact on the  

education of children with SEN is currently poorly understood. For the further 

development of inclusive education in Ukraine, it is important to understand the 

benefits of their use and the challenges associated with their implementation. For the 

study, the method of desk research was used, based on the analysis of studies,  

publications, analytical reports, including their mutual verification and addition. The 

search for publications for the analysis was carried out in scientific and metric 

databases Web of Science, ResearchGate, Google Scholar. It was found that the main 

groups of ICTs support of inclusive education, such as general and special 

technologies, communication and information technologies, providing access 

perform compensatory, communication and didactic functions. The advantages of 

ICTs usage in inclusive education include: ensuring equal access to information and 

educational services for children with SEN, assisting in the development of children's 

cognitive needs, increasing motivation, expanding the scope of cognitive interests, 

provided possibility to learn at a convenient pace and with content and teaching 

methods adapted to specific nosologies. Challenges associated with the use of ICTs in 

teaching children with SEN have to do with the need to modify the content and 

methods of education, careful planning and systematic use of ICTs, training teachers 

to use ICTs tools for teaching children with SEN. The main ways to overcome these 

challenges are the development of ICTs infrastructure, modification of the content, 

methods of teaching and assessment of progress, increasing the level of ICTs 

competence of teachers of inclusive education, state support and financing of a large-

scale training program for children with PLO, support and promotion of inclusive 

education at the school and community level. 

Keywords: inclusive education, information and communication technologies, 

children with special educational needs. 

 

Вступ. Прийняття у 1994 році на Всесвітній конференції зі спеціальної 

освіти Саламанської декларації започаткувало на міжнародному рівні розвиток 

інклюзивного підходу до освіти, що визнає право усіх учнів навчатися в 

звичайних класах, незалежно від їх здібностей і потреб. Інклюзивність 

стосується на усіх категорій учнів, що належать до категорії вразливих, проте 

найбільше її потребують діти з особливими освітніми потребами (далі – ООП). 

Відповідно до Міжнародної стандартної класифікації освіти, розробленою 

ЮНЕСКО, термін «діти з ООП» вживається щодо осіб, навчання яких потребує 

додаткових ресурсів [1]. В Україні цей термін використовується щодо дітей, у 

яких наявні особливості або порушення психофізичного розвитку [2, c. 47]. Ця 

категорія дітей залишається однією з найбільш дискримінованих у доступі до 

освіти, не лише в українському суспільстві, але й інших, що зумовлено як 

соціальними чинниками (малозабезпеченість, соціальна ізольованість,  
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маломобільність тощо), так і психо-соціальними особливостями самих дітей 

(низький рівень концентрації уваги, пам’яті, низький м'язовий тонус, погано  

розвинута дрібна моторика, проблеми, пов'язані з зоровим і слуховим 

сприйняттям, низькою самооцінкою тощо).  

Ратифікація у грудні 2009 року Верховною Радою Конвенції ООН про 

права інвалідів стала початком впровадження в України інклюзивної освіти, яка 

надає дітям з ООП рівні можливості для навчання та соціалізації. Розвиток 

інклюзивної освіти відбувається в умовах активного впровадження 

інформаційних та комунікативних технологій (далі – ІКТ) в систему освіти. 

Застосування ІКТ може стати суттєвим чинником позитивних змін, адже вони 

відкривають широкі можливості для підвищення якості освіти, її доступності 

для дітей з ООП через забезпечення рівного доступу до інформації та освітніх 

послуг, покращення функціональних можливостей та ефективності управління 

засобами навчання, інтеграцію національних інформаційних освітніх систем у 

світову мережу [3]. 

Впровадження ІКТ в інклюзивну освіту стало предметом досліджень як 

зарубіжних, так і вітчизняних дослідників. Праці зарубіжних дослідників 

розкривають технічні і технологічні аспекти розроблення і використання ІКТ 

[4; 5; 6], проте більший інтерес для нашого дослідження становлять ті, в яких 

висвітлюють педагогічні аспекти використання ІКТ у навчанні дітей з ООП. 

Серед них можна виділити такі домінуючі напрями досліджень, як вплив ІКТ на 

методи навчання [7; 8], доступ до освіти [9; 10], налагодження взаємодії [11; 

12], оцінку ефективності використання ІКТ в освіті дітей з ООП [13; 14]. 

Дослідження вітчизняний науковців є менш чисельними і, окрім загальних 

аспектів впровадження ІКТ в інклюзивну освіту [15; 16], висвітлюють 

використання окремих видів ІКТ у навчанні дітей з ООП, таких як SMART-

технології [17], соціальні мережі [18], комп’ютерні програми [19; 20]. Ряд праць 

присвячені висвітленню зарубіжного досвіду використання ІКТ в інклюзивній 

освіті [21; 22; 23], що цілком очевидно, зважаючи на значний інтерес 

закордонних дослідників до цього питання. Незважаючи на велике зацікавлення 

у різних аспектах використання ІКТ у сфері інклюзивної освіти і визнання того, 

що ІКТ загалом сприяють включенню учнів з різними здібностями і потребами 

у навчальний процес, їх вплив на навчання дітей з ООП на сьогодні 

недостатньо вивчений [24]. Для подальшого розвитку інклюзивної освіти в 

України важливо не лише розуміти переваги, які надають ІКТ, але й 

враховувати виклики, пов’язані з їх впровадженням. Це сприятиму глибшому 

усвідомленню як особливостей використання ІКТ у навчанні дітей з ООП, так і 

осмисленню труднощів у їх впровадженні та шляхів їх подолання. Метою статті  
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є розкрити переваги та обмеження використання ІКТ в інклюзивній освіті на 

основі аналізу зарубіжного досвіду.  

Методи дослідження. Для проведення дослідження був використаний 

метод кабінетного дослідження, заснований на аналізі досліджень, публікацій, 

аналітичних звітів, у тому числі шляхом їх взаємної верифікації та доповнення. 

Пошук матеріалів для проведення дослідження здійснювався у науко-

метричних базах даних Web of Science, ResearchGate, Google Scholar.  

Результати і обговорення. Під ІКТ мають на увазі технологічні 

застосунки (апаратні та програмні засоби), які дозволяють створювати, 

редагувати, зберігати, передавати дані між різними інформаційними системами. 

Це поняття об’єднує комп'ютерні засоби масової інформації, телекомунікаційні 

системи і мережі, що створюють можливості для міжособистісної та 

багатосторонньої комунікації і взаємодії та відіграють вагому роль у створенні, 

обміні, поширенні, управлінні та доступі до знань [25, c. 126].  

До основних груп інформаційних та комунікаційних технологій супроводу 

інклюзивного навчання відносять:  

- технології загального призначення (мультимедійні навчальні середовища, 

інтернет-системи управління навчанням, довідкові онлайн-ресурси, мобільні 

застосунки тощо);  

- технології спеціального призначення (спеціалізовані програми відповідно 

до нозологій, наприклад, комп’ютерна програма для комунікації для дітей з 

порушеннями аутичного спектру, навчальний програмно-апаратний комплекс 

для колективної роботи для дітей з інтелектуальними порушеннями тощо.  

- технології комунікаційного супроводу (комп’ютерні тренажери для 

вивчення української жестової мови, альтернативні комунікаційні системи); 

- інформаційно-технологічні засоби доступу (читачі екрану, нотатники та 

дисплеї, які працюють зі шрифтом Брайля, принтери для незрячих, засоби 

доступу для фізично неповносправних, транслятори мови у текст та 

транслятори тексту у мову, засоби запису та субтитрування, спеціального 

призначення, технології комунікаційного супроводу та інформаційно-

технологічні засоби доступу) [26, c. 173]. 

Дослідники [27, c. 54-56; 16, c. 142] виділяють три основні цілі 

використання ІКТ в інклюзивній освіті.  

По-перше, вони виконують компенсаційні завдання, заміщуючи або 

частково компенсуючи відсутні природні функції. Так, дитині з проблемами 

зору вони можуть допомогти при читанні дитині з порушенням опорно-

рухового апарату – при письмі [16, c. 142]. Зокрема, такі апаратні засоби, як 

персональний комп’ютер, нетбук, планшет, смартфон, пристрій для читання e- 
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Book, Брайлівська електронна книга, Брайлівський дисплей, сенсорний екран 

тощо та програмні продукти як, наприклад, збільшувач екрану, аудіокнига,  

скрінрідер, мовний синтезатор, сурдокомунікатор, голосове розпізнавання мови 

створюють можливості для спілкування і взаємодії.  

По-друге, ІКТ уможливлюють або полегшують комунікацію у спосіб, 

більш зручний для певного виду функціональних обмежень і слугують 

альтернативним засобом зв’ку. Прикладами відповідних технологій є 

месенджери (WhatsApp, Telegram, Skype, Viber, Facebook тощо) аудіовізуальні 

інформаційні системи (POSSUM, BLISS, MAVIS), логопедичні тренажери 

(«Дельфа», «Поліфонатор», «Живий звук», «Адаптація-Лого» тощо).  

По-третє, ІКТ виконують дидактичні функції, сприяючи диференціації та 

задоволенню індивідуальних потреб учнів, розвитку їх здібностей та 

особистісному розвитку загалом. У якості прикладів можна назвати SMART-

дошки, інтерактивні дисплеї (наприклад, Sympodium), редактори презентацій 

(наприклад, «SMART Notebook») сервіси для підтримки викладання та 

самостійного навчання з допомогою інтерактивних модулів (наприклад, 

LearningApps.org).  

Застосування ІКТ започаткувало новий етап в освітніх інноваціях. Серед 

таких суттєвих змін у навчальному процесі, зокрема відзначають: доступ до 

навчального процесу дітям з ООП з географічно віддалених місцевостей 

завдяки дистанційному навчанню; перехід до особистісно-орієнтованого 

підходу, при центральне місце відводиться учням як активним учасникам 

навчального процесу, а учитель виконує функцію фасилітатора, функція якого 

полягає у створенні сприятливого середовища та наданні допомоги у 

навчально-пізнавальній діяльності; впровадження процесно-орієнтованого 

підходу до навчального процесу, відповідно до якого завданням навчання є не 

просто отримання та відтворення знань, а здатність їх осмислювати, 

пояснювати, інтерпретувати та застосовувати у практичних ситуаціях [16, c. 

140].  

До основних переваг використання ІКТ в інклюзивній освіті відносять: 

забезпечення доступу до інформації та освітніх послуг дітям з ООП на рівних 

умовах з іншими; створення можливостей для задоволення пізнавальних потреб 

дітей, їх мотивації до розширення й поглиблення сфери пізнавальних інтересів; 

можливість навчатися в оптимально зручному темпі та виконувати завдання, 

адаптовані до особливостей дітей, зумовлених нозологіями; використання 

альтернативних способів демонстрації навчальних досягнень, розкриття 

прихованого потенціалу; полегшення процесу комунікації з іншими учнями та 

вчителями [16, c. 143]. 
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Проте, незважаючи на загалом позитивні результати використання ІКТ в 

інклюзивній освіті, окремі дослідники [28; 29] висловлюють цілком слушні 

застереження про те, що використання ІКТ вимагає зміни стратегій інклюзивної  

освіти, модифікації змісту освіти, методів навчання; лише при належному і 

тривалому застосуванні, ретельному плануванні, врахуванні потреб усіх учнів 

та вмілому використанні учителями, їх готовності до реалізації інклюзивної 

освіти з використанням ІКТ можна досягти позитивних результатів.  

Серед чинників ефективності, якості та доступності інклюзивної освіти з 

використанням ІКТ називають наступні:  

- розвиток інфраструктури ІКТ, яка б відповідала принципам доступності, 

зручності використання, гнучкості й раціональності витрат;  

- модифікація компонентів навчального плану, включаючи зміст, методи 

навчання й оцінювання успішності, інтегруючи ІКТ з врахуванням освітніх 

потреб учнів;  

- підвищення рівня ІКТ-компетентності педагогів інклюзивної освіти, їх 

обізнаності щодо можливостей використання нових технологій у педагогічній 

взаємодії з дітьми з особливими потребами [16, c. 144];  

- державна підтримка і фінансування широкомасштабної програми 

навчання для дітей з ООП, підтримка та сприяння інклюзивній освіті на рівні 

шкіл і громади [29, c. 180].  

Висновки. ІКТ володіють значним потенціалом у сфері інклюзивної 

освіти. Вони сприяють покращенню доступу до  навчання, вирішенню завдань 

виховання та розвитку дітей з ООП, забезпечуючи реалізацію компенсаційних, 

комунікаційних, дидактичних цілей. Незважаючи на численні переваги 

використання ІКТ у навчанні дітей з ООП, такі як, включення в освітнє 

середовище, задоволення індивідуальних потреб, сприяння особистісному 

розвитку та розкриттю здібностей тощо, існують і певні обмеження. Вони 

стосуються необхідності модифікації змісту і методів навчання, ретельного 

планування і систематичного використання ІКТ, підготовки учителів до 

використання ІКТ-інструментів для навчання дітей з ООП. Розвиток 

інфраструктури ІКТ, модифікація змісту, методів навчання й оцінювання 

успішності, підвищення рівня ІКТ-компетентності педагогів, підтримка і 

фінансування широкомасштабної програми навчання для дітей з ООП, 

підтримка інклюзивної освіти на рівні шкіл і громад є основними шляхами 

подолання зазначених викликів. 
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ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ 

З РОЗЛАДАМИ АУТИЧНОГО СПЕКТРУ 

 

Актуальність. Оновлення сучасної освітньої системи спрямоване на 

створення рівних умов для всіх категорій дітей щодо отримання якісної освіти. 

У загальноосвітніх навчальних закладах відкриваються інклюзивні класи для 

навчання дітей з особливими освітніми потребами нарівні з іншими дітьми. 

Зазначимо, що інклюзивне навчання за визначенням ЮНЕСКО розглядається 

як процес забезпечення участі учнів з особливими освітніми потребами в 

навчанні, культурних заходах і житті громади. Але питання інклюзії не можна 

зводити тільки до аспекту створення відповідного доступного освітнього 

середовища.  

Інклюзія – це і фізичне середовище; і адаптація навчальних програм, 

методів та форм навчання, створення індивідуальної програми розвитку 

дитини; і залучення батьків, і співпраця з фахівцями для надання спеціальних 

послуг відповідно до різних освітніх потреб дітей (так звана команда 

супроводу); це і створення позитивного клімату у шкільному середовищі. Не 

зважаючи на те, що інклюзивні школи забезпечують сприятливі умови для  

досягнення рівних можливостей і повної участі, для їх ефективної діяльності 

необхідні спільні зусилля не лише з боку вчителів та персоналу школи, а й всіх 

учнів, батьків, громади. До того ж необхідне спеціальне навчання вчителів та їх 

асистентів щодо роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. 

За останні роки вже накопичено певний досвід роботи з дітьми з 

особливими освітніми потребами, а серед них у класі найчастіше є діти з 

розладами аутичного спектру (далі РАС). Стаття присвячена аналізу 

особливостей навчання дітей з РАС. Спостереження проводилися за п’ятьма 

учнями, що мають розлади аутичного спектру: двоє з них навчаються у 

звичайному другому класі, а троє навчаються на індивідуальній формі. 

Питаннями розвитку дітей з розладами аутичного спектру займалися 

Н.В.Базима, А.А.Колупаєва, Л.О.Савчук, К.С. Лебединська, Л.К. Рибченко, Т.В. 

Скрипник, Е.Шоплер та інші вчені. Методи емоційної регуляції розроблені 

такими фахівцями з аутизму як О.С. Нікольська, О.Р. Баєнська, М.М. Ліблінг,  



Практичні комунікаційні кейси в інклюзивному освітньому середовищі. 2019 

41 
 

 

О.К. Лютова, Г.Б. Моніна та іншими. Переваги цих методів у тому, що дитина 

оволодіває навичками довільної організації поведінки. 

Методи дослідження. При написанні статті було проведено аналіз 

наукової літератури щодо особливостей розвитку та навчання дітей з розладами 

аутичного спектру та описані форми та методи роботи з такими дітьми з 

власного практичного досвіду.  

Результати і обговорення. Слово «аутизм» в перекладі означає 

«всередині себе». Термін був введений в медицину близько ста років тому при 

вивченні психічних розладів. Аутизм – розлад, що виникає як наслідок 

порушення розвитку головного мозку і характеризується вираженим і 

всебічним дефіцитом соціальної взаємодії і спілкування. Існують різні підходи 

до визначення поняття «аутизм», але більшість науковців розглядають аутизм 

не як захворювання з певною етіологією, а як синдром, що поєднує атипові 

поведінкові характеристики [1, с. 5 ] 

Дослідники виокремлюють цілу групу розладів спектру аутизму, оскільки 

існує декілька можливих форм порушень – різних за важкістю та ступенем 

прояву симптомів. Як зазначає Нікольська О.С., найбільш яскравим проявом 

дитячого аутизму є порушення розвитку соціальної взаємодії, комунікації з 

іншими людьми, що не може бути пояснено просто зниженим рівнем 

когнітивного розвитку дитини. Іншою особливістю є стереотипність в 

поведінці. Дитина з аутизмом прагне зберегти постійні звичні для неї умови 

життя, вона чинить опір найменшим спробам змінити що-небудь в оточуючому 

середовищі, її інтереси та дії стереотипні. Психічний розвиток при цьому не 

просто порушується чи затримується, він спотворюється. Змінюється сам стиль  

організації відносин з оточуючим світом. І найбільше труднощів саме у 

взаємодії з іншими людьми. [3]. 

Люди з порушеннями аутичного спектра сприймають оточуючий світ 

відмінним від нас способом. У своїй монографії Тетяна Скрипник зазначає, «що 

зовнішню (зорову, слухову, тактильну) або внутрішню (відчуття болю, вібрації) 

інформацію вони схоплюють фрагментарно і непослідовно, при цьому окремі 

враження довкілля настільки захоплюють їхню увагу, що роблять їх 

нечутливими до сприймання всього іншого, а передусім – до здатності 

синтезувати фрагменти дійсності у повну реальну картину. Аутист перебуває не 

у своєму внутрішньому світі, а у світі своїх чуттєвих вражень (образів, звуків, 

дотиків тощо) від навколишнього світу» [9, с. 8]. 

Як вже зазначалось, до школи все більше і більше приходять діти з РАС. 

Але спектр цих розладів дуже широкий, тому і діти дуже різні: одні – мовчазні і 

замкнуті у собі, інші – активно рухаються, можуть щось голосно викрикувати,  
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але так само замкнуті у собі. Увага таких учнів розпорошена, швидко 

переключається. Педагогу складно добитися стійкої уваги дитини хоча б на 

якийсь час. Такі діти рідко дивляться в очі, не можуть сфокусуватися на буквах, 

предметах, цифрах, особливо, якщо їх багато. 

Зазначимо, що в науковий обіг введено поняття «спектр аутистичних 

порушень», яке підкреслює що ці ознаки у дітей можуть виявлятися різною 

мірою. Діти з розладами аутичного спектру відрізняються один від одного 

здатністю встановлювати контакт з довкіллям, рівнем інтелектуального і 

мовленнєвого розвитку. Хоча аутизм має широкий спектр різних форм 

розладів, всі вони, як доводять науковці, характеризуються спільними 

ознаками: відхиленнями в соціальній взаємодії; труднощами у спілкуванні; 

стереотипністю в поведінці та інтересах. 

Діти з РАС можуть бути як соціально ізольовані немовленнєві з 

вираженою інтелектуальною недостатністю; так і з високим інтелектом, 

розвиненим мовленням, але з обмеженим колом інтересів і труднощами у 

спілкуванні. Нелегко визначити крайню межу спектра, адже в багатьох людей 

наявні мікросимптоми аутизму, незважаючи на те, що вони добре адаптовані в 

соціумі. 

Мозок дитини з розладами аутичного спектру опрацьовує сенсорну 

інформацію в інший спосіб, ніж у звичайних дітей. Характерним є 

фрагментарне зорове сприймання, чуттєвість до окремих деталей; сприймаючи 

певний об’єкт, вони виділяють одну або кілька деталей, і, для того, щоб 

виокремити всі деталі (складові об’єкта), дитині з РАС потрібен час, щоб усе 

побачити, узагальнити і зробити висновок. Для дітей з розладами аутичного 

спектру притаманне певне відчуження, наявність моторних і вербальних  

стереотипів, обмеженість інтересів, порушення поведінки, нездатність 

перенесення способів розумових дій у нову ситуацію. Вони швидко 

втомлюються, відволікаються, навіть від цікавих занять. У них не формується 

правильне емоційне реагування на певні ситуації [2, с.52]. 

Але будь-яку дитину з аутизмом можна привчити до порядку, 

організованості, адаптувати в дитячому колективі й сприяти її послідовному 

розвитку. Але для цього процес введення дитини з аутизмом в освітній простір 

має бути продуманим і підготовленим [8, с. 5]. Комплексний підхід повинен 

охопити як медикаментозну підтримку здоров’я дитини, так і інтенсивні 

психолого-педагогічні заходи, які будуть відповідати стану його розвитку. 

Батьки повинні бути готові приділяти максимальну кількість часу для занять з 

малюком (не менш 5 годин на день). Адже аутизм у дітей підлягає лікуванню і  
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корекції. При правильно організованій роботі дитина може навчитися розуміти 

дорослих, згодом піти до школи та стати самостійною. 

Через широкий спектр аутичних розладів підібрати уніфіковані форми 

роботи з такими дітьми не можливо. Але, як і для будь-якої дитини, для 

ефективної взаємодії з дитиною з РАС необхідно створити атмосферу довіри, 

знайти стимули, що мотивуватимуть дитину до певних дій. Діти з РАС будуть 

виконувати те, що є практично необхідним або ж цікавим для них. Працюючи з 

дітьми, які мають розлади аутичного спектру, зіткнулися з певними 

складностями. 

По-перше, труднощі полягають у тому, що аутична дитина рідко 

встановлює зоровий контакт або ж встановлює його в незвичний спосіб 

(наприклад, дивиться скоса на вас чи наче крізь вас). А вчителю важливо 

бачити очі дитини, відчувати, чи зрозуміла вона матеріал, чи може працювати 

далі. До того ж дитина з РАС виявляє значно менше цікавості до 

навколишнього світу, переважно бавиться сама, перебуває наче у своєму 

власному світі, не наслідує ігри інших дітей, поведінки батьків. Також 

характерним є те, що в аутичної дитини не формуються потрібні для 

спілкування рухи (вказівні жести, рухи головою (згода/ заперечення), 

привітання, прощання тощо). [9, с. 27]. 

По-друге, робота з такою дитиною ускладнюється ще й тим, що вона не 

реагує на прості вказівки, на звертання до неї, хоча її поведінка в інших 

ситуаціях свідчить про те, що у дитини немає проблем зі слухом. Розвиток 

мовлення дитини не відповідає віковим нормам. Дуже часто дитина з РАС 

просто механічно повторює почуті слова, наприклад, висловлювання з 

мультфільмів, повторює їх багаторазово. У спілкуванні не використовує ні 

жестів, ні міміки. У відповідь тільки повторює останні слова, з якими до неї 

звертаються. Це ускладнює роботу на уроках з української мови та читання. 

У класі є дівчинка з РАС, яка надмірно боїться різких звуків,часто затуляє 

при цьому долонями вуха. А коли чує грім впадає в істерику, починає ховатися. 

Заспокоюється дуже важко. Часто втомлюється, потребує постійного 

переключення увага та допомоги дорослого під час виконання завдань. 

Дитина з РАС протестує проти змін у середовищі довкола неї чи в способі 

життя. Навіть інший одяг або яскраві прикраси вчителя можуть збентежити 

таку дитину, і працювати вона не зможе. До того ж дитину з розладами 

аутичного спектру важко зупинити в її повторюванні стереотипних дій чи фраз, 

відвернути її увагу на щось інше. Така дитина має обмежене коло уподобань, 

наприклад, бавиться лише одним (часто незвичним) предметом, часто і  

 



Практичні комунікаційні кейси в інклюзивному освітньому середовищі. 2019 

44 
 

 

багаторазово складає в ряд свої іграшки і т.п. Прив’язується до незвичних 

речей, любить бавитися стрічками, камінцями, паличками чи волоссям і т.п. 

При організації робочого місця такої дитини було враховані вище 

перелічені особливості. У класі використовується малюнковий розклад перебігу 

заняття. Під час роботи відбуваються часті зміни видів діяльності та 

переключення уваги. Час виконання завдань поступово збільшується. Практика 

показує, що дитина з РАС потребує точного дотримання встановлених 

ритуалів, різко реагує на будь-які зміни.  

Для дитини, яка навчається на індивідуальній формі, виділено невеликий 

кабінет з мінімальною кількістю меблів. Парта розташована так, щоб дитина 

була обмежена з усіх боків: з права та поза спиною – стіни, на яких закріплено 

плакати для візуалізації навчального процесу, з ліва – вчитель.  

По-третє, у дитини з РАС порушені соціальне мислення та емоційна 

регуляція. Свої емоції така дитина проявляє слабо, до ласки частіше ставиться 

байдуже, швидко перенасичується певними емоціями. Розвиваються емоційні 

реакції дитини з РАС тільки через власний приклад дорослого. Для цього усе , 

що відбувається з дитиною треба коментувати, це дозволяє дитині з РАС 

усвідомлювати, що з нею відбувається. 

Розвиток сенсорної сфери у таких дітей також має свої особливості. У 

аутичних дітей «відмічається характерна хвороблива гіпер- (підвищена 

чутливість) або гіпостезія (знижена чутливість) до звичайних сенсорних 

подразників» [1, с. 15]. У дітей з РАС спостерігається порушення орієнтування 

в просторі, спотворення сприйняття реального світу, виокремлення певних 

сенсорних якостей предмета. Затримка розвитку механізмів, що визначають 

активну взаємодію зі світом, компенсується патологічним розвитком 

механізмів захисту: поведінка таких дітей характеризується афективними 

аутостимуляціями [4, с. 24]. Як зазначає Н. Базима, можливо, ця афективна 

аутостимуляція носить компенсаторний характер. Але педагогу складно  

сприймати поведінку дитини з РАС, яка постійно розгойдується, облизує 

предмети або сильно кричить, як норму.  

Від успішного результату сенсорної інтеграції залежить становлення всієї 

схеми тіла, координація рухів, увага, а також емоційна рівновага. Саме 

сукупність всіх цих процесів в подальшому стане основою таких складних 

процесів, як мова, здатність до читання, рахунку або письмо. У цьому 

допоможуть такі ігри: 

- дорослі пишуть букву на долоньці, спинці, животику дитини, а малюк 

намагається їх відгадати; 

- катання на великих м’ячах; 
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- стискання гумових груш; 

- рухи очима за предметами, які переміщуються, за променем ліхтарика; 

- навчання рахунку під час рухових вправ; 

- малювання усіма пальчиками або різними предметами; 

- вправи з мішенями тощо. 

Тому продумана організація начального простору дуже важлива для 

аутичних дітей. Так Е. Шоплер зазначає, що дотримання принципу 

структурованості освітнього простору та візуальної підтримки підвищує 

ефективність навчання дитини з РАС [10]. Створення високоорганізованого 

простору робить довкілля для аутичної дитини чітким, впорядкованим і 

передбачуваним [8, с. 8]. 

Дитина з РАС зазнає труднощів у формуванні цілеспрямованої поведінки і 

здатності концентрувати увагу, тому, будучи в оточенні безлічі відволікаючих 

чинників, у неї з’являється ряд побічних асоціацій, які унеможливлюють 

виконання завдань правильно. Крім цього, можливі імпульсивні реакції, які 

важко пояснити і зрозуміти, а це означає, що можливі небажані прояви. 

Допомогти зорієнтуватися у навколишньому світі такій дитині допоможуть 

чіткі правила та стереотипні асоціації: чітка структура шкільного дня і шкільна 

атрибутика. У дитини, що страждає дитячим аутизмом, повинні бути 

заздалегідь створені стереотипи поведінки, пов’язані зі шкільної атрибутикою: 

клас, дзвінок, парта, дошка, портфель, домашнє завдання, оцінка. 

Попереднє моделювання уроку допоможе дитині з аутизмом навчитися 

використовувати мову як засіб комунікації. Вона повинна вміти ставити і 

відповідати на питання, просити про допомогу, сидіти на уроці, слухати 

вчителя, користуватися портфелем, олівцем, виходити до дошки, чути 

інструкцію, просити про допомогу. Це дає можливість не тільки отримати певні 

навички, необхідні для залучення в шкільне життя, а також зніме страх і 

тривожність перед чимось новим, зробить шкільну ситуацію знайомою і 

передбачуваною. 

Першим етапом роботи з такими дітьми в школі повинно стати 

формування мотивації до навчання, а не вимога оволодіти всім матеріалом. 

Діти-аутисти тоді виконують дії, коли вони чітко сплановані: дитина повинна 

бути впевненою в тому, що робити спочатку, який наступний порядок 

діяльності, як завершити. 

На наших уроках з дітьми з РАС використовуємо різні картки з 

індивідуальними завданнями. Наприклад, вставити пропущені букви, знайти 

конкретну букву (цифру) і викреслити її у всьому завданні, вибрати предмети за 

формою, кольором тощо. Візуалізуємо навчальний процес: намалювали –  
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підписали, вирізали – порахували і порівняли. Роботи наклеюємо на великий 

аркуш паперу, що розміщений на стіні. Задачі і приклади з малюнками, так 

дитині легше сприймати абстрактні числа. Також на математиці 

використовуємо різні предмети: прищіпки, скріпки, ґудзики, камінчики, 

намистинки тощо. Букви та цифри не тільки пишемо, а й ліпимо, вирізаємо, 

викладаємо з різного матеріалу. Наші діти дуже люблять малювати, і ми 

використовуємо це як стимул: напишеш або оце зробиш – будемо малювати. 

Дуже важливі рухливі вправи щодо орієнтування в просторі: покажи предмети 

зліва, а що знаходиться праворуч, що ближче, а що далі від нас. Подобається 

нашим дітям працювати з картками «Емоції», складати пазли, підбирати 

частини малюнка. 

На сьогодні описано багато різних форм і методів роботи з дітьми, і ми 

намагаємося використовувати сучасні цікаві завдання, але результати у всіх 

наших дітей з РАС різні. Є дитина, яка виконує майже всі завдання освітньої 

програми другого класу, є такі, з якими за два роки ми тільки змогли 

налагодити контакт, привчити сидіти і працювати цілий урок, списувати прості 

слова і рахувати в межах 20. Підкреслимо, що спектр аутичних розладів 

широкий, діти різні, а тому і результати у кожного свої. Але позитивна 

підтримка аутичних дітей мотивує їх до діяльності. Вони чекають на схвалення 

від вчителя, від батьків та інших учасників освітнього процесу. 

Необхідною умовою успішної адаптації дітей з аутизмом є організація не 

тільки особливих класів, але і кабінетів психологічного розвантаження, зон 

відпочинку, тихих куточків. У цих зонах повинні бути будь-які зорові, 

тактильні, слухові стимулятори [7]. У нашій школі є спеціально обладнані 

ресурсна кімната та кабінет практичного психолога, де діти із задоволенням 

відпочивають і виконують ігрові завдання. Особливу увагу приділяємо 

сприянню соціальній інтеграції дитини, залученню дітей до стосунків, 

моделювання ситуацій позитивної соціальної взаємодії. 

Головним помічником в роботі з дитиною, звичайно, є батьки. Але, якщо 

дитина має певні особливості, батьки, у своїй більшості, не можуть визнати те,  

що їхня дитина інша, закриваються у своїй проблемі, інколи ігнорують її. І 

перевести батьків з позиції «весь світ проти нас» на позицію співпраці дуже 

складно. У своїй повсякденній роботі ми намагаємось залучити батьків до 

відвертих розмов стосовно особливостей розвитку їхньої дитини, її уподобань 

та поведінки вдома. Спільно приймаємо участь у навчальних семінарах та 

тренінгах щодо роботи з такими дітьми. Разом з батьками розробляємо 

індивідуальну програму розвитку дитини. Співпрацюємо з практичним 

психологом та логопедом.  
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Батькам таких дітей постійно необхідна інформація про успіхи їхньої 

дитини. Тому після кожного заняття розповідаємо, що вдалося дитині, 

демонструємо її роботи, обов’язково знаходимо щось позитивне і хвалимо 

дитину перед батьками. Поступово залучаємо батьків до навчального процесу, 

до виконання елементарних завдань вдома. Важливо підкреслити, коли батьки 

починають позитивно сприймати особливості своєї дитини, вчителя (асистента 

вчителя) та освітній процес в цілому, тоді і дитина спокійно і із задоволенням 

приходить га заняття. 

Висновок. Для дитини з розладами аутичного спектру характерними є 

порушення усіх сфер психіки: сенсомоторної, перцептивної, пізнавальної, 

мовленнєвої та емоційної. Спираючись на ці ознаки слід усвідомлювати всю 

складність та унікальність корекційної роботи. Тому процес навчання та 

розвитку дітей з аутизмом можливий лише за умови спеціальної підготовки 

педагогів загальноосвітніх навчальних закладів. 

Результати досліджень багатьох науковців засвідчують, що розумовий, 

емоційний і соціальний розвиток дітей з розладами аутичного спектру прямо 

залежить від позитивного ставлення до них, розуміння та прийняття їхніх 

потреб педагогами, батьками та іншими дітьми. Тому робота з дитиною з РАС 

повинна бути системною, а першочергове завдання дорослого – створити 

атмосферу довіри, спонукати дитину до вимовляння коротких слів, 

активізувати невербальні методи спілкування. Вчитель повинен бути готовим 

до того, що спочатку дитина може бути неконтактною і тривожною. 

Для ефективної навчальної діяльності потрібна чітко структурована 

діяльність та стимуляційний матеріал. Також необхідно пам’ятати, що 

обов’язковими є фізичні вправи та артикуляційна гімнастика. Вчитель повинен 

постійно розвивати дрібну моторику такої дитини, вчити проявляти емоції, 

коментувати все, що робить дитина. 

Освітній простір для дитини з РАС має бути чітко структурованим, мати 

візуальні підказки порядку дій, розкладу уроків  

 Отже, дитині з аутизмом необхідна системна допомога, розтягнута у часі, 

а при плануванні навчальної діяльності такої дитини, як і будь-якої, необхідно  

враховувати її вік, стать, особливості розвитку та рекомендації спеціалістів. 

Вчителю важливо пам’ятати, що весь навчальний матеріал для дитини з 

аутизмом має підкріплюватися візуальним рядом, що відображає чіткий 

алгоритм дій, а також – виконанням практичних завдань. Так, візуальні 

інструменти надають інформацію, позитивно впливають на процес 

запам’ятовування і сприяють організації мислення. В результаті своєчасно  
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розпочатої, наполегливої корекційної роботи можливе подолання аутичних 

тенденцій і поступове входження дитини в соціум. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ІЗ ЗАТРИМКОЮ 

ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 

Анотація. У статті розглянуто сутність розвитку психічних процесів та 

визначення особливостей пізнавальної діяльності дітей з затримкою 

психічного розвитку старшого дошкільного віку.  

Ключові слова: ЗПР, сенсорні системи,  діти, корекція. 

 

Abstract. The essence of development of mental processes and determination of 

features of cognitive activity of children with mental retardation of older advanced 

age is considered in the article. 

Key words: CRA, sensory systems, children, correction. 

 

Вступ. У статті розглянуто зміст поняття «особливості пізнавальної 

діяльності дітей із затримкою психічного розвитку дітей старшого дошкільного 

віку». Затримка психічного розвитку (ЗПР) – це системне порушення 

пізнавальної діяльності, що має зворотній характер. 

За різними дослідженнями діти старшого дошкільного віку із ЗПР не 

оволодівають уміннями та знаннями відповідно до програмових вимог і тому 

виникають труднощі в навчанні. Опанування дитиною змісту окремих 

предметів має певні складнощі через підвищення стомлюваності, нестійкої 

уваги, утрудненої пам'яті, недостатнього рівня розвитку мислення й мовлення. 

Великий відсоток дітей з ООП відзначається в усьому світі, тому у зв’язку 

з цим, гостро постало питання, яке виступає одним з актуальних психолого-

педагогічних проблем сьогодення. Виходячи з цього, можна вважати 

тему «Особливості пізнавальної діяльності дітей з ЗПР старшого дошкільного 

віку» актуальною. 

У різних країнах світу дану категорію дітей називають: «діти з 

труднощами в навчанні», «діти зі зниженим навчанням», «відсталі в навчанні», 

«діти з особливими труднощами в навчанні» та ін.  У США певний час над 

зазначеною проблематикою працювали медики, і вони називали їх «діти з 

мінімальними ушкодженнями мозку». У Німеччині використовувався термін  
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«діти з порушеннями поведінки», так як труднощі в навчанні у дітей часто 

супроводжуються проблемами в поведінці: невиконанням вимог дорослих, 

емоційною нестійкістю, зривами і ін.[8] 

Спираючись на дослідження, більшість дітей, які зіштовхуються з 

труднощами у навчанні, складають діти із затримкою психічного розвитку, в 

яких через сформованість деяких психічних функцій розвиток не відповідає 

віку, а перебуває на більш ранніх стадіях розвитку. Їхньою характерною рисою 

є те, що вони у 6 років не можуть протягом тривалого часу (30-35 хвилин) бути 

уважними, зосередженими та сконцентрованими на певній діяльності. 

Розвиток психіки дитини у вітчизняній та 

зарубіжній психології розуміється як виключно складний, 

суперечливий процес, підлеглий взаємодії багатьох факторів. Ступінь 

порушення темпу дозрівання мозкових структур, а отже, і темпу психічного 

розвитку, може бути обумовлений своєрідним поєднанням несприятливих 

біологічних, соціальних і психолого-педагогічних чинників. [2] 

В межах досліджень зібрано значний матеріал, що розмежовує особливості 

дітей із ЗПР від дітей з нормальним психічним розвитком, а з іншого боку, від 

дітей з інтелектуальними порушеннями. 

Мета роботи: здійснити аналіз сутності поняття «Особливості 

пізнавальної діяльності дітей з ЗПР старшого дошкільного віку». 

Завдання: 

1. Вивчити психолого-педагогічну характеристику дітей старшого 

дошкільного віку з затримкою психічного розвитку. 

2. Розглянути когнітивний розвиток в дошкільному віці дітей з типовим 

психічним розвитком. 

3. Проаналізувати пізнавальну діяльність дітей із затримкою 

психічного розвитку. 

Методи дослідження. При дослідженні психічного розвитку дітей із ЗПР 

нами було використано наступні методи:  

І. Теоретичні:  

- дедуктивний (аксіоматичний і гіпотетико - дедуктивний) – для постійного 

опису досліджуваного явища; 

 - індуктивний – для встановлення закономірностей, систематизації, 

типології на основі результатів емпіричного дослідження; моделювання 

(структурно - функціональне) – для побудови системних моделей дослідження. 

ІІ. Емпіричні: спостереження, вивчення та систематизація результатів 

діяльності й поведінки підлітків із ЗПР, тестування.  
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Було використано комплекс тестових і проективних методів, які 

забезпечили діагностику: поведінкового, афективного та когнітивного 

компонентів міжособистісних стосунків «Тест ціннісних орієнтацій» М. 

Рокича. «Колірний тест стосунків» Є. Бажина, А. Еткінда, методика 

«Соціометрія» (адаптована Г. Короповою, Г. Артем’євою). Статистичні:t- 

критерій Ст’юдента; лінійний кореляційний аналіз - Пірсона – для опрацювання 

та забезпечення достовірності отриманих результатів. 

Результати і обговорення дослідження. Порівняно з нормо типовими 

дітьми, діти із затримкою психічного розвитку мають значне відставання, 

порушення  пізнавального розвитку. 

Із психолого-педагогічних досліджень випливає, що провідним фактором є 

порушення пам'яті. 

Співпраця між педагогами і батьками під час спостереження за дітьми з 

ЗПР та спеціальна психологічна діагностика  визначають недоліки у розвитку 

психічних процесів та їх мимовільної пам'яті. Те що діти запам'ятовують легко, 

невимушено викликає значні зусилля у дітей з ЗПР  і вимагає спеціально 

організованої роботи з ними. 

Мінімальна пізнавальна активність – є основною причиною недостатньої 

продуктивності мимовільної пам'яті у дітей з ЗПР. Досліджуючи працю 

Т.В. Єгорової (1969), можна виокремити наступні завдання, які містять в собі 

розкладні картинки із зображеннями предметів на групи відповідно до 

початкової літератури назв цих предметів.  Фахівцем було зазначено, що діти із 

затримкою розвитку не тільки гірше відтворювали словесний матеріал, але і 

витрачали на його пригадування помітно більше часу, ніж їх однолітки. Діти із 

ЗПР практично не прикладали зусиль для виконання завдань. Але коли це 

траплялося, можна було побачити підміну мети дії. Допоміжний спосіб 

використовувався не для пригадування потрібних слів, що починаються на 

певну букву, а для придумування нових слів на ту ж літеру.[12] 

У висвітленні даного питання, Н.Г. Піддубною вивчалася залежність 

продуктивності мимовільного запам'ятовування від складності матеріалу та 

особливостей використання  ним у дошкільників із ЗПР.  Н.Г. Піддубна 

зазначає, що наочний матеріал краще сприймається вербально і має позитивний 

вплив на отриманий результат. Автор стверджує, що мимовільна пам'ять у дітей  

із ЗПР страждає не в повній мірі, як довільна, тому доречніше використання їх 

при навчанні. [13] 

В праці Т.А. Власова, М.С. Певзнер розглядається зниження довільної 

пам'яті у дітей з затримкою психічного розвитку, що спричиняє одну з 

головних причин їх труднощів у дошкільному навчанні. Ці діти погано  
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запам'ятовують тексти, не утримують в розумі мету і умову завдання. Їм 

властиві коливання продуктивності пам'яті, швидке забування вивченого.[5] 

Особливості пам'яті у дітей з ЗПР, окреслені науковцями: 

1. зниження обсягу пам'яті й уповільнений темп запам'ятовування; 

2. мимовільна пам'ять менш продуктивна; 

3. наочна пам'ять домінує над словесною; 

4. зниження довільної пам'яті; 

5. порушення механічної пам'яті. 

Причини порушення уваги: 

1. вплив астенічних явищ; 

2. відсутність механізму довільності в дітей; 

3. відсутність мотивації; 

У дітей даної категорії порушення уваги і зниження працездатності мають 

індивідуальні форми прояву. Одні діти мають  максимальну напругу уваги і 

високу працездатність, на початку виконання завдання і зниження 

працездатності в подальшій роботі; іншим дітям необхідний додатковий період 

часу для включення в діяльність; у наступної групи дітей спостерігаються 

коливання уваги і нерівномірна працездатність під час виконання завдання. 

У дітей з ЗПР більш сильно порушена довільна увага, тому саме через це 

потрібно проводити спеціальні ігри та вправи на увагу: «Хто уважніше?», 

«Чого не стало на столі?». При проведенні індивідуальної роботи краще 

використовувати прийоми: прикладання, накладання, робота за зразком і т.д. 

У дітей із затримкою психічного розвитку низький рівень 

сприйняття. Який проявляється при переробці сенсорної інформації, знання 

дітей про навколишній світ фрагментарні. Діти не завжди впізнають і часто 

змішують подібні по зображенню букви і їх окремі елементи, часто помилково 

сприймають поєднання букв і т. д. 

На першому етапі систематичного навчання у дітей з ЗПР проявляється 

часткове зорове і слухове сприйняття, недостатність планування і виконання 

складних рухових програм. 

У даної категорії дітей недосконало сформовані просторові уявлення, які 

пов'язані з конструктивним мисленням.  При виконанні завдання з 

геометричними фігурами та візерунками діти не аналізують форму, не 

встановлюють симетрію, паралель з частин конструйованих фігур, з  

труднощами з’єднують їх в ціле. Діти з ЗПР виконують завдання на складання 

картинок з частин не прикладаючи зусиль, але при зображенні одного 

предмета. Але слід відмітити, що при ускладненні завдання виникають  
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помилки. У всіх цих випадках діти потребують допомоги: від організації їх 

діяльності до наочної демонстрації способу виконання.[10] 

Причини порушеного сприйняття у дітей з ЗПР: 

- порушена інтегративна діяльність кори головного мозку, великих 

півкуль і, як наслідок, порушена координована робота різних аналізаторних 

систем: слуху, зору, рухової системи, що веде до порушення 

системних механізмів сприйняття. 

- дефіцит уваги; 

- недорозвинення орієнтовно-дослідницької діяльності в перші роки 

життя і, як наслідок, дитина не отримує повноцінного практичного досвіду, 

необхідного для розвитку його сприйняття. 

Мета корекційно-розвиткових занять полягає у тому, щоб максимально 

допомогти дитині з ЗПР упорядкувати процеси сприйняття і навчити 

відтворювати предмет цілеспрямовано. На першому етапі навчання дорослий 

спрямовує сприйняття дитини на занятті, в більш старшому віці дитині 

пропонується план її дій. Для кращого розвитку сприйняття навчальний 

матеріал дитині пропонують у вигляді схем, кольорових фішок. 

  Особливості розумової діяльності дітей з ЗПР вивчали У.В. Ульєнкова, 

Т.В. Єгорова, Т.А. Стрекалова та інші. Вони зазначали що на розвиток 

мислення впливають всі психічні процеси: 

1. рівень розвитку уваги; 

2. рівень розвитку сприйняття і уявлень про навколишній світ (чим 

багатший досвід, тим більше складні висновки може робити дитина); 

3. рівень розвитку мовлення; 

4. рівень сформованості механізмів довільності (регуляторних 

механізмів). [15] 

У дітей відсутня концентрація на завданні, порушене сприйняття, 

мінімальний досвід - усе це визначає особливості мислення дитини з затримкою 

психічного розвитку. Страждає зв'язне мовлення, порушена здатність 

планувати свою діяльність за допомогою мовлення, порушене внутрішнє 

мовлення - активний спосіб логічного мислення дитини. 

Загальні недоліки розумової діяльності дітей з ЗПР: 

1. відсутність пізнавальної мотивації; 

2.  відсутність аналізування орієнтовного етапу через вирішення 

розумового завдання; 

3.  знижена розумова активність; 

4. стереотипність мислення, його шаблонність; 

 

https://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC%D1%96


Практичні комунікаційні кейси в інклюзивному освітньому середовищі. 2019 

54 
 

 

Дитині важко зробити аналіз зразка, підкреслити головні частини 

предмета, в процесі власної діяльності ототожнити взаємозв'язок між 

частинами і відтворити дану структуру. Дітям вдається успішно класифікувати 

предмети за наочними ознаками, як колір і форма, але з великими труднощами  

виділяють в якості загальних ознак: матеріал і величину предметів. При аналізі 

предмета чи явища дитина визначає несуттєві якості з недостатньою повнотою і 

точністю. 

У дітей із затримкою психічного розвитку є порушення найважливіших 

розумових операцій, які служать складовими логічного мислення: 

- аналіз;  

- порівняння; 

- класифікація. 

У всіх дітей з ЗПР рівень логічного мислення значно відстає від рівня 

розвитку   нормотипового дошкільника.  

У дітей із ЗПР виникають труднощі при узагальненні. Для того щоб дитина 

зробила висновок, їй потрібна допомога дорослого, який вказує напрям думки, 

що виділяє ті залежності, між якими слід встановити зв’язки.
.
 На думку 

Ульєнкова У.В., «діти з ЗПР намагаються уникати ситуацій робити 

висновки. Діти із-за не сформованості логічного мислення дають випадкові, 

необдумані відповіді, не здатні аналізувати умови завдання. При роботі з 

особливими дітьми необхідно звертати увагу на розвиток всіх форм мислення». 

[15] 

При використанні слів діти часто виділяють не тільки подібні, але поняття  

до різних смислових груп. Відсутність словникового запасу пов'язана з 

недостатністю знань і уявлень цих дітей про навколишній світ, про кількісні, 

просторові, причинно-наслідкові відносини, що в свою чергу визначають 

особливості пізнавальної діяльності дитини із затримці психічного розвитку. 

Порушення спостерігається і в процесі формування мовлення. У дітей з 

ЗПР період словотворчості настає пізніше і триває довше, ніж у дітей що в 

нормі. До кінця дошкільного віку у дітей цієї групи може спостерігатися сплеск  

словотворчості.  

Висновок. Отже, вивчивши закономірності розвитку психіки дитини із 

ЗПР, необхідним завданням не тільки патопсихології, а й дефектології та 

дитячої психіатрії,  є саме пошук цих закономірностей, вивчення причин і 

механізмів формування того чи іншого дефекту психічного розвитку 

дозволяють своєчасно діагностувати порушення і шукати способи їх корекції. 

Спектр порушень психічного розвитку у дітей досить широкий. Затримка 

психічного розвитку проявляється в уповільненому темпі дозрівання емоційно- 
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вольової сфери. Значне відставання і своєрідність виявляється в розумовій 

діяльності. У всіх дітей з ЗПР спостерігаються недоліки пам'яті, причому це 

стосується всіх видів запам'ятовування: мимовільного і довільного, 

короткочасного і довгострокового. Відставання в розумовій діяльності та 

особливості пам'яті найбільш яскраво проявляються в процесі вирішення 

завдань, пов'язаних такими компонентами розумової діяльності, як аналіз, 

синтез, узагальнення і абстрагування. 

Враховуючи все вище сказане, до особливих дітей необхідний особливий 

підхід. 

Вимоги до навчання, що враховують особливості дітей із ЗПР: 

1. Дотримання певних гігієнічних вимог при організації занять, тобто 

заняття проводяться в добре провітрюваному приміщенні, 

звертається увага на рівень освітленості і розміщення дітей на заняттях. 

2. Ретельний підбір наочного матеріалу для занять і його розміщення 

таким чином, щоб зайвий матеріал не відволікав увагу дитини. 

3. Контроль за організацією діяльності дітей на заняттях: важливо 

продумувати можливість зміни на заняттях одного виду діяльності іншим, 

включати в план занять фізкультхвилинки. 

4. Дефектолог повинен стежити за реакцією, за поведінкою кожної 

дитини і застосовувати індивідуальний підхід. 

Подяка. Завдяки НПУ імені М.П. Драгоманова які надали допомогу при 

підготовці публікації «Особливості пізнавальної діяльності дітей ЗПР старшого 

дошкільного віку» а також хочу висловити Вам щиру вдячність за запрошення 

взяти участь у семінарі. 
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ОСВІТНЬО-ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІЛЮСТРАЦІЇ ДИТЯЧОЇ 

КНИГИ (НА ПРИКЛАДІ ЗБІРКИ «ВЕЛИКА ІЛЮСТРОВАНА КНИГА 

КАЗОК УКРАЇНСЬКИХ ТА ІНОЗЕМНИХ ПИСЬМЕННИКІВ» 

ВИДАВНИЦТВА А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА) 

 

Актуальність дослідження зумовлена тим, що ілюстрування у дитячих 

виданнях є надзвичайно різноплановим й оригінальним. У книжках для 

наймолодших читачів, які починають опановувати навичку і техніку читання, 

ілюстрування в тандемі із захоплюючим змістом становить найважливіше 

джерело інформації, і може стати сильним конкурентом із шкідливими 

дитячими комп’ютерними іграми та мобільними гаджетами.  

Роль ілюстрації в розкритті ідейно-художнього займає провідне місце. 

Оскільки художник-ілюстратор у дитячій книзі виступає як творець і співавтор 

письменника, він не просто відображає у своїх малюнках світ літературного 

твору, але й дає трактування, зорову інтерпретацію, своє розуміння подій і 

образів. Саме тому потрібно знайомити дітей із творчістю видатних 

українських ілюстраторів дитячої книги, таких як Костя Лавра, Івана Сулими, 

Софії Ус (Усс-Петшак), Валерії Соколової, Юлії Мітченко, Арсена Джанікяна. 

Олега Петренка-Заневського, Ані Сарвіри, Сергія Савченка, Ростислава 

Попського. 

Метою роботи є виявлення освітньо-виховного потенціалу ілюстрації 

дитячої книги та сучасних тенденції в ілюструванні. Досягнення поставленої 

мети передбачає вирішення таких завдань: 

- дослідити роль ілюстрування та жанри ілюстрацій; 

- визначити особливості ілюстрування дитячих книг; 

- розглянути сучасні світові тенденції в ілюструванні сучасних дитячих 

видань; 

- проаналізувати тенденції ілюстрування дитячих видань на прикладі 

збірки «Велика ілюстрована книга казок українських та іноземних 

письменників» видавництва А-ба-ба-га-ла-ма-га. 
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Шляхами реалізації мети та завдань цього дослідження є аналіз тенденції 

ілюстрування дитячих видань з тривимірною графікою, визначення основних 

особливостей техніки ілюстрування збірки видавництва А-ба-ба-га-ла-ма-га. 

Сучасна ілюстрована дитяча книга повинна виконувати важливі умови: 

акцентування на основних деталях, розвиток спостережливості, мислення, 

мовлення, вміння відрізнити добре від поганого. Ілюстративна концепція 

повинна бути добре продуманою, креативною, вона повинна бути 

конкурентоспроможною на українському ринку. 

 

Ключові слова: тенденції в ілюструванні, тривимірна графіка, 

ілюстративна концепція. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРАКТИЧНИХ 

КОМУНІКАТИВНИХ КЕЙСІВ ПРИ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ВИДАВНИЧА СПРАВА ТА РЕДАГУВАННЯ» 

 

Резюме. У роботі досліджено використання кейс-методу при підготовці 

студентів спеціальності «Видавнича справа та редагування». Метою є аналіз 

практичних комунікативних кейсів, які можна застосовувати під час 

викладання дисциплін, повʼязаних з видавничою справою. Дослідження 

демонструє кейс-методи, які є ефективними для навчання студентів-видавців, 

особливо в аспекті розвитку комунікативної компетентності. У роботі 

описано застосування кейс-методу на заняттях з різних дисциплін, яке сприяє 

виробленню загальної професіограми видавця-редактора. 

Ключові слова: кейс-технологія; комунікативні кейси; видавнича справа 

та редагування. 

 

Abstract. The research shows the use of the case method in the education of 

students of the specialty «Publishing and Editing». The purpose is to analyze 

practical communication cases that can be used in the teaching of disciplines related 

to editing. The research demonstrates case studies that are effective in educating 

publishers, especially in the aspect of developing communication competence. The 

work describes the use of case method in the lessons in various disciplines, which 

helps to produce a general professiogram of the editor. 

Keywords: case technology; communication cases;  publishing and editing. 

 

Вступ. В умовах глобалізації та інтеграції світу ХХІ сторіччя особливо 

важливою є підготовка активного, комунікабельного, креативного фахівця, 

який вміє планувати, виконувати, а також відповідати за результати своєї 

роботи. У цьому аспекті кейс-технологія є ефективним методом навчання, але 

особливо корисним він буде при підготовці представників філологічно 

активних спеціальностей. Використання кейс-технології в українській вищій 

школі досліджували Ю. Сурмін, Ш. Бобохужаєва, Е. Михайлова, С. Ковальова, 

А. Сидоренко, Г. Каніщенко, Т. Пащенко та інші. Застосування комунікативних 

кейсів під час навчання студентів сприяє розвитку логічного мислення, 

комунікативної компетентності, а також відповідальності за виконану роботу.  
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Методи дослідження. У роботі було використано загальнотеоретичні 

методи: аналіз і синтез літератури з проблем дослідження, систематизація, 

узагальнення, порівняння. 

Результати і обговорення. Аналізуючи дисципліни, які входять у 

програму підготовки молодшого спеціаліста за спеціальністю «Видавнича 

справа та редагування», можна визначити деякі аспекти використання 

практичних комунікативних кейсів, що сприяють більш ефективному 

запам’ятовуванню навчального матеріалу. Адже відомо, що людина краще 

запам’ятовує ту інформацію, яка необхідна для вирішення практичного 

завдання. 

Дисципліна «Історія світової літератури» призначена виробити у 

студентів навички глибокого ідейного аналізу літературного твору та бачення 

літературного процесу як цілісного явища, інтегрованого в історико-соціальний 

контекст. За допомогою цих компетентностей майбутні видавці зможуть 

професійно аналізувати художні твори, передбачати можливий вплив на 

читацьку аудиторію та більш якісно добирати авторські оригінали для видання. 

У рамках кейс-технології можна використовувати завдання, спрямовані на 

ставлення до літературного твору не на рівні читача, а на рівні видавця, який 

має створити та розповсюдити видання. Також ефективним буде створення та 

обґрунтування літературних дайджестів. Це дозволить студентам спеціальності 

«Видавнича справа та редагування» бути більш об’єктивними при виборі твору.  

Для дисципліни «Коректура» найкращим буде практичне коригування 

текстів, адже основна мета предмета ⸻ вільне користування коректурними 

знаками, чого можна досягнути тільки завдяки практичній діяльності. Для 

студентів необхідно створити редакторські відбитки із помилками різних видів. 

Бажано, щоб ці відбитки були різними за стилістикою та художнім 

оформленням. 

Дисципліна «Типологія помилок» призначення для виокремлення 

девіацій у мовному потоці та глибшого їх розуміння. Кейс-технологія: студенти 

мають знайти у різних видах видань помилки, вирізати їх або зробити 

скриншоти, створити з них карту девіацій, погрупувавши помилки за видами, а 

потім пояснити і, звісно, відредагувати. 

Основними завданнями дисципліни «Редагування суспільно-політичної 

літератури» є аналіз текстів суспільно-політичного спрямування та редагування 

їх відповідно до специфіки подібної літератури. При редакторському 

опрацюванні текстів цього виду надзвичайно важливо прогнозувати наслідки їх 

впливу на суспільство. Кейс-технологія ⸻ створення текстів суспільно-

політичного спрямування, які будуть мати позитивні або негативні наслідки для  
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суспільства. При цьому варто оперувати соціальними стереотипами з метою 

набуття навичок знаходження і розуміння таких утворень, які у більшості 

випадків є негативним явищем. Тексти мають бути різні за формою: звичайна 

публіцистична стаття, інтерв’ю, історичний репортаж. Також студенти мають 

продумати художнє оформлення подібних видань і маркетингову стратегію. 

Висновки. Кейс-технологія є результативним методом навчання, який 

сприяє розвитку комунікативної компетентності та креативності студентів. 

Його можна використовувати для викладання різних дисциплін спеціальності 

«Видавнича справа та редагування», чим буде значно посилена практична 

складова навчання, а отже і його ефективність. Проте для оптимізації 

використання кейс-технології варто створити спільну базу практичних 

комунікативних кейсів для якомога більшої кількості дисциплін, що входять у 

програму підготовки студентів-видавців.  
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 АКТУАЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ 

НАВЧАННЯ ПІД ЧАС  ВИКЛАДАННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН 

СТУДЕНТАМ З ВАДАМИ СЛУХУ 

 

Реформування вищої освіти передбачає створення національної системи 

вищої освіти на нових законодавчих і методологічних засадах, досягнення 

принципово нового рівня якості підготовки фахівців, у тому числі з 

особливостями психофізичного розвитку, серед яких значний відсоток осіб з 

порушеннями слуху. 

Розглядаючи питання навчання осіб з порушеннями слуху, необхідно 

враховувати, що вимоги до змісту, обсягу та рівня освітньої і фахової 

підготовки в Україні встановлюються Державним стандартом освіти 

(сукупність      норм,   які визначають вимоги до освітнього та освітньо-

кваліфікаційного рівня) і є обов’язковим для студентів з особливостями 

психофізичного розвитку, зокрема, з порушеннями слуху. Лише за такої умови 

випускники цієї категорії стають кваліфікованими фахівцями, 

конкурентноспроможними на ринку праці [3]. 

Робота по навчанню і вихованню студентів з порушеннями слуху є одним 

із пріоритетних напрямків діяльності Державного вищого навчального закладу 

"Київський коледж легкої промисловості" (ДВНЗ ККЛП). Організаційна форма 

інклюзивної освіти в ДВНЗ ККЛП передбачає навчання нечуючої молоді 

в колективі чуючих однолітків або навчання окремих спеціальних груп, які 

складаються зі студентів з порушеннями слуху, паралельно з групами чуючих 

на рівних умовах. У таких групах процес навчання здійснюється за участі 

сурдоперекладача (перекладача жестової мови), який допомагає студентам з 

порушеннями слуху отримувати навчальну інформацію в повному обсязі, а 

викладачам – спілкуватися зі студентами. За умови навчання студентів з 

порушеннями слуху в інтегрованій групі до них висуваються такі ж вимоги з 

боку навчального закладу, як і до інших студентів. В такій групі неможливим є 

уповільнення темпу лекцій; зміна кількості, тривалості занять, спрощування, 

скорочення обсягу навчального матеріалу тощо. Тому врахування і  
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забезпечення особливих освітніх потреб студентів цієї категорії можливе лише 

шляхом впровадження психолого-педагогічного супроводу їхнього навчання та 

дотриманням відповідних умов підвищення ефективності навчання. Це створює 

додаткові вимоги у роботі викладачів навчального закладу, вимагає 

застосування специфічних методів та прийомів у навчальному процесі таких 

груп. 

Важливими умовами підвищення ефективності навчання студентів з 

порушеннями слуху у навчальному закладі є добір змісту навчального 

матеріалу, методів роботи, створення комплектів навчально-методичних 

посібників для результативного навчання осіб з порушенням слуху, 

впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій. Достатньо 

ефективним є використання технічних засобів навчання, що залежить від 

знайденого викладачем оптимального співвідношення між навчальним змістом 

інформації, закладеної в технічних засобах, і можливістю нечуючих або 

слабочуючих студентів використовувати набуті знання на практиці. Адже 

відомо, що студенти з порушенням слуху велику кількість інформації 

отримують завдяки зоровому аналізатору, тому використання технічних засобів 

навчання сприяє створенню інформаційної обстановки, стимулює інтерес 

студента, розвиває просторову уяву, образне, логічне мислення, полегшує сам 

процес навчання через реалізацію одного із принципів навчання – наочність [2].  

Технічні засоби навчання (комп'ютер, проектор, мультимедійна дошка 

тощо) є найбільш поширеними засобами навчання у ДВНЗ ККЛП, за 

допомогою яких викладачі природничих дисциплін формують у студентів з 

порушенням слуху географічні поняття в процесі викладання навчальної 

дисципліни "Географія". Використання викладачами природничих дисциплін 

таких інформаційних матеріалів як презентації, відео, електронні посібники, 

електронні додатки, словники, відеоуроки, контурні карти та атласи, політичні 

та фізичні карти тощо, створюють комфортні умови для студентів із 

порушенням слуху. Як наслідок, студентів із порушенням слуху отримують 

можливість усвідомлювати, засвоювати та застосовувати новий матеріал на 

практиці й у повсякденному житті, сприяють кращому розумінню навчальної 

дисципліни "Географія". Ефективним прийомом є використання готових 

програмних продуктів, які володіють великим потенціалом і дозволяють 

варіювати способи їх застосування, виходячи з змістовних і організаційних 

особливостей освітнього процесу (енциклопедії, навчальні програми, анімація, 

відеофрагменти, динамічні малюнки), що значно розширять можливості 

навчання, перетворять зміст навчального матеріалу на  більш наочний, 

зрозумілий, цікавий. Так, викладачі природничих дисциплін ДВНЗ ККЛП,  



Практичні комунікаційні кейси в інклюзивному освітньому середовищі. 2019 

64 
 

 

створюючи та використовуючи інформаційні матеріали з паралельним 

використанням технічних засобів навчання в змішаних групах нечуючих або 

слабочуючих студентів, мають можливість унаочнити весь матеріал, що 

презентується та створити освітнє середовища для розуміння: нових 

географічних понять; уявлення про форми і розміри великих географічних 

об'єктів; глобусного зображення земної поверхні; можливостей користуватися 

картографічною інформацією; розташування країн світу на загальній 

політичній карті світу;ролі географії у розв'язуванні економічних, екологічних і 

соціальних проблем суспільства; комплексної економіко-географічної 

характеристики країн світу; причини нерівномірності економічного розвитку 

окремих країн у межах світу; особливостей участі  регіонів і окремих країн у 

міжнародному поділі праці; особливостей структури експорту й  імпорту 

товарів та послуг досліджуваних країн; перспектив розширення економічних 

зв’язків України з країнами світу; особливостей демографічних, урбанізаційних 

процесів та розміщення населення землі; домінуючих складників первинного, 

вторинного та третинного секторів економіки високорозвиненої країни та країн, 

що розвивається; комплексної економіко-географічної характеристики 

досліджуваних країн світу.  

Варто зазначити, що паралельно дотримуються необхідні організаційно-

педагогічні умови навчання осіб з порушеннями слуху під час викладання 

навчальної дисципліни "Географія" у навчальному закладі, а саме:   

- використання дактильно-жестової мови (присутність в аудиторії 

сурдоперекладача);  

- достатньо близьке розміщення слабочуючих студентів, за для можливості 

чітко бачити артикуляційний апарат усіх учасників (можливість читання з 

губ); 

- лаконічний виклад інформації технічними засобами; 

- ініціація мовленнєвого спілкування студента; 

- забезпечення студентів підручниками, конспектами лекцій та іншими 

друкованими матеріалами. 

Врахування вищезгаданих організаційно-педагогічних умов в поєднанні з 

навчальними інформаційними матеріалами за використання технічних засобів 

навчання викладачами природничих дисциплін навчального закладу, сприяють 

якісному та ґрунтовному засвоєнню нової географічної інформації студентами 

із порушенням слуху та ефективному застосуванню ними набутих знань у 

практичній діяльності, а відтак створюється підґрунтя для формування та 

удосконалення їхньої науково-практичної компетентності.    
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ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ  

ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ІНКЛЮЗИВНОГО КЛАСУ 

 

Актуальність дослідження викликана недостатнім висвітленням в 

сучасній науковій літературі основних напрямків формування сприятливого 

морально-психологічного клімату в інклюзивному освітньому середовищі 

закладу загальної середньої освіти. 

Мета дослідження полягає в аналізі особливостей формування морально-

психологічного клімату в освітньому середовищі інклюзивного класу. 

Відповідно до мети було використано комплекс методів дослідження, в 

тому числі: 

– теоретичні (історико-педагогічний аналіз наукової літератури; 

аналіз, класифікація, систематизація та узагальнення), що дозволили 

виокремити та уточнити зміст поняття «морально-психологічний клімат», 

визначити особливості формування інклюзивного освітнього середовища, 

напрями роботи педагогічного колективу з формування позитивного ставлення 

до дітей з особливими освітніми потребами; 

– емпіричні: діагностичні (анкетування); праксиметричні (аналіз і 

узагальнення педагогічного досвіду), що надали об’єктивну оцінку поточного 

стану запровадження інклюзивного навчання в закладі загальної середньої 

освіти, ефективності використаних навчальних та виховних методів 

формування сприятливого морально-психологічного клімату в інклюзивних 

класах. 

Автор доводить, що формування особистості дитини, розвиток її 

соціальної компетенції відбувається, зокрема, і в учнівському колективі, і 

обґрунтовує важливість інклюзії як засобу соціалізації дітей з особливими 

освітніми потребами. Розглянуто роль учителів та батьків у забезпеченні 

належних морально-психологічних умов для зростання і навчання дітей з 

порушеннями психофізичного розвитку. На прикладі інклюзивних класів у 

власному закладі загальної середньої освіти автор показує важливість і 

соціальну необхідність засобів забезпечення морально-психологічного клімату в 

освітньому середовищі інклюзивного класу. 

Ключові слова: морально-психологічний клімат, інклюзивна освіта, 

інклюзія, діти з особливими освітніми потребами, освітнє середовище. 
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Актуальность исследования вызвана недостаточным освещением в 

современной научной литературе основных направлений формирования 

благоприятного морально-психологического климата в инклюзивной 

образовательной среде заведения общего среднего образования.  

Цель исследования заключается в анализе особенностей формирования 

морально-психологического климата в образовательной среде инклюзивного 

класса. 

В соответствии с целью был использован комплекс методов исследования, 

в том числе: 

– теоретические (историко-педагогический анализ научной 

литературы; анализ, классификация, систематизация и обобщение), которые 

позволили выделить и уточнить содержание понятия «морально-

психологический климат», определить особенности  формирования 

инклюзивной образовательной среды, направления работы педагогического 

коллектива по формированию позитивного отношения к детям с особыми 

образовательными потребностями; 

– эмпирические: диагностические (анкетирование); праксиметрические 

(анализ и обобщение педагогического опыта), которые дали объективную 

оценку текущего состояния внедрения инклюзивного обучения в заведении 

общего среднего образования, эффективности использованых учебных и 

воспитательных методов формирования благоприятного морально-

психологического климата в инклюзивных классах. 

Автор доказывает, что формирование личности ребѐнка, развитие его 

социальной компетенции происходит, в частности, и в ученическом 

коллективе, и обосновывает важность инклюзии как способа социализации 

детей с особыми образовательными потребностями. Рассмотрена роль 

учителей и родителей в обеспечении надлежащих морально-психологических 

условий для роста и обучения детей с нарушениями психофизического 

развития. На примере инклюзивных классов в собственном заведении общего 

среднего образования автор показывает важность и социальную 

необходимость средств обеспечения морально-психологического климата в 

образовательной среде инклюзивного класса. 

Ключевые слова: морально-психологический клімат, инклюзивное 

образование, инклюзия, дети з особыми образовательными потребностями, 

образовательная среда. 

 

The research deals with the key aspects of the shaping of a favourable moral 

and psychological climate in the inclusive educational environment of a secondary 

school, which have been warranted little attention in modern scientific literature. 

The objective of the research is to analyse the peculiarities of the shaping of a 

favourable moral and psychological climate in the educational environment of an 

inclusive class. 

In order to address the task that has been set, specific methodology has been 

made use of. In particular, theoretical methods, including analysis, classification,  
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and generalisation, have made it possible to formulate and define the notion of 

“moral and psychological climate”, determine the peculiarities of the shaping of the 

inclusive educational environment, and describe the aspects of the teaching staff’s 

work towards shaping positive attitude to children with special educational needs. 

Empirical methods, such as questionnaire survey and the praximetric method, have 

provided the objective estimate of the current state of inclusive education at a given 

school, as well as the effectiveness of the educational and pedagogic methods used in 

order to shape a favourable moral and psychological climate in inclusive classes. 

The author proves that the shaping of a child’s personality, the development of 

his or her social competence occurs, in particular, among other pupils, and argues 

that inclusion as a means of socializing children with special needs is important. The 

role of teachers and parents in ensuring appropriate moral and psychological 

conditions for the upbringing and teaching children with special educational needs is 

considered. With the example of inclusive classrooms in her own school, the author 

demonstrates the importance and social necessity of the means of ensuring the moral 

and psychological climate in the educational environment of an inclusive class. 

Key words: moral and psychological climate, inclusive education, inclusion, 

children with special educational needs, educational environment. 

 

Вступ. Згідно з Конвенцією ООН про права осіб з інвалідністю, 

ратифікованою Україною у 2009 році, держава повинна забезпечувати 

інклюзивну освіту на всіх рівнях, починаючи від дошкільної, загальної 

середньої, вищої освіти, професійного навчання, освіти для дорослих і до 

навчання протягом усього життя без дискримінації та нарівні з іншими. 

Інклюзивна освіта надає можливість кожній дитині право на самореалізацію, 

соціалізацію в природному середовищі, розкриття природних здібностей, 

отримання необхідної допомоги та підтримки з боку однолітків, педагогічного 

колективу закладу освіти та відповідних спеціалістів. У цьому контексті 

важливого значення набуває створення сприятливого позитивно-емоційного 

клімату в класі, школі, залучення дитини з психофізичними порушеннями до 

суспільних процесів, її прийняття вчителями, однолітками, батьками та 

розуміння її особливостей.  

Морально-психологічний клімат інклюзивного учнівського колективу є 

чинником, через який переломлюється будь-яка його діяльність. Природно, що 

вплив психологічної атмосфери на особистість може бути двояким – як 

стимулюючим, так і гальмуючим, що пригнічує творчу ініціативу, активність і 

енергію. Таким чином, пріоритетність чинника інклюзивності в освітньому 

процесі, проголошена на державному рівні, а також пов’язані з цим проблеми 

створення відповідного морально-психологічного клімату і обґрунтовують 

актуальність даної статті. 
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Питання інклюзивної освіти знаходиться в центрі робіт багатьох 

вітчизняних та зарубіжних науковців: О. Акімової,  Е. Андрєєва, В. Бондаря, Л. 

Даниленко, Т. Ілляшенко, А. Колупаєвої, Ю. Найди, Л. Прядко, Т. Сак, Л. 

Савчук, М. Сварника, Н. Софій, П. Троханіса, С. Юсфін, Е. Ямбург, Є. Ярської-

Смирнової, А. Міллвард, К. Кларк, Д. Мітчелл, С. Робсон, Т. Лормана та ін. 

Дослідження особливостей психологічного клімату вивчали, зокрема, Г. 

Андреєва, В. Мясіщев, Б. Паригін, К. Платонов, А. Свенцицький. 

Вивчення клімату шкільного класу, зокрема й морально-психологічного, 

почалося завдяки зусиллям М. Анікеєва, О. Лутошкіна, І. Шварца, Л. Буєвої, Є. 

Кузьміна, А. Русалінової, В. Шепель і В. Покровського, В. Косолапова, А. 

Щербань тощо. 

Утім аналіз наявної джерельної бази засвідчує, що питання формування 

морально-психологічного клімату саме інклюзивного освітнього середовища є 

недостатньо висвітленим у сучасному науковому дискурсі, що і обумовило 

вибір теми для цієї статті. 

Мета статті полягає в аналізі особливостей формування морально-

психологічного клімату в освітньому середовищі інклюзивного класу. 

Для досягнення мети дослідження були поставлені наступні  завдання: 

– охарактеризувати поняття морально-психологічного клімату в 

контексті освітнього процесу; 

– визначити особливості та характеристики інклюзивного освітнього 

середовища як особливого виду освітнього процесу; 

– проаналізувати використання методів роботи педагогічного колективу 

у процесі формування психологічного клімату в освітньому середовищі 

інклюзивного класу; 

– вивчити механізми забезпечення батьківсько-учительської співпраці 

щодо сприяння інклюзивності освітнього процесу; 

– дослідити ефективність застосованих методів та форм роботи з 

батьківським та учнівським колективом інклюзивного класу. 

Методи дослідження. Відповідно до мети і завдань дослідження було 

використано комплекс методів дослідження, в тому числі: 

– теоретичні (історико-педагогічний аналіз наукової літератури; аналіз, 

класифікація, систематизація та узагальнення), що дозволили виокремити та 

уточнити зміст поняття «морально-психологічний клімат», визначити 

особливості формування інклюзивного освітнього середовища, напрями роботи 

педагогічного колективу з формування позитивного ставлення до дітей з 

особливими освітніми потребами; 
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– емпіричні: діагностичні (анкетування); праксиметричні (аналіз і 

узагальнення педагогічного досвіду, що забезпечили здійснення практичної  

частини дослідження, а саме надали об’єктивну оцінку поточного стану 

запровадження інклюзивного навчання в закладі загальної середньої освіти, 

ефективності використаних навчальних та виховних методів формування 

сприятливого морально-психологічного клімату в інклюзивних класах. 

Результати і обговорення. У сучасних умовах постійно зростає інтерес 

до явища, яке отримало назву морально-психологічного, морального чи 

соціально-психологічного клімату колективу. Морально-психологічний стан 

колективу – це обумовлений впливом соціальних, групових, діяльнісних та 

інших факторів відносно стійкий і обмежений у часі стан змобілізованості та 

налаштованості психіки членів колективу; та чи інша ступінь реалізації, 

актуалізації та прояви духовних можливостей колективу; певний 

функціональний настрій психіки людей в конкретних обставинах життя і 

діяльності, реально діючі духовні сили людей як фактор успішності їхніх дій і 

поведінки [1]. 

Морально-психологічний стан колективу характеризує ступінь 

психологічної готовності людей вирішувати ті чи інші завдання, проявляти 

відповідну поведінку. 

Морально-психологічний стан має свою психологічну структуру, 

основними компонентами якої виступають умонастрої, емоційні і вольові 

стани. Він характеризується конкретним змістом (професійним, моральним, 

політичним, естетичним та ін.), спрямованістю, рівнем функціонування (від 

апатії до ентузіазму), ступенем спільності для даного колективу, міцністю, 

надійністю [2]. 

Морально-психологічний клімат в колективі характеризують як 

позитивні, так і негативні ознаки. До позитивних ознак соціально-

психологічного клімату належать: 

 наявність позитивної перспективи для групи і кожного її індивіда; 

 взаємодовіра і висока взаємовимогливість у групі; 

 ділова критика; 

 вільне висловлювання власної думки; 

 відсутність тиску керівників на підлеглих; 

 достатня поінформованість працівників про цілі та завдання 

організації; 

 задоволеність працею й належністю до групи; 

 прийняття на себе відповідальності за стан справ у групі тощо. 
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Негативними ознаками соціально-психологічного клімату є дезінтеграція 

групи, нечітко визначені права та обов´язки осіб організації, відсутність чітко 

налагодженої системи комунікацій, наявність проблем адаптації до умов 

організації та ін. 

Залежно від особливостей вияву морально-психологічний клімат виконує 

в колективі відповідні функції: консолідуюча (полягає у згуртуванні колективу, 

об'єднанні зусиль для вирішення навчально-виховних завдань); стимулюючу 

(виявляється в реалізації «емоційних потенціалів колективу», його життєвої 

енергії); стабілізуючу (забезпечує стійкість стосунків всередині колективу, 

створює необхідні передумови для успішної адаптації нових членів колективу); 

регулюючу (виявляється в утвердженні норм взаємин, прогресивно-етичного 

оцінювання поведінки членів колективу) [3]. 

На сучасному етапі розвитку освіти дітей з особливими освітніми 

потребами пріоритетного значення набуває створення інклюзивного освітнього 

середовища. Інклюзія – це включення, додавання, зміни у середовищі 

відповідно до індивідуальних потреб людини, тобто:  

– залучення в освітній процес кожної дитини за допомогою освітньої 

програми, яка відповідає її здібностям;  

– задоволення індивідуальних освітніх потреб особистості, 

забезпечення умов її супроводу.  

На думку дослідників Н. Софій та Ю. Найди, термін інклюзія – це 

політика й процес, який передбачає отримання більших можливостей в 

навчанні та соціальному житті для всіх дітей (з особливими потребами та інших 

дітей) [4]. Такий вид навчання уможливлює надання необхідної психолого-

педагогічної та медико-соціальної допомоги певній кількості дітей, дозволяє 

максимально наблизити її до місця проживання дитини, забезпечити батьків 

консультативною підтримкою, а також підготувати суспільство до прийняття 

людини з особливими освітніми потребами. 

Серед першочергових кроків у напрямі створення інклюзивного 

середовища вбачаються такі: відмовитися від стереотипних поглядів на 

вчителів, учнів і освітній  процес; формувати в школі атмосферу, засновану на 

ідеях інклюзії; розбудувати школу як спільноту; зосереджуватися на співпраці, 

а не на конкуренції; прищеплювати віру в свої сили кожному члену шкільного 

колективу [5, 12-13]. 

На нашу думку, необхідними умовами формування інклюзивного 

освітнього середовища в закладах загальної середньої освіти є: 

 

 



Практичні комунікаційні кейси в інклюзивному освітньому середовищі. 2019 

72 
 

 

 визнання педагогом необхідності використання різноманітних 

навчальних підходів з урахуванням різних стилів навчання, темпераменту й 

особистості окремих дітей; 

 адаптація навчальних матеріалів для використання по-новому, 

підтримуючи самостійний вибір дитини у процесі навчання у класі; 

 використання різних варіантів об’єднання дітей у групи; 

 налагодження співробітництва та підтримки серед учнів класу; 

 використання широкого спектру занять, практичних вправ і 

матеріалів, що відповідають рівню розвитку дитини. 

Мета цього середовища – орієнтуватися на розвиток особистості та 

відповідати запитам соціального оточення і сподіванням людини. 

Освітнє середовище тільки тоді буде інклюзивним, коли матиме низку 

ознак: 

 спланований і організований фізичний простір, у якому б діти могли 

безпечно пересуватися під час групових та індивідуальних занять; 

 наявність сприятливого соціального та емоційного клімату; 

 створені умови для спільної роботи дітей, а також надання один 

одному допомоги в досягненні позитивного результату. 

В інклюзивному освітньому середовищі всі діти здатні досягати успіху. 

Можна визначити такі переваги для дітей з особливими освітніми потребами: 

 в інклюзивному середовищі діти з порушеннями психофізичного 

розвитку демонструють вищий рівень соціальної взаємодії з іншими дітьми, які 

таких обмежень не мають; 

 в інклюзивному освітньому середовищі підвищується соціальна 

компетентність і вдосконалюються комунікативні навички дітей з нетиповими 

здібностями; 

 для дітей з особливими потребами створюється індивідуальна 

програма розвитку, завдяки чому процес набуття вмінь і навичок протікає 

ефективніше, а академічні досягнення покращуються; 

 посилюється соціальне сприйняття дітей з особливими освітніми 

потребами завдяки груповій методиці навчання в інклюзивних школах. 

Працюючи в малих групах, діти навчаються бачити людину, а не її недолік, та 

починають усвідомлювати, що між ними є багато спільного; 

 дружні стосунки між дітьми з порушеннями психофізичного розвитку 

та звичайними дітьми, як правило, частіше розвиваються в інклюзивному 

середовищі. Дослідження довели, що діти в інклюзивному закладі мають 

надійніші й триваліші зв’язки з друзями, ніж діти в сегрегованому середовищі.  
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Це особливо справедливо в ситуації, коли діти відвідують місцеву школу у 

своєму районі та мають більше можливостей бачитися з друзями після уроків 

[6]. 

Аргументи на користь перебування учнів в інклюзивному освітньому 

середовищі незаперечні. Тому супротивне твердження про те, що решта дітей  

отримують менш якісну освіту в інклюзивному середовищі чи опиняються у 

менш сприятливих соціальних умовах, важко назвати аргументованим. 

Вагомого значення для розвитку інклюзивної освіти набуває питання 

формування колективу учнів інклюзивного класу. Суттєвим аспектом цієї 

проблеми є пошук шляхів та засобів подолання перешкод у процесі взаємодії 

дитини з порушеннями психофізичного розвитку з однокласниками з типовим 

розвитком. Однією із умов формування позитивних взаємостосунків учнів у 

інклюзивному класі є використання інтерактивних методів та технологій в 

освітньому процесі. 

Аналіз літературних джерел засвідчує, що використання інтерактивних 

методів і технологій в освітньому процесі сприяє виробленню в учнів власних 

цінностей, розвитку світогляду, створенню атмосфери співробітництва, 

порозуміння і доброзичливості, дає можливість виявляти і реалізувати 

індивідуальні можливості [7]. Застосування цих методів і технологій дає змогу 

школяреві навчитися слухати іншу людину, поважати її думку, вчитися 

будувати взаємини у класному колективі, знайти своє місце у системі 

міжособистісних стосунків з однокласниками, уникати конфліктів, розв’язувати 

їх, шукати компроміси, знаходити спільне вирішення проблем.  

З метою формування колективу інклюзивного класу доцільно 

застосовувати такі методи, як «Коло ідей», «Акваріум», «Мікрофон», 

«Незакінчене речення», «Прес» та інші [8].  

Одним із засобів, який допомагає дітям з особливими освітніми 

потребами впоратися зі своїми психологічними проблемами, відновлювати 

емоційну рівновагу, переключатись із негативних переживань на позитивно 

забарвлені почуття і думки, є арт-терапія.  

Арт-терапія – це терапія образотворчою діяльністю з метою вираження 

свого психоемоційного стану, що володіє широкими можливостями і сприяє 

швидкій соціалізації дитини з особливими потребами. 

Практично кожна дитина з особливими потребами може брати участь в 

арт-терапевтичній роботі. Арт-терапія як невербальний засіб спілкування 

особливо цінна для тих, хто недостатньо добре володіє мовою, відчуває 

труднощі в словесному описі своїх переживань, у міжособистісній взаємодії. 
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Виходячи із засобів впливу, розрізняють види арт-терапії: музикотерапія, 

ізотерапія, казкотерапія, лялькотерапія, драм терапія, гудзикотерапія тощо. 

Дослідження, проведені під керівництвом Л. Д. Лебедєвої, показали, що 

арт-терапевтичні заняття дозволяють вирішувати такі важливі педагогічні 

завдання: 

– виховні: взаємодія будується таким чином, щоб діти вчилися 

коректному спілкуванню, співпереживанню, дбайливим взаєминам з  

однолітками і дорослими. Це сприяє моральному розвитку особистості, 

забезпечує орієнтацію в системі моральних норм, засвоєння етики поведінки. 

Відбувається глибше розуміння себе, свого внутрішнього світу (думок, 

почуттів, бажань). Складаються відкриті, довірчі, доброзичливі відносини з 

педагогом. 

– корекційні: досить успішно коригується образ «Я», який раніше міг 

бути деформованим, поліпшується самооцінка, зникають неадекватні форми 

поведінки, налагоджуються способи взаємодії з іншими людьми. Хороші 

результати досягнуті в роботі з деякими відхиленнями в розвитку емоційно-

вольової сфери особистості. 

– психотерапевтичні: «лікувальний» ефект досягається завдяки тому, 

що в процесі творчої діяльності створюється атмосфера емоційної теплоти, 

доброзичливості, емпатійного спілкування, визнання цінності особистості іншої 

людини, турбота про неї, її почуття, переживання. Виникають відчуття 

психологічного комфорту, захищеності, радості, успіху. У результаті 

мобілізується цілющий потенціал емоцій. 

– діагностичні: арт-терапія дозволяє отримати відомості про розвиток 

та індивідуальні особливості дитини. Це коректний спосіб поспостерігати за 

нею у самостійній діяльності, краще дізнатися про її інтереси, цінності, 

побачити внутрішній світ, неповторність, особистісну своєрідність, а також 

виявити проблеми, що підлягають спеціальній корекції. У процесі занять легко 

виявляються характер міжособистісних відносин і реальне становище кожного 

в колективі, а також особливості сімейної ситуації. Арт-терапія виявляє і 

внутрішні, глибинні проблеми особистості. Володіючи багатосторонніми 

діагностичними можливостями, вона може бути віднесена до проективних 

тестів. 

– розвиваючі: завдяки використанню різних форм художньої експресії 

складаються умови, при яких кожна дитина переживає успіх у тій чи іншій 

діяльності, самостійно справляється з важкою ситуацією. Діти навчаються 

вербалізації емоційних переживань, відкритості у спілкування, спонтанності. В 

цілому відбувається особистісний ріст людини, знаходиться досвід нових форм  
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діяльності, розвиваються здібності до творчості, саморегуляції почуттів і 

поведінки [9]. 

Для становлення учнівських соціальних зв’язків важливою є також 

співпраця вчителя з батьками. Як зазначає О.В. Чеботарьова, основна мета 

формування мікроклімату у школі та в сім’ї полягає у гуманізації взаємин, 

створенні умов для максимального вияву поваги і взаємопідтримки, турботи та 

взаємодопомоги. Довіра у системі «учень-вчитель-батьки», єдність та 

делікатність є запорукою успішного навчання в умовах масової школи [10].  

Почнемо з того, що позитивна мотивація, налаштованість на успіх є 

запорукою успішного результату будь-якої діяльності. Вчитель закладу 

загальної середньої освіти є для учнів та їхніх батьків своєрідним «носієм» 

суспільної думки, під впливом якого формуються установки, переконання та 

подальша поведінка решти учасників освітнього процесу. 

Якщо у вчителя відсутні упереджене ставлення та негативні соціальні 

установки щодо дітей з особливими освітніми потребами, якщо він позитивно 

ставиться до їхнього спільного перебування з однолітками і створює умови для 

формування сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі, то, 

відповідно, це позитивно впливатиме і на ставлення учнів з типовим розвитком 

та їхніх батьків до них. І навпаки: якщо поведінка педагога будується 

переважно на негативних стереотипних уявленнях і ці установки охоплюють 

усі сфери педагогічної діяльності – це не тільки перешкоджає адаптації  дитини 

з особливими освітніми потребами в класному колективі, а й ускладнює та 

різко знижує ефективність роботи самого вчителя. 

Слід зазначити, що готовність батьків до інклюзивного навчання та 

співпраці з закладом освіти знаходиться у прямій залежності від готовності 

вчителя, що підтверджуються результатами досліджень М. Г. Буйняк [10]. 

Як свідчить практика та результати проведеного дослідження, роботу 

вчителя з батьками учнів інклюзивного класу можна умовно поділити на два 

напрямки – робота з батьками дітей з порушеннями психофізичного розвитку 

та з батьками дітей з типовим розвитком. Слід також зазначити, що робота з 

батьками повинна проводитися у тісній співпраці з іншими членами команди 

психолого-педагогічного супроводу, кожен з яких надає фахову допомогу з тих 

чи інших питань. 

Основними формами роботи вчителя з батьками в умовах інклюзивного 

навчання є: батьківські збори, бесіди (колективні, індивідуальні, групові), 

консультації-практикуми, семінари-практикуми, проведення соціально-

психологічних тренінгів, організація ділових ігор, відвідування родин, дні  
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відкритих дверей, відкриті уроки для батьків, наочне інформування 

(оформлення куточків для батьків, випуск тематичних газет) тощо [11, 77]. 

Із першого року навчання дітей з особливими освітніми потребами в 

закладі загальної середньої освіти у створенні їхньої освітньої траєкторії 

ключову роль відіграє вчитель початкових класів. Тому нині особливої уваги 

заслуговує питання формування професійної готовності педагогів до роботи в 

умовах інклюзивного навчання, оскільки спектр функцій учителя значно 

розширюється. Тобто, окрім основних (дидактичної, виховної і розвивальної), 

додаються просвітницька (інформування громадськості та батьків про переваги 

інклюзивного навчання), діагностична (вивчення можливостей та потреб  

дитини), корекційна (добір і проведення психолого-педагогічних заходів щодо 

виправлення або послаблення недоліків психофізичного розвитку дітей, їхньої 

адаптації та соціалізації) та рефлексивна (розроблення критеріїв і показників 

для оцінювання освітніх досягнень учнів, аналізу ефективності освітнього 

процесу і пошуку способів його коригування).  

Однією з найважливіших умов формування соціально значущих якостей 

особистості вчителя у роботі з дітьми з особливими потребами є подолання 

інертності педагогічного мислення, посилення мотивації самопізнання та 

настрій педагога у позитивному напрямі шляхом формування таких умінь, як 

розуміння внутрішнього стану іншого (розвиток емпатії); уміння поставити 

себе на місце іншого (розвиток ідентифікації). 

Вчителі та асистенти вчителів інклюзивних початкових класів Ізюмської  

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №5 Ізюмської міської ради Харківської 

області (далі – ІЗОШ І – ІІІ ступенів №5) упродовж 2017 – 2018 рр. пройшли 

спеціальну підготовку на тематичних спецкурсах при Комунальному вищому 

навчальному закладі «Харківська академія неперервної освіти» «Організація 

інклюзивного навчання в ЗНЗ: нагальні питання», навчання за програмою 

підвищення кваліфікації асистентів учителів закладів загальної середньої освіти 

з інклюзивним навчанням, Донецькому обласному Інституті післядипломної 

освіти «Інформаційні технології супроводу та підтримки освітньої діяльності 

учнів в умовах інклюзивного навчального закладу», взяли участь у вебінарі 

MCFR «Створення команди психолого-педагогічного супроводу в школі», що, 

зокрема, значно підвищило їхню обізнаність в особливостях поведінки дітей 

різних нозологій та способах взаємодії з ними. Отримані знання вони успішно 

втілюють на практиці, створюючи комфортні умови для навчання і виховання 

всіх дітей в класі.  

У 2017/2018 навчальному році в ІЗОШ І – ІІІ ступенів №5 було 

організовано два перші класи з інклюзивним навчанням. Всього в цих класах  
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навчалося 4 дитини з особливими освітніми потребами: три учні з нозологією 

«затримка психічного розвитку» і одна дитина з порушеннями 

інтелектуального розвитку. У закладі було створено команду фахівців, яка 

протягом вересня місяця проводила спостереження за учнями з особливими 

освітніми потребами, на основі якого для кожного учня було складено 

індивідуальну програму розвитку (далі – ІПР), організовано корекційно-

розвиткові заняття. Регулярно відбувалися засідання команди фахівців з метою 

відстеження виконання ІПР та її корекції. Всі зміни, внесені до ІПР, 

обов’язково узгоджувалися з батьками. 

Запровадження інклюзивного навчання було для всіх учасників 

освітнього процесу справою новою і достатньо нелегкою. Вперше троє батьків  

дітей з особливими освітніми потребами звернулися до закладу в березні 2017 

року. Тож, зважаючи на діючі нормативні документи, адміністрація школи 

планувала відкриття одного інклюзивного класу. Батьки майбутніх 

першокласників декілька разів зустрічалися на спільних зборах, мали змогу 

познайомитися один з одним, з майбутнім класним керівником, отримали 

інформацію про інклюзивне навчання. Перед початком нового навчального 

року до закладу звернулися батьки ще однієї дитини з психофізичними 

порушеннями, тому було прийнято рішення про відкриття двох перших 

інклюзивних класів. 

Відповідно, першим великим і складним завданням адміністрації школи 

було розроблення і проведення інформаційної політики, спрямованої на 

роз’яснення переваг інклюзивного навчання для всіх учасників освітнього 

процесу, у тому числі педагогічних працівників закладу загальної середньої 

освіти. 

Учителі початкової школи та адміністрація закладу, виявляючи високий 

рівень професіоналізму, педагогічної етики, толерантності, змогли пояснити 

батькам майбутніх першокласників, що інклюзивне навчання передбачає 

створення умов для максимально значущої участі в освітньому процесі не лише 

дітей з особливими освітніми потребами, а й усіх учасників освітнього процесу. 

Упродовж 2017/2018 навчального року було заплановано і проведено 

наради за участю директора (серпень, грудень), засідання педагогічної ради 

(серпень), засідання ради школи (вересень), на яких розглядалися нагальні 

питання запровадження в закладі освіти інклюзивного навчання, оформлено 

стенд «Інклюзивна освіта», з матеріалами якого всі бажаючі мали змогу 

ознайомитися у вестибюлі закладу.  

Результати анкетування, проведеного відділом змісту та якості освіти 

управління освіти Ізюмської міської ради Харківської області, в якому взяли  
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участь 36 педагогів ІЗОШ І – ІІІ ступенів №5, засвідчили, що заходи, 

спрямовані на формування позитивного ставлення до нової концепції навчання, 

і, відповідно, морально-психологічного клімату в освітньому середовищі, 

виявилися вдалими, оскільки 100% вчителів розуміли, що створення дружнього 

до дитини освітнього середовища сприяє запровадженню інклюзивного 

навчання. Але ті факти, що лише 50% педагогів виявилися готовими до роботи 

з дітьми з особливими освітніми потребами, а 32% педагогів потребують 

методичної підтримки для організації роботи з найуразливішими категоріями 

учнів з метою їх повноцінного залучення до освітнього процесу та подальшої 

соціальної інтеграції, говорять про те, що готовність педагогів до роботи в 

інклюзивному освітньому середовищі є недостатньою і для її підвищення  

вчителям потрібно пройти додаткову підготовку (курси, тренінги, семінари 

тощо). 

Аналізуючи результати опитування батьків дітей з особливими 

потребами, слід зазначити, що вони глибоко переконані, що їх діти мають 

навчатися зі своїми здоровими однолітками (всі батьки «цілком погоджуються» 

з концепцією інклюзії). Перебування дитини в такому середовищі сприяє 

покращенню знань і навичок, збагаченню досвіду спілкування та знаходженню 

нових друзів (100% батьків учнів з особливими освітніми потребами та учнів, 

які навчаються в інклюзивному класі). Самі ж батьки, як учасники процесу 

інклюзії, мають змогу постійно отримувати інформацію про сильні та слабкі 

сторони своєї дитини (100%). Переважна більшість батьків відчувають себе 

активними учасниками процесу інтеграції дитини в заклад загальної середньої 

освіти та вважають освітнє середовище закладу безпечним для своєї дитини. 

Батьки дітей з особливими освітніми потребами переконані, що 

найсприятливішими умовами для виховання і навчання їхніх дітей є звичайні 

школи, де діти зможуть успішно покращувати свої уміння та навички, 

товаришувати з однолітками і почуватися в безпеці.  

У 2018/2019 навчальному році кількість інклюзивних класів в закладі 

збільшилася до трьох, а дітей з особливими освітніми потребами в них – до 6 

(чотири учні із затримкою психічного розвитку, два – з порушеннями 

інтелектуального розвитку). Причому, батьки двох учнів по закінченню 

першого класу отримали рекомендації від вчителів-класоводів звернутися до 

обласної психолого-медико-педагогічної консультації з приводу організації для 

дітей інклюзивного навчання і, дослухавшись порад і усвідомивши, що діти 

мають проблеми у засвоєнні навчального матеріалу, зважилися на комплексну 

психолого-педагогічну оцінку, і упродовж навчального року ці учні отримали 

весь спектр додаткових освітніх послуг, передбачених інклюзивним навчанням.  
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Це свідчить про позитивне ставлення батьків до інклюзії і можна вважати 

великим успіхом педагогічного загалу закладу у здійсненні інформаційної 

політики, спрямованої на популяризацію і користь інклюзивного навчання для 

всіх учасників освітнього процесу. 

У 2019/2020 навчальному році кількість інклюзивних класів у закладі 

збільшилася до чотирьох, а дітей з особливими освітніми потребами, які  

отримують освітні та інші відповідні послуги – до 8 (див. Рис. 3.1, 3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1. Кількість інклюзивних класів в Ізюмській загальноосвітній 

школі №5 (2017-2019 рр.)  

 

 
Рисунок 3.2. Кількість дітей з особливими освітніми потребами в 

Ізюмській загальноосвітній школі №5 (2017-2019 рр.) 
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З метою створення оптимальних умов для навчання дітей з особливими 

освітніми потребами з урахуванням їхніх індивідуальних потреб та 

можливостей, забезпечення психолого-педагогічного супроводу дітей з 

особливими освітніми потребами в класах з інклюзивним навчанням у 2018 

році наказом по закладу було затверджено Положення про команду психолого- 

педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в ІЗОШ І – 

ІІІ ступенів №5, яке визначає основні принципи, завдання та функції, а також 

порядок організації діяльності команди психолого-педагогічного супроводу 

дітей з особливими освітніми потребами. З урахуванням кількості годин, 

визначених у висновках про комплексну психолого-педагогічну оцінку 

розвитку, для учнів з особливими освітніми потребами організовані 

корекційно-розвиткові заняття з учителями-логопедами, дефектологами, 

практичним психологом.  

Організовуючи освітній процес в інклюзивному класі, вчитель передусім 

повинен детально ознайомитися з рекомендаціями фахівців для вироблення 

правильної моделі поведінки з такою дитиною. Адже діти з навіть однаковими 

діагнозами потребують різних методів роботи, пристосувань, матеріалів тощо. 

Задача педагога – підібрати такі методи роботи з учнями класу, щоб кожна 

дитина почувала себе комфортно, створювати ситуації успіху, взаємодопомоги. 

Так, дівчинці Златі з 3-Б класу (діагноз «порушення інтелектуального 

розвитку») перед початком уроку діти допомагають викласти на парту всі 

необхідні приладдя, роздивляються її підручники, не схожі на решту класу. Із 

задоволенням допомагають Златі одягнути і застебнути пальто. Учні класу 

відчувають свою відповідальність за неї, намагаються виступити в ролі вчителя, 

старшого брата або сестри. На уроках фізичного виховання учні виконують 

вправи в парах, активно беруть участь у спортивних іграх. Разом з іншими 

учнями Злата працює в команді. Часто добрі результати досягаються 

багаторазовими поясненнями: «Дивись, як робить Андрій! Повтори, будь ласка, 

за ним!».  

Біля дошки Злата виконує роль помічника вчителя під час колективної 

роботи (наприклад, складання звукових схем із фішок). Учні, сприймаючи таке 

ставлення до помічниці вчителя, повторюють таку модель взаємовідносин, не 

забувають дякувати за допомогу. 

Порівняно з першим навчальним роком, коли Злата з труднощами 

сприймала навчальний процес, часто засипала, відбулися позитивні зрушення. 

У другому класі вона вивчила назви всіх букв, може читати двоскладові слова з 

прямими складами, які написані через риску. Вміє рахувати предмети до 10. 

Вправи на додавання і віднімання виконує за допомогою роздаткового  
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матеріалу. Письмо дається Златі з труднощами: вона не розрізняє елементи 

букв, не дотримується рядків, пише тільки за наведенням. Але деякі елементи 

букв вже пише самостійно. Дрібна моторика потребує подальшого розвитку: 

Златі важко вирізати за контуром, охайно розфарбовувати, склеювати, хоча 

вона виконує ці завдання з інтересом та зацікавленістю, якщо їй допомагають 

дорослі. 

Дівчинка працює під наглядом асистента вчителя або вчителя, потребує 

постійної підтримки та похвали. Навички самостійної роботи не сформовані. 

Злата частково адаптувалася в освітньому середовищі. До спілкування з 

однолітками не виявляє стійкого інтересу, але із задоволенням грається з 

учнями, якщо її запросити до гри. Завжди йде на контакт з дорослими, 

ставиться до них з довірою, вітається. Особливо довірливі стосунки склалися у 

Злати із асистентом вчителя, разом вони працюють на уроках за 

модифікованою програмою, роблять один одному подарунки. Дівчина дуже 

сумує, коли асистент вчителя відсутня, кожного ранку цікавиться у мами, хто її 

чекає у школі і щиро радіє, якщо це і діти, і вчитель, і особливо асистент 

вчителя. 

Учень 3-Б класу Кирило (нозологія «затримка психічного розвитку») 

читає складами у повільному темпі. Навчився бачити межі речень. Прочитане 

не завжди розуміє, має труднощі із переказуванням. Учні класу з повагою 

ставляться до нього – коли Кирило читає, у класі панує тиша. 

Кирило вміє списувати, але диктанти пише з помилками. Багато 

виправляє, тому зошити неохайні. Рахує в межах 100, додає і віднімає 

одноцифрові числа самостійно, а двоцифрові за алгоритмом. Задачі розв’язує з 

допомогою вчителя після додаткового аналізу. Хлопчик завжди звертається за 

допомогою до вчителя або асистента вчителя, якщо сам не може виконати 

завдання. Полюбляє малювати, розфарбовувати, грати в спортивні ігри. 

Хлопець постійно потребує допомоги асистента вчителя при фронтальній 

роботі в класі та додаткових інструкціях перед початком виконання нових 

завдань. У нього сформовано навички суспільної поведінки, він знаходить 

спільну мову з однокласниками, може першим звернутися до інших дітей. 

В 3-А класі другий рік навчаються двоє учнів на інклюзивному навчанні 

(нозологія «затримка психічного розвитку»).  

Євген має невисокий пізнавальний інтерес до навчання. Вивчив всі букви, 

почав читати склади і прості слова. Потребує постійного повторення і 

закріплення навчального матеріалу.   
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Письмо дається важко. Списує з друкованого тексту зі значними 

помилками, не дотримуючись рядка. Плутає букви при написанні, під диктовку 

не пише. Словниковий запас обмежений. 

Євген працює тільки під наглядом асистента вчителя або вчителя, 

потребує постійної підтримки та похвали. 

Хлопчик любить грати у комп’ютерні ігри. З однолітками знаходить 

спільну мову та інтереси. Із великим задоволенням бере участь у спортивних 

іграх та змаганнях. 

Марія почала ходити до школи лише із другого семестру першого класу. 

Минулого року вона лише пристосовувалася до шкільних правил та процесу 

навчання. А вже зараз в неї з’явився пізнавальний інтерес, вона стала 

уважнішою та зосередженішою на уроках. Дуже засмучується, коли в неї щось 

не виходить, навіть починає плакати. Завжди звертається за допомогою до 

вчителя або асистента, якщо сама не може виконати завдання.  

Словниковий запас значно збільшився. Дівчинка читає складами у 

повільному темпі, але не завжди розуміє прочитане.  Відповідаючи на питання, 

часто плутається, помиляється. 

Вміє списувати з незначними помилками. Іноді плутає літери. Вже почала 

писати під диктовку. Зошити веде не дуже охайно, багато виправляє. Часто не 

дотримується гігієнічних норм письма.  

Вивчила напам’ять таблицю множення числа 2. Вміє користуватися всією 

таблицею. 

Любить ліпити, малювати. Марія – дуже товариська та самостійна 

дівчина. Вона щоранку сама дістається до школи на автобусі.  

Для згуртованості класу разом з учнями вчителі створюють правила 

класу, яких всі учні повинні дотримуватися: називати один одного на ім’я, 

вітати з днем народження, допомагати і підтримувати один одного. На 

ранкових зустрічах діти разом із класоводами відтворюють різні ситуації, які 

можуть виникнути в процесі навчання і спілкування, та вчаться їх вирішувати. 

Упродовж дня виконують вправи для відпочинку, дуже полюбляють 

фізкультхвилинки, для зміни навчального середовища відпочивають на свіжому 

повітрі, залучаються вчителем до спільних ігор. 

На уроках основ здоров’я вчителі багато уваги та часу приділяють темам 

про унікальність, неповторність і цінність кожної людини для суспільства. 

Завжди звертають увагу на сильні сторони учнів з особливими освітніми 

потребами: Кирило і Данило гарно малюють, Марія непогано співає. 
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Про досягнення і недоліки у навчанні вчителі повідомляють учням, не 

поділяючи їх на особливих і звичайних. Адже особливою дитиною можна 

назвати будь-якого учня класу. 

При проведенні класних заходів та свят кожний з учнів залучається з 

урахуванням його можливостей і здібностей, виконує посильну для себе роль, 

яка органічно вписана в сценарій. Ігри і розваги підбираються вчителем 

відповідно до вікових і психологічних особливостей учнів. 

Головною метою роботи з батьками в закладі загальної середньої освіти є 

знайомство з індивідуальними і віковими особливостями дітей з особливими 

освітніми потребами, причинами виникнення порушення, запобігання та  

нейтралізація впливу невірної батьківської позиції в стосунках з дітьми на 

психічне здоров’я дитини. 

Нами визначено три фактори, які допомагають школі залучати батьків до 

активної участі в ухваленні всіх рішень, що стосуються дитини: 

– сприятлива атмосфера, коли педагогічний колектив дружньо 

налаштований і допомагає в усьому; 

– постійне двостороннє спілкування між родиною дітей і школою; 

– сприйняття батьків як партнерів. 

На перших батьківських зборах в інклюзивних класах завжди 

проводиться анкетування батьків, мета якого полягає в отриманні інформації 

про особливості кожного учня класу, про ставлення до дітей з особливими 

освітніми потребами. Батькам пояснюється, що таке інклюзивне навчання, які 

переваги це навчання має для всіх дітей, а також для батьків як звичайних 

дітей, так і з особливими освітніми потребами. Якщо на початку запровадження 

інклюзії в закладі загальної середньої освіти (початок 2017/2018 навчального 

року) спостерігалися випадки негативного ставлення до дітей з особливими 

освітніми потребами, то під час бесіди з батьками адміністрації школи на 

початку другого семестру було відзначено, що думка змінилася в позитивний 

бік і всі побоювання про неповноцінність освітнього процесу в інклюзивному 

класі не виправдалися.  

Згідно з Порядком організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх 

навчальних закладах, затвердженим постановою Кабінету міністрів України від 

15.08.2011 №572 (зі змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету міністрів 

України № 588 від 09.08.2017) серед умов організації інклюзивного навчання 

дітей з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти, 

зокрема, зазначені: 

– забезпечення необхідними навчально-методичними і наочно-

дидактичними посібниками та індивідуальними технічними засобами навчання; 
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– облаштування кабінетів учителя-дефектолога, психологічного 

розвантаження, логопедичного для проведення корекційно-розвиткових занять. 

Відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 

2019 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 

грудня 2016 р. № 988-р, обласної програми розвитку освіти «Новий освітній 

простір Харківщини» на 2014 – 2018 роки, затвердженої рішенням XXVII сесії 

Харківської обласної ради VI скликання від 19.12.2013 № 885-VI (зі змінами), 

на виконання рішення XV сесії Харківської обласної ради VII скликання від 

01.03.2018 № 684-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 

07.12.2017 № 576-VII «Про обласний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього  

(зі змінами)», рішення 60 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 

14.03.2018 року № 1515 «Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік» 

на базі ІЗОШ І – ІІІ ступенів №5 було створено медіатеку, яка гостинно 

відчинила свої двері для учнів, педагогів та батьків 20 грудня 2018 року.  

Відповідно до Положення про медіатеку ІЗОШ І – ІІІ ступенів №5, 

медіатека є окремим структурним підрозділом шкільної бібліотеки і входить до 

її єдиного інформаційно-бібліотечного простору. Медіатека – це кімната, 

оснащена новітніми технологіями, які створюють відповідні умови для 

навчання дітей з особливими освітніми потребами. Візуально кімната поділена 

на зони: перша зона – з медіатехнічним обладнанням - використовується для 

розвивальних і корекційних занять з корекційними педагогами і практичним 

психологом. Друга – для розвитку моторики, пізнавальних процесів за 

допомогою інтерактивних ігор та роздавального матеріалу, наприклад – 

кінетичним піском, конструктором, магнітною абеткою. Є і третя зона – для 

релаксації, де можна провести психоемоційне розвантаження, що дуже важливо 

для учнів, які швидко втомлюються, для них важливий відпочинок і часта зміна 

діяльності. У зоні релаксації проводиться пальчикова гімнастика, дихальні 

вправи в супроводі асистента вчителя, практичного психолога, вчителя-

дефектолога. 

Медіатека ІЗОШ І – ІІІ ступенів №5 є улюбленим місцем всіх учнів – з 

особливими потребами та інших. Тут проводять свої заняття і корекційні 

педагоги, і асистенти вчителя. До послуг всіх учасників освітнього процесу є 

три ноутбуки, мультимедійний проектор з екраном і інтерактивним модулем, 

яскраві дитячі книжки, зручні крісла-груші для відпочинку, м’які дивани і 

пуфики (Додаток 1). 

За рахунок державної субвенції у 2018/2019 навчальному році було 

придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку для дітей з  
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особливими освітніми потребами відповідно до Типового переліку спеціальних 

засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми 

потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах закладів 

загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 23.04.2018 №414. Педагоги мають змогу проводити додаткові і 

корекційні заняття, зокрема, з корекції розвитку, соціально-побутового 

орієнтування, розвитку мовлення, використовуючи дидактичний матеріал: 

картки з ілюстраціями пір року, зображеннями тварин, предметів посуду, букв, 

цифр, представників різних професій, моделі глобуса, настільні логіко-

розвивальні ігри, конструктор для вивчення різних механізмів, палички 

Кюізенера, логічні блоки Дьєнеша, тактильну доріжку та ін.  

Таким чином, на формування позитивного морально-психологічного 

клімату в навчальному середовищі інклюзивного класу значною мірою 

впливають позиція адміністрації закладу освіти, всього педагогічного 

колективу та безпосередньо вчителя-класного керівника інклюзивного класу, 

відповідна інформаційна політика закладу освіти, спрямована на подолання 

ментальних бар’єрів у сприйнятті людей з особливими освітніми потребами, 

вдало підібрані форми і методи навчання і виховання дітей, активна співпраця з 

батьківською громадою. 

Висновки. Учнівський колектив – могутній засіб формування 

особистості, але лише тоді, коли психологічний клімат в ньому позитивний, 

безконфліктний, тому його вивчення є дуже важливим, адже він впливає на 

виховання, гармонійний розвиток особистості учнів, значною мірою зумовлює 

риси характеру окремих учнів та стосунки в колективі. Усі діти, перебуваючи в 

інклюзивному середовищі, можуть навчитися цінувати й поважати дітей з 

порушеннями психофізичного розвитку. Вони навчаються бачити людину, а не 

передусім її недолік чи обдарованість, та не помічати пов’язаних із ними 

соціальних ярликів. 

Проблемою організації сприятливого психологічного середовища 

доводиться найбільше займатися класному керівнику, тому на сьогоднішній 

день нагальною проблемою є формування інклюзивної компетентності 

педагога, який, активно використовуючи інтерактивні методи та технології в 

освітній роботі, допомагає дітям з порушеннями психофізичного розвитку 

стати активнішими, впевненішими у собі, не боятись відповідати на запитання, 

брати участь в іграх, сприяє формуванню адекватної самооцінки. 

Організація освітнього процесу в інклюзивному класі є креативним 

процесом, який надає можливість вчителю реалізувати свій творчий потенціал, 

оскільки інклюзивне навчання потребує інших підходів, інтерактивних методів  
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навчання, колективних форм роботи, основою яких є активна взаємодія усіх 

учнів. 

Тісна співпраця вчителя та родин учнів з порушеннями психофізичного 

розвитку забезпечує сприятливі умови навчання, виховання, розвитку дитини 

та її соціальної адаптації. Обов’язковою умовою ефективності цієї співпраці є 

участь батьків в команді психолого-педагогічного супроводу, який необхідний, 

в першу чергу, тим батькам, у яких є сумніви щодо правильності вибору ними 

шляху навчання своєї дитини в умовах закладу загальної середньої освіти. 

Перспективними напрямками цієї теми є розробка ефективних форм і 

методичних рекомендацій щодо роботи із сім’ями учнів з порушеннями 

психофізичного розвитку в умовах інклюзивного навчання. 

Зважена і продумана інформаційна політика закладу загальної середньої 

освіти щодо включення дітей з особливими освітніми потребами до навчання у 

закладі загальної середньої освіти, створення ефективної команди психолого-

педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами, залучення 

додаткових ресурсів, а саме: дидактичного матеріалу, технічних засобів 

навчання є невід’ємними умовами формування позитивного психологічного 

клімату в навчальному середовище і дієвим інструментом у подоланні 

упередженого ставлення до дітей з особливими освітніми потребами. 

Подяки. Автор висловлює подяку колективу кафедри педагогіки, 

управління та адміністрування Навчально-наукового інституту менеджменту та 

психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії 

педагогічних наук України та особисто кандидату педагогічних наук , доценту 

кафедри Н. З. Софій за отримані грунтовні знання в галузі організації 

інклюзивного навчання в закладах освіти та допомогу при підготовці цієї 

публікації. 
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Додатки і Таблиці 

Додаток 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальний вигляд медіатеки 

Зони з медіатехнічним обладнанням 
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Зона релаксації 

Заняття з ґудзикотерапії (проводить асистент вчителя) 
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ-ВИДАВЦІВ  ЗА ДОПОМОГОЮ 

МЕТОДУ КЕЙСІВ 

 

Підготовка майбутніх фахівців у галузі видавничої справи і редагування у 

вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації спрямована на залучення 

студентів до професійної діяльності з моменту початку навчання. Оскільки 

підготовка молодшого спеціаліста передбачає обов’язкове опанування 

загальноосвітніх навчальних предметів, важливим є використання на таких 

заняттях методів і форм роботи, що створюють сприятливі умови для 

опанування професійних дисциплін на старших курсах. Безпосередній зв’язок з 

професійною підготовкою студентів-видавців мають предмети гуманітарного 

циклу, зокрема, українська література. Формування комунікативної 

компетентності, орієнтованої на майбутню професію, сприяє формуванню 

усвідомленого ставлення студентів до навчальної діяльності та готовності до 

вирішення професійних проблем. 

Серед найефективніших інтерактивних методів навчання з 

використанням конкретних навчальних ситуацій, спрямованих на формування 

комунікативних умінь і навичок дослідники визначають кейс-метод (метод 

ситуативного аналізу). Розробка і впровадження цього інтерактивного методу в 

навчальний процес  є предметом наукових пошуків таких вчених, як С. Леві, В. 

Телліс, Дж. Ерскін, М.Ліндерс, М. Стенфорд, Ю.Сурмін, С. Гончаров, О. 

Сидоренко, В. Лобода, А. Фурда, В. Галузяк, Л. Жовта, М. Волгін, Ю.Сурмін та 

ін. Однак проблема впровадження цього методу на заняттях з української 

літератури  у системі загальноосвітнього навчання молодших спеціалістів 

залишається вивченою недостатньо. 

Мета дослідження – проаналізувати особливості формування 

комунікативної компетентності завдяки використанню кейс-методу та показати 

переваги використання методу на заняттях з української літератури у студентів-

видавців. Реалізація мети забезпечується вирішенням таких завдань: 
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- дослідити сутність кейс-методу (case study) як методу аналізу 

ситуацій; 

- проаналізувати етапи підготовки до заняття з використанням цього 

методу; 

- запропонувати варіанти практичного застосування методу кейсів. 

Отже, у розвитку професійно-комунікативної компетенції студентів-

видавців  важлива роль належить використанню методів ситуативного навчання 

(кейс-методів). Такі методи забезпечують усвідомлену  розумову діяльність 

студентів,  створюють можливості для застосування теоретичних знань у 

практичній діяльності,  розвивають навички самостйного вироблення рішень з 

проблемних питань.  

Ключові слова: комунікативна компетентність, інтерактивні методи 

навчання, кейс-метод. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ УЧНІВ 

ІНКЛЮЗИВНИХ ТА ЗВИЧАЙНИХ КЛАСІВ 
 

Мета дослідження – виявити відмінності у рівні розвитку психологічних 

особливостей комунікативних вмінь, а саме вміння слухати, емпатійних 

здібностей та форм поведінки в конфліктній ситуації в учнів що вчаться в 

інклюзивних та звичайних класах. 

Досягнення мети передбачало розв'язання наступних завдань:  

 розглянути комунікативні вміння дітей, що забезпечують 

конструктивне спілкування; 

 прослідкувати динаміку в розвитку вміння слухати в учнів що вчаться в 

інклюзивних та звичайних класах; 

 визначити рівень емпатійних здібностей в учнів що вчаться в 

інклюзивних та звичайних класах; 

 проаналізувати особливості поведінки в конфліктній ситуації в учнів що 

вчаться в інклюзивних та звичайних класах. 

Для розв’язання поставлених завдань, досягнення мети, перевірки гіпотези 

використано загально наукові методи теоретичного рівня, методи 

емпіричного дослідження та методи статичної обробки даних. У дослідженні 

брали участь 60 учнів 2-4 класів (30 з інклюзивних класів і 30 зі звичайних 

класів) під керівництвом шкільного психолога і мало на меті виявити 

відмінності у рівні розвитку психологічних особливостей спілкування, а саме 

вміння слухати (за методикою Л.Д.Столяренко), емпатійних здібностей (за 

методикою В.В.Бойко) і форми поведінки в вирішенні конфлікту (за 

методикою К.Томасом). 

Порівняльний аналіз всіх отриманих результатів дозволяє зробити 

висновок про те, що зі зміною звичайної форми навчання на інклюзивну 

відбуваються якісні зміни в мотиваційній та операційній сферах спілкування. В 

учнів інклюзивних класів покращується техніка спілкування; вміння слухати і 

чути співрозмовника зростає, що забезпечує можливість здійснювати успішно 

процес спілкування. Вони все частіше проявляють поступливість і все рідше 

прагнуть до суперництва. Крім цього учні, які навчаються інклюзивних класах 

сприймають оточуючих більш раціонально, прагнуть зрозуміти сутність 

кожної людини. 
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Цель исследования - выявить различия в уровне развития психологических 

особенностей коммуникативных умений, а именно умение слушать, 

эмпатийных способностей и форм поведения в конфликтной ситуации у 

учащихся учащихся в инклюзивных и обычных классах. 

Достижение цели предусматривало решение следующих задач: 

• рассмотреть коммуникативные умения детей, обеспечивающих 

конструктивное общение; 

• проследить динамику в развитии умения слушать у учащихся учащихся в 

инклюзивных и обычных классах; 

• определить уровень эмпатических способностей у учащихся учащихся в 

инклюзивных и обычных классах; 

• проанализировать особенности поведения в конфликтной ситуации у 

учащихся учащихся в инклюзивных и обычных классах. 

Для решения поставленных задач, достижения цели, проверки гипотезы 

использованы обще научные методы теоретического уровня, методы 

эмпирического исследования и методы статической обработки данных. В 

исследовании принимали участие 60 учеников 2-4 классов (30 из инклюзивных 

классов и 30 из обычных классов) под руководством школьного психолога и 

имело целью выявить различия в уровне развития психологических 

особенностей общения, а именно умение слушать (по методике 

Л.Д.Столяренко ), эмпатийных способностей (по методике В.В.Бойко) и 

формы поведения в разрешении конфликта (по методике К.Томас). 

Сравнительный анализ всех полученных результатов позволяет сделать 

вывод о том, что с изменением обычной формы обучения на инклюзивное 

происходят качественные изменения в мотивационной и операционной сферах 

общения. У учеников инклюзивных классов улучшается техника общения; 

умение слушать и слышать собеседника растет, что обеспечивает 

возможность осуществлять успешно процесс общения. Они все чаще 

проявляют уступчивость и все реже стремятся к соперничеству. Кроме этого 

ученики, которые учатся инклюзивных классах воспринимают окружающих 

более рационально, стремятся понять сущность каждого человека. 

 

Вступ. У зв’язку з оновлення всіх аспектів життєдіяльності суспільства, 

з’явилася нагальна потреба у новому поколінні, здатному співпрацювати, 

налагоджувати ділові стосунки з партнерами, оптимізувати міжособистісні 

відносини, долати комунікативні бар’єри, організовувати людей на досягнення 

спільної мети. В законі України ―Про освіту‖, Державній національній програмі 

―Освіта‖ (Україна ХХІ століття), одним з надзвичайно важливих завдань 

визнається завдання формування у дітей та молоді, особливо в дітей з 

особливими освітніми потребами, уміння міжособистісного спілкування з 

одного боку та стрімкий розвиток інклюзивного навчання з іншого боку  
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провокують нові зміни в освітньому середовищі. Тому отримання дітьми з 

порушеннями в розвитку якісної загальної та професійної освіти є однією з  

основних і невід'ємних умов їх успішної соціалізації, забезпечення повноцінної 

участі в житті суспільства, ефективної самореалізації в різних видах 

професійної і соціальної діяльності. Відповідальність за вирішення цього 

завдання покликані взяти на себе вчителі, вихователі та психологи. 

Отже, проблема комунікативних навичок особливо актуальною є в умовах 

інклюзивного навчання. 

Інтенсифікація навчання в школі, великий обсяг домашніх завдань, 

телебачення, комп'ютер створюють дефіцит спілкування з ровесниками та 

дорослими. Дуже часто спілкування з комп'ютером, який не образить і не 

образиться, замінює спочатку спілкування з ровесниками, а пізніше – з іншими 

людьми взагалі[1,2].  

У вітчизняній та зарубіжній психології вивченням питань особливостей 

спілкування займались Б.Г.Ананьєв, О.М. Леонтьєв, А.А. Брудний, 

Д.Б.Ельконін, Б.Ф. Ломов, Ю.М.Ємельянов, Л.А.Петровська, СЛ.Рубінштейн та 

ін. [3,4]. 

Об'єкт дослідження - спілкування дітей.  

Предмет дослідження - психологічні особливості комунікативних вмінь, а 

саме уміння слухати, поводитися в конфліктній ситуації та емпатійні здібності 

в учнів, що навчаються в інклюзивних та звичайних класах.  

Мета дослідження: виявити відмінності у рівні розвитку психологічних 

особливостей комунікативних вмінь, а саме вміння слухати, емпатійних 

здібностей та форм поведінки в конфліктній ситуації в учнів що вчаться в 

інклюзивних та звичайних класах. 

Досягнення мети передбачало розв'язання наступних завдань:  

 розглянути комунікативні вміння дітей, що забезпечують 

конструктивне спілкування; 

 прослідкувати динаміку в розвитку вміння слухати в учнів що 

вчаться в інклюзивних та звичайних класах; 

 визначити рівень емпатійних здібностей в учнів що вчаться в 

інклюзивних та звичайних класах; 

 проаналізувати особливості поведінки в конфліктній ситуації 

в учнів що вчаться в інклюзивних та звичайних класах. 

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань, досягнення 

мети, перевірки гіпотези використано загально наукові методи теоретичного 

рівня, методи емпіричного дослідження та методи статичної обробки даних. 
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Дослідження виконувалося на базі Щербанівського ліцею Щербанівської 

сільської ради. У дослідженні брали участь 60 учнів 2-4 класів (30 з 

інклюзивних класів і 30 зі звичайних класів) під керівництвом шкільного 

психолога і мало на меті виявити відмінності у рівні розвитку психологічних  

особливостей спілкування, а саме вміння слухати (за методикою 

Л.Д.Столяренко), емпатійних здібностей (за методикою В.В.Бойко) і форми 

поведінки в вирішенні конфлікту (за методикою К.Томасом). Надійність і 

валідність результатів дослідження забезпечувалися використанням валідних 

діагностичних методик, поєднанням якісного і кількісного аналізу отриманих 

даних та застосуванням сучасних прийомів оброблення даних [5]. 

Результати і обговорення. Серед комунікативних умінь, які забезпечують 

конструктивне спілкування, ми розглянули такі: уміння слухати, вміння 

співпереживати(емпатія), а також вміння конструктивно вирішувати конфлікти.  

Багато в чому розвиток конфлікту визначається не стільки об'єктивними 

протиріччями і несумісністю інтересів сторін, скільки відсутністю 

взаєморозуміння між його учасниками. У зв'язку з цим дуже велике значення 

для врегулювання конфлікту має характер спілкування між його учасниками. 

Неконструктивне спілкування може бути  безпосередньою причиною 

конфлікту. Конструктивне спілкування - необхідна умова і шлях до переходу 

від боротьби і протистояння до співробітництва. Навички поведінки у 

конфліктній ситуації  проявляються у ситуаціях, в яких кожна із сторін 

намагається зайняти позицію, що протидіє інтересам іншої [6]. О. П. 

Сергеєнкова підкреслює, що ситуацію поглиблює прояв надмірної критичності 

до інших та лояльності до себе – діти критикують недоліки поведінки 

оточуючих і не помічають їх у себе [3]. Це зумовлює формування протиріч у 

процесі взаємодії. Уміння слухати - навик, необхідний кожній людині. Часто ми 

неправильно тлумачимо цей термін. Адже мовчання і очікування своєї черги 

висловитися у відповідь на мову співрозмовника зовсім не означає уміння 

слухати. Уміння слухати є активним або пасивним сприйманням інформації з 

використанням стимулюючих прийомів  заохочувального ставлення, 

уточнення, перефразування, резюмування. Велике значення для ефективного 

формування моральних основ особистості, гуманного ставлення до інших 

людей, має емпатія. Емпатійні  почуття, що виникли як відгук на переживання 

людей, які знаходяться поруч, дають можливість осмислити необхідність 

дотримання норм, що регулюють відносини людини з іншими людьми, активно 

реагувати й усвідомлювати результати своїх вчинків. Емпатія - це моральна 

якість, яка розвивається в залежності від рівня розвитку особистості, її 

здатності розуміти стан іншого, тісно пов'язана з психологічними  
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новоутвореннями та соціогенними потребами людини та існує в двох основних 

формах свого прояву - пасивного споглядання (співчуття) й активної дії 

(співпереживання) [7]. Дані, отримані в ході відбіркового етапу 

психодіагностичного дослідження були піддані якісному та кількісному 

аналізу. З метою виявлення статистично достовірних зв’язків між інклюзивною  

формою навчання і результатами дослідження було проведено кореляційний 

аналіз.  

Для емпіричного дослідження були взяті дві вибірки по 30 осіб в кожній. 

Дослідження проводилось на учнях звичайних класів та класах де відкрите 

інклюзивне навчання. Кількість дівчаток та хлопчиків була однаковою в обох 

вибірках. Результати емпіричного дослідження особливостей уміння слухання 

показали, що найбільш характерним для учнів звичайних класів 53 % і учнів 

інклюзивних класів 57% є середній рівень розвитку уміння слухати, як це видно 

з додатку 1.  

Дані дослідження дозволяють стверджувати, що у респондентів є певні 

недоліки у здійсненні процесу комунікації. Вони критично ставляться до 

висловлювань, їм ще не вистачає переваг хорошого співрозмовника, які 

виявляються у здатності створення спільного інформаційного поля для 

розв'язання проблеми та встановлення довірливих стосунків та 

взаєморозуміння. 

За результатами дослідження діагностики рівня емпатійних здібностей в 

обох групах рівень розвитку емпатійних здібностей є достатньо низьким. Так у 

звичайних класах 53% мають занижений рівень емпатійних здібностей, 30% 

зовсім низький. У інклюзивних класах ці показники також низькі, хоча і вищі 

ніж у звичайних, так 50% мають занижений рівень емпатії і 20% низький, як це 

видно з додатку 2. 

Дані показники свідчать, що низький рівень емпатії не сприяє успішному 

спілкуванню, бо здатність до співпереживання і співчуття є ще не досить 

розвиненою навіть у учнів інклюзивних класів.  

Також необхідно відзначити відмінності в сприйманні оточуючих так учні 

звичайних класів надають перевагу інтуїтивному сприйманню 57%, тоді як їх 

однолітки з інклюзивних класів схиляються до раціонального сприймання 53% 

(додаток 3). 

Аналіз особливостей взаємодії в конфліктній ситуації учнів звичайних та 

інклюзивних класів показав, що найбільш поширеною стратегією поведінки в 

конфліктній ситуації в учнів інклюзивних класів є компроміс у 47% 

респондентів, співпраця  у 17%, ухиляння  у 9 %,  поступливість у 23 %, а 

найменш характерною – суперництво у 3%.  Що стосується учнів звичайних  
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класів, то компроміс є також провідним типом реагування в конфліктах у 37%, 

суперництво та співпраця у 23%, ухиляння у 13%,  а найменш характерним 

типом є поступливість у 3% (додаток 4).  

Як підсумок дослідження учням були роздані наступні рекомендації у 

вигляді буклетів. 

 

Рекомендації учням у вирішенні проблем у спілкуванні з однолітками 

Дотримуйся наступних принципів!  

1. Найважливішим є саме перший крок. Тому, якщо ти хочеш помиритися, 

йди першим назустріч людині, не чекай і не думай, що це повинна зробити 

вона. 

2. Посміхайся! Твоя посмішка свідчить про добрі наміри.  

3. Частіше називай ім'я співрозмовника. Для кожного звук власного імені 

найсолодший і найважливіший звук людської мови. 

4. Проявляй щиру зацікавленість. 

5. Інтонацією, виразом обличчя, позою покажи зацікавленість. 

6. Намагайся знайти цікаву тему для розмови. Розмова «ні про що», про 

футбол, погоду, фільм теж може дати хороший результат. Важливо те, що 

контакт уже відбувся. 

7. Налаштовуйся на людину, уважно слухай її. Слухати набагато важче, 

аніж говорити самому. Уважно спостерігай за іншими, намагайся зрозуміти 

повідомлення (те, про що говорить інший), запам'ятовуй почуте, перед тим як 

дати відповідь. 

8. Слова не обов'язково найважливіші елементи повідомлень. Ми 

спілкуємося навіть тоді, коли мовчимо. 

9. Проявляй співпереживання і співчуття до оточуючих, не будь байдужий 

до навколишнього світу,і світ обов’язково віддячить тобі.  

10. Якщо у тебе виникла конфліктна ситуація, то спочатку подумай про 

шлях її вирішення а потім вже дій. Необдумане вирішення конфлікту, може 

коштувати дуже дорого. 

11.Вчися знаходити спільну мову з людьми. 

12. Будь відкритим, випромінюй тепло, і воно повернеться до тебе. 

 

10 способів стати хорошим співрозмовником. 

 

1. ВМІННЯ СЛУХАТИ. Емоційна сприйнятливість так само важлива, як і IQ. 

Слухайте і задавайте  запитання. 

http://www.osvitacv.com/index.php/2011-01-11-15-03-48/2011-03-07-13-59-44/329-recommendations-students-in-solving-problems-in-communicating-with-peers
http://gosdim.com.ua/?p=1833
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2. КРАСА І ПРИВАБЛИВІСТЬ. Психологи стверджують, що привабливі люди 

зазвичай більш пристосовані, більш популярні і розумні – це називається гало-

ефект або ефект ореолу. 

3. НЕВЕРБАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ. Більша частина нашого спілкування 

будується на мові тіла. Постава, зовнішнє вираження впевненості, спокій – все 

це визначає успіх. 

4. ВЕРБАЛЬНЕ СПІЛКУВАННЯ. Ретельно підбирайте слова і стежте за тим, 

як ви їх вимовляєте. Не кажіть занадто повільно, багато хто може не дослухати 

навіть до кінця пропозиції. 

5. РОБІТЬ КОМПЛІМЕНТИ. Багато їх не буває ніколи! 

6. РОЗВИВАЙТЕ ПАМ’ЯТЬ. Дуже багато з того, що вважається розумом – це 

просто здатність запам’ятовувати. 

7. РОЗШИРЮЄ КРУГОЗІР. Поняття розуму передбачає відкритість поглядів. 

Не слухайте тільки тих, з ким ви згодні, читайте різноманітну літературу і 

вибирайте ті книги, які ви б не вибрали, якби спеціально не задалися цією 

метою. 

8. СЛУХАЙТЕ СУТЬ. Шукайте причини того, чому Вам щось розповідають. 

Знайдіть емоції, знайдіть причини емоцій, знайдіть мотиви. 

9. БУДЬТЕ ОПТИМІСТИЧНИМ. Не вселяйте в людей сумніви, не збивайте 

людей з цілей, даруєте надію і віру, тоді Ви побачите як люди тягнуться до Вас. 

10. ПЕРЕСТАНЬТЕ ЛАЯТИСЯ. 

 

Висновки. Конструктивне спілкування - необхідна умова і шлях до 

переходу від боротьби і протистояння до співробітництва. Існує кілька 

важливих комунікативних навичок, володіння якими має принципове значення 

у врегулюванні конфліктів. Це активне слухання, емпатія та спосіб реагування 

на конфліктні ситуації. 

Порівняльний аналіз показав, що з віком вміння слухати співрозмовника, 

уважно ставитись до його думок і висловлювань в інклюзивних класах стає 

досконалішим.  

Низький рівень емпатії не сприяє успішному спілкуванню, бо здатність до 

співпереживання і співчуття є ще не досить розвиненою навіть у учнів 

інклюзивних класів 

Отже, при переході від звичайної форми навчання до інклюзивної учні все 

рідше прагнуть до суперництва і все частіше проявляють поступливість. Але 

все ж у більшості випадків присутнє прагнення досягнення компромісу. Дана 

стратегія характеризується тим, що проблема врегульовується шляхом 

взаємних поступок. 
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Порівняльний аналіз всіх отриманих результатів дозволяє зробити 

висновок про те, що зі зміною звичайної форми навчання на інклюзивну 

відбуваються якісні зміни в мотиваційній та операційній сферах спілкування. В 

учнів інклюзивних класів покращується техніка спілкування; вміння слухати і 

чути співрозмовника зростає, що забезпечує можливість здійснювати успішно 

процес спілкування. Вони все частіше проявляють поступливість і все рідше 

прагнуть до суперництва. Крім цього учні, які навчаються інклюзивних класах  

сприймають оточуючих більш раціонально, прагнуть зрозуміти сутність кожної 

людини. 

Подяки. Висловлюємо подяку в допомозі та проведенні дослідження 

Павлик Наталії Миколаївні директору КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» та 

Драч Наталії Володимирівні директору Щербанівського ліцею, Щербанівської 

сільської ради. 

 

 

Додатки і Таблиці 

Додаток 1 

Рівень уміння слухати в учнів звичайних та інклюзивних класів за методикою 

Л.Д.Столяренко 
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Додаток 2 

Рівень розвитку емпатійних здібностей у учнів звичайних та інклюзивних 

класів за методикою В.В. Бойко 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3 

Характеристика сприймання суб’єкта спілкування в учнів звичайних та 

інклюзивних класів за методикою В.В. Бойко 
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Додаток 4 

Особливості взаємодії в конфліктній ситуації учнів звичайних та 

інклюзивних класів за методикою Томаса 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ СТОСУНКІВ 

УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ІНКЛЮЗИВНОГО КЛАСУ 

 

Актуальність дослідження полягає у тому, що інклюзивна освіта надає 

можливість кожній дитині право на самореалізацію, соціалізацію в 

природному середовищі, розкриття природних здібностей, отримання 

необхідної допомоги та підтримки з боку однолітків, педагогічного колективу 

школи та відповідних спеціалістів. Це можливо за умови правильно і відповідно 

адаптованого освітнього середовища. Важливого значення набуває створення 

сприятливого позитивно емоційного клімату в інклюзивному класі, школі, 

включення дитини з порушеннями в життя суспільства, прийняття її 

вчителями, однолітками, батьками. 
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Мета дослідження полягає в здійснення аналізу теорії і практики 

особливостей формування морально-психологічного клімату в навчальному 

середовищі інклюзивного класу. 

Відповідно до мети було використано комплекс методів дослідження, в 

тому числі: 

- теоретичні: аналіз та систематизація наукової літератури; 

конкретизація наукових категорій з проблеми інклюзії в освіті; вивчення 

нормативних, методичних документів, на основі яких впроваджується 

інклюзивне навчання 

- емпіричні: спостереження, бесіда, анкетування для вивчення 

практичного досвіду створення сприятливого морально-психологічного 

клімату в інклюзивному середовищі. 

У статті розглянуті основні аспекти формування соціальних 

взаємовідносин між учасниками освітнього процесу, а саме: учнями, вчителями 

та батьками інклюзивногокласу. Автором було визначено основні кроки 

формування структурно-функціональної моделі особистісно-зорієнтованого 

навчального середовища в умовах впровадження інклюзивного навчання. 

Розроблено педагогічні умови формування позитивних взаємостосунків 

молодших школярів інклюзивного класу. 

Ключові слова: соціальні стосунки; інклюзивна освіта; дитина з 

порушеннями психофізичного розвитку; діти з особливими освітніми 

потребами. 

 

Актуальность исследования заключается в том, что инклюзивное 

образование дает возможность каждому ребенку право на самореализацию, 

социализацию в среде, раскрытие природных способностей, получения 

необходимой помощи и поддержки со стороны сверстников, педагогического 

коллектива школы и соответствующих специалистов. Это возможно при 

условии правильно и в соответствии адаптированного образовательной среды. 

Важное значение приобретает создание благоприятного положительно 

эмоционального климата в инклюзивном классе, школе, включение ребенка с 

нарушениями в жизни общества, принятие его учителями, сверстниками, 

родителями. 

Цель исследования заключается в осуществлении анализа теории и 

практики особенностей формирования морально-психологического климата в 

учебной среде инклюзивного класса. В целях был использован комплекс методов 

исследования, в том числе: 

- теоретические: анализ и систематизация научной литературы; 

конкретизация научных категорий по проблеме инклюзии в образовании; 

изучение нормативных, методических документов, на основе которых 

внедряется инклюзивное обучение 

- эмпирические: наблюдение, беседа, анкетирование для изучения 

практического опыта создания благоприятного морально-психологического 

климата в инклюзивном среде. 
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В статье рассмотрены основные аспекты формирования социальных 

взаимоотношений между участниками образовательного процесса, а именно: 

учениками, учителями и родителями инклюзивного класса. Автором были 

определены основные шаги формирования структурно-функциональной модели 

личностно-ориентированного учебного среды в условиях внедрения 

инклюзивного обучения. Разработаны педагогические условия формирования 

положительных взаимоотношений младших школьников инклюзивного класса. 

Ключевые слова: социальные отношения; инклюзивное образование; 

ребенок с нарушениями психофизического развития; дети с особыми 

образовательными потребностями. 

 

The relevance of the study is that inclusive education gives every child the 

right to self-fulfillment, socialization in the natural environment, the discovery of 

natural abilities, the necessary help and support from peers, the teaching staff of the 

school and relevant specialists. This is possible provided that the educational 

environment is properly and appropriately adapted. Creating a positive and positive 

emotional climate in an inclusive classroom, school, inclusion of a child with 

disabilities in society, acceptance by her teachers, peers, and parents becomes 

important. 

The purpose of the study is to analyze the theory and practice of the 

peculiarities of moral and psychological climate formation in an inclusive classroom. 

According to the purpose, a set of research methods was used, including: 

- theoretical: analysis and systematization of scientific literature; 

specification of scientific categories on the problem of inclusion in education; study 

of normative, methodological documents on the basis of which inclusive education is 

implemented 

- empirical: observation, conversation, questioning to study the practical 

experience of creating a favorable moral and psychological climate in an inclusive 

environment. 

The article deals with the key aspects of shaping social relationships among 

participants of the educational process, in particular schoolchildren, teachers, and 

parents of an inclusive class. The main steps of constructing the structural and 

functional model of individually-oriented educational environment against the 

backdrop of the formation of inclusive teaching are defined. The pedagogical 

conditions of shaping positive interrelationships among younger schoolchildren of an 

inclusive class are worked out. 

Key words: social relations; inclusive education; a child with developmental 

disorders; children with special educational needs. 

 

Вступ. В останні роки значними темпами зростає кількість дітей з 

порушеннями психофізичного розвитку. Відповідно до нормативно-правової 

бази інклюзивної освіти діти з порушеннями психофізичного розвитку не  
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повинні бути відірваними від сім’ї, ізольованими від суспільства, а, навпаки, 

мати можливість вільно спілкуватися зі своїми ровесниками, проживати вдома  

разом із батьками, одержувати освіту в загальноосвітньому закладі за місцем 

проживання, повноцінно брати участь у житті суспільства тощо. 

Пріоритетними завданнями розвитку загальної середньої освіти в Україні є 

забезпечення функціонування ефективної системи інклюзивної освіти, яка 

передбачає врахування потреб і можливостей кожної дитини незалежно від 

особливостей її психофізичного розвитку. 

Багато робіт вітчизняних і зарубіжних дослідників присвячено питанню 

інклюзивної освіти, серед яких: О.Акімова,  Е.Андрєєв, В. Бондар, 

Л.Даниленко, Т.Колупаєва, Ю. Найда, Л.Савчук, М.Сварник, Н.Софій, 

С.Юсфін, Е.Ямбург, А. Міллвард, К. Кларк, Д. Мітчелл, С. Робсон, Т. Лорман 

та ін. 

Однією з умов, яка забезпечує ефективність інклюзивної освіти, є 

формування міжособистісних стосунків дітей з порушеннями психофізичного 

розвитку зі своїми однолітками в закладі з інклюзивним навчанням. Суттєвим 

аспектом цієї проблеми є пошук шляхів та засобів подолання перешкод у 

процесі взаємодії учня з класом. Індивідуальні особливості психофізичного 

розвитку дітей з особливими потребами, стереотипи і неготовність педагогів, 

учнів з порушеннями психофізичного розвитку та інших школярів, батьків обох 

категорій дітей зумовлюють значні труднощі у процесі формування системи 

соціальних взаємин учнів інклюзивного класу. Проте, хоча проблема 

становлення соціальних стосунків у інклюзивному класі є досить важливою, 

аналіз літературних джерел свідчить, що досліджувались лише окремі її 

питання (Р.Коззуол, А.Конопльова, Т.Лещинська, І.Лошакова, З.Лютфійя, 

О.Маланцева, Е.Новіцкі, В.Олешкевич, Р.Фріз та ін.). Проблема становлення 

колективуінклюзивного класу, формування міжособистісних взаємин дитини з 

порушеннямипсихофізичногорозвиткуз однокласниками у корекційній 

педагогіці системноне вивчалась.  

Дослідженню особливостей психологічного клімату приділяли увагу 

такі вітчизняні вчені, як Г. Андреєва, В. Мясіщев, Б. Паригін, К. Платонов, А. 

Свенцицький. Л. Буєва та Є. Кузьмін розглядають клімат учнівського колективу 

як суспільно-психологічний феномен, як стан колективної свідомості.  

Проте, проблема стосовно формування морально-психологічного 

клімату в навчальному середовищі інклюзивного класу є новою і недостатньо 

висвітленою, що і обумовило вибір теми для написаннястатті. 
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Мета статті полягає в здійснення аналізу теорії і практики особливостей 

формування морально-психологічного клімату в навчальному середовищі 

інклюзивного класу. 

Для досягнення зазначеної мети в роботі поставлені наступні завдання: 

− розкрити теоретичні основи інклюзивної освіти в сучасній школі, 

− проаналізувати стан морально-психологічного клімату в середовищі 

інклюзивного класу на основі визначених критеріїв і показників, 

− запропонувати пріоритетні напрями створення сприятливого 

морально-психологічного клімату в середовищі інклюзивного класу, 

− розробити методичні рекомендації асистенту, учителю та батькам і 

програму забезпечення психологічного супроводу інклюзивного навчання в 

закладах системи загальної середньої освіти. 

Методи дослідження. Теоретичною основою статті є сучасна 

законодавча і нормативно-правова база, літературні джерела вітчизняних і 

зарубіжних учених: Конституції України, Закони України «Про освіту», «Про 

внесення змін до Закону України «Про освіту» щодо особливостей доступу осіб 

з особливими освітніми потребами до освітніх послуг», Національна стратегія 

реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017 – 

2026 роки, Концепція розвитку інклюзивного навчання тощо; літературна 

наукова і методична джерельна база. 

Дослідження здійснювалося за допомогою використання комплексу 

теоретичних і емпіричних методів:  

- теоретичні: аналіз та систематизація наукової літератури; 

конкретизація наукових категорій з проблеми інклюзії в освіті; вивчення 

нормативних, методичних документів, на основі яких впроваджується 

інклюзивне навчання;  

- емпіричні: спостереження, бесіда, анкетування для вивчення 

практичного досвіду створення сприятливого морально-психологічного клімату 

в інклюзивному середовищі.  

Результати і обговорення. З метою створення сприятливого 

середовища в інклюзивному класі для навчання дітей з порушенням 

психофізичного розвитку вагомого значення набуває організація взаємодії усіх 

учнів у мікросоціумі класу. Основою міцних взаємостосунків є: позитивне 

прийняття кожного учня; забезпечення успіху у спільній діяльності; побудова 

гуманістичних взаємин у соціумі на основі поваги особистості та її гідності. 

Учні з порушеннями психофізичного розвитку тільки тоді отримають 

нормальний соціальний розвиток, коли будуть створені умови для їх  
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становлення як особистостей і як суб'єктів діяльності, активних і самостійних її 

учасників [2].  

У складному процесі інклюзивного навчання необхідно враховувати 

адаптаційний період, в іншому випадку подальше перебування дитини з 

порушеннями психофізичного розвитку в середовищі однолітків матиме 

негативні тенденції [2]. Одні учні легко входять у шкільний колектив, інші 

тривалий період не можуть знайти своє місце у системі міжособистісних  

стосунків дитячого колективу. В. Олешкевич наголошує, щодітям з 

особливостями розвитку важко звикнути до нового оточення. У перші дні 

перебуванняу новому класі для них характерним є стан внутрішньої напруги, 

скутість, загальмованість, сором'язливість [2]. 

Л. Акатов зазначає, що серед основних факторів, що визначають ступінь 

успішності входження учня у новий клас, виступають його особистісні якості та 

особливості середовища, в яке він включається. Ускладнити адаптацію учня з 

порушеннями психофізичного розвитку до нового середовища можуть 

особистісні особливості дитини, які сформувалися на попередніх етапах 

розвитку [1]. До них відносять емоційні та інтелектуальні якості, деякі 

характереологічні й типологічні особливості. Діти можуть хворобливо 

реагувати на образу, несправедливість по відношенню як до них, так і до інших 

людей, тому учням з порушеннями психофізичного розвитку важко знайти 

спільну мову зі своїми однолітками.  

Труднощі, які можуть виникнути у дитини у період початковго 

навчання, пов'язані з впливом великої  кількості чинників як суб'єктивного, так 

і об'єктивного характеру. До суб'єктивних відносяться індивідуальні 

особливості, які проявляються у рисах характеру, темпераменті, у вираженні та 

важкості дефекту розвиткутощо; до об'єктивних – вікові особливості, система 

міжособистісних стосунків у класі, вихованість учнів і т.д.  

Основною метою виховання і навчання дітей з порушеннями 

психофізичного розвитку є їхсімейно-соціальна адаптація. Заохочуються 

групові заняття для поліпшення соціальної пристосованості дитини та її 

підготовки[6]. 

При правильно організованому догляді та спеціальному навчанні діти з 

порушеннями психофізичного розвитку освоюють ті ж навички, що й інші діти, 

тільки дещо пізніше[5]. 

Дитина з порушеннями психофізичного розвитку не повинна займати 

особливого становища у класі. Необхідно, щоб вона досягла самостійності, 

наскільки це можливо. Дуже важливо в інклюзивному класі створити 

атмосферу взаєморозуміння та взаємодопомоги міжу чнями, щоб забезпечити  
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дитині з особливими освітніми потребами можливість самоствердитися, 

подолати неадекватні установки та стереотипи. Сприятливе середовище 

заохочує всіх дітей інклюзивного класу до досліджень, ініціативи, творчості, 

забезпечує успішне навчання і розвиток. [4]. 

Спільне навчання дає багато школярам і учням з осоливими освітніми 

порушеннями. На думку І. Тарасенко, навчання у звичайних школах дітей з 

порушеннями психофізичного розвитку допомагає їм адаптуватися до 

нормальних життєвих ситуацій, інтегруватися у загальний соціум, позбутися  

комплесів, почуття ізольованості, відчуження, сприяє зникненню соціальних 

бар'єрів. Процеси включення дітей з особливими освітніми потребами до 

звичайних шкіл сприяють формуванню у них таких важливих для 

життєдіяльності комунікативних умінь, як вміння виходити із конфліктних 

ситуацій та уникати їх, спілкуватися, знаходити спільну мову з іншими, 

працювати у команді, нести відповідальність не тільки за себе, а й за інших [3]. 

Спільне навчання дітей з особливими освітніми потребами сприяє 

формуванню позитивного ставлення до своїх ровесників, прояву адекватно 

їсоціальної поведінки. Успішність інклюзивного навчання дітей залежить не 

тільки від характеру психофізичного розвитку, ефективності навчальних 

программ і технологій, які враховують ці порушення, а й від системи 

соціальних стосунків, яка склалася у класі. [7]. 

Аналіз сучасної психолого-педагогічної, спеціальної літератури 

дозволяє окреслити умови забезпечення ефективного інклюзивногонавчання 

дітей з особливими освітніми потребами: 

 раннє виявлення і корекція порушень розвитку; 

 тісна співпраця з батьками, надання їм спеціальних дефектологічних 

знань, педагогічної, психотерапевтичної і консультативної допомоги; 

 створення спеціальних умов у класі та школі; 

 підготовка учнів з типовим розвитком до взаємодії з дітьми з 

особливими освітніми потребами. 

Базою дослідження були обрані Ізюмська школа №5 та №6, в яких 

організоване інклюзивне навчання дітей. В закладах освіти функціонує п’ять 

інклюзивних класів, в яких навчається 10 дітей з особливими потребами. В 

закладах створено умови для навчання дітей в інклюзивних класах, зокрема: 

педагогічні працівники, що працюють в  інклюзивних класах, в рамках 

підвищення кваліфікації пройшли підготовку до роботи з дітьми з особливими 

освітніми потребами (навчальні заняття,тематичні спецкурси, участь у 

різноманітних заходах, майстер-класах, лекції, обмін досвідом, консультація 

психолога); для батьків проводяться збори-тренінги, консультації; для кожного   
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з учнів з особливими потребами розроблена індивідуальна програма розвитку. З 

матеріально-технічного боку в заклад обладнано пандусом, двері у більшості 

приміщень безпорогові, інклюзивні класи розташовано на першому поверсі 

будівлі закладу освіти; в класі, де навчається дитина на інвалідному візку 

створено безбар’єрний доступ до всіх навчальних матеріалів та обладнань, 

працює ресурсна кімната. 

Для дослідження стану морально-психологічного клімату в навчальному 

середовищі інклюзивного класу нами обрано психодіагностичний 

інструментарій (проективна методика «Неіснуюча тварина», запропонована  

М.З. Друкаревич, методика «Моніторинг соціалізації особистості учня» 

(І. Рожкова), а також використали усне опитування та спостереження. 

Для проведення експерименту ми визначили критерії та показники 

визначення рівня стану морально-психологічного клімату в навчальному 

середовищі інклюзивного класу, досліджували адаптованість дітей з 

особливими потребами, які навчаються в загальноосвітній школі в 

інклюзивному класі: високий, середній і низький. Результатом дослідження є 

положення про те, що рівень адаптації дітей з особливими потребами до умов 

інклюзивного середовища є низьким, а отже є необхідність у розробці шляхів 

формування сприятливого морально-психологічного клімату в навчальному 

середовищі інклюзивного класу.  

 
 

Рис. 1. Рівні адаптації дітей з особливими освітніми потребами до умов 

інклюзивного середовища 
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Основними аспектами формування морально-психологічного клімату в 

інклюзивному середовищі є: моральні якості, що переважають у колективі, 

емоційний стан колективу, позиція вчителя, відношення учнів з типовим 

розвитком до своїх однолітків з особливими освітніми потребами, подолання 

відчуження між дітьми, співпраця вчителя, батьків, відповідних фахівців та 

учнів обох категорій. 

Було виокремлено напрямки формування сприятливого морально-

психологічного клімату в середовищі інклюзивного класу: формування 

морально-психологічного клімату колективу закладу освіти; адаптація та  

модифікація навчального середовища, психологічний супровід всіх учасників 

навчально-виховного процесу, створення «мережі підтримки», організація 

співпраці з батьками учнів з особливими потребами, формування толерантного 

ставлення до дітей з особливими потребами в освітньому середовищі, 

формування міжособистісних стосунків дітей з особливими потребами із 

однолітками в інклюзивному закладі, спонукання до самовиховання в 

моральній сфері.  

Основне завдання педагогів – створення єдиного психологічно 

комфортного освітнього середовища для дітей, що мають різні освітні 

можливості. Основні принципи створення сприятливого морально-

психологічного клімату в середовищі інклюзивного класу: пріоритет інтересів 

та потреб учнів; рекомендаційний характер; безперервність психолого-

педагогічного супроводу. 

Важлива співпраця вчителів, батьків, практичного психолога, фахівців.   

Програма забезпечення психологічного супроводу інклюзивного 

навчання в закладі загальної середньої освіти має на меті створити в 

інклюзивному середовищі сприятливі умови для навчання та розвитку дітей з 

особливими потребами. Її принципами є: системність, комплексність, 

інтегративність (об`єднання), пріоритет особливих потреб дитини, 

безперервність. Програма перадбачає різні форми роботи з усіма учасниками 

навчально-виховного процесу, зокрема, бесіди, тренінги, консультації, 

різноманітні заходи. 

Висновки. В результаті проведеного дослідження можна сформулювати 

наступні висновки: 

1. В Україні законодавство особам з особливими потребами забезпечує рівні 

права у отриманні освіти. Діти з особливими освітніми потребами – це діти 

до 18 років, які потребують додаткової навчальної, медичної і соціальної 

підтримки з метою покращення здоров’я, розвитку, навчання, загальної  
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якості життя та соціалізації, тобто включення в громади своїх однолітків та 

інших дітей. До цієї категорії належать і діти з постійною або тимчасовою 

інвалідністю.  

Однією із форм реалізації право осіб з особливими потребами є 

інклюзивне навчання. Під інклюзивним навчанням розуміємо систему освітніх 

послуг, коли особи з особливими освітніми потребами навчаютьсяв загальному 

освітньому середовищі за місцем свого проживання. Інклюзивна освіта є 

гнучкою індивідуалізованою системою навчання дітей з особливостями 

психофізичного розвитку в умовах масової загальноосвітньої школи за місцем 

проживання.  

Основними компонентами інклюзивного середовища є безбар’єрне 

фізичне і психічне середовище, спеціальні умови навчання і виховання.  

2. До особливостей організації навчання в інклюзивному навчальному 

закладі ґрунтуються на перевагах інклюзивного навчання: усунення бар’єрів в 

освітній системі та системі підтримки дітей з особливими освітніми потребами, 

залучення батьків до процесу навчання, діти з особливими освітніми потребами 

отримують можливість для успішної соціалізації, розвитку своїх задатків, 

можливостей з подальшою інтеграцією в суспільство через інтегроване 

середовище, у дітей з особливими освітніми потребами формуються соціальні 

компетенції для налагодження дружніх стосунків з ровесниками у шкільному 

середовищі та поза межами школи; моделюються належні способи взаємодії з 

колективом. 

Обовязковими є створення доступності та індивідуальної програми 

розвитку дитини. Індивідуальна програма розвитку дитини з особливими 

освітніми потребами (ІПР) – це документ, у якому визначаються вимоги до 

надання освітніх послуг дитині, характер освітніх послуг і форми підтримки.  

Інклюзивне навчання може здійснюватися за однією з форм: повна 

інтеграція, за якою дітей із психологічною готовністю до спільного навчання з 

однолітками та рівнем психофізичного розвитку, що відповідає віковій нормі, 

по 1-3 особи включають до звичайних класів загальноосвітнього навчального 

закладу; при цьому вони мають одержувати корекційну допомогу за місцем 

навчання та проживання; комбінована інтеграція, за якої дітей із близьким до 

норми рівнем психофізичного розвитку по 1-3 особи включають до звичайних 

класів загальноосвітнього навчального закладу; у процесі навчання вони 

постійно одержують допомогу асистента вчителя; часткова інтеграція, за якої 

дітей з особливостями психофізичного розвитку, які неспроможні разом з 

однолітками оволодіти освітнім стандартом, включають до загальноосвітніх 

класів по 1-3 особи лише на частину дня; тимчасова інтеграція, за якої дітей з  
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особливостями психофізичного розвитку об’єднують з однолітками 2-4 рази на 

місяць для проведення спільних виховних заходів. 

Важливим є формування сприятливого морально-психологічного 

клімату в інклюзивному середовищі. До аспектів формування морально-

психологічного клімату відносимо: моральні якості, що переважають у 

колективі,  емоційний стан колективу, позиція вчителя (асистента вчителя), 

відношення учнів з типовим розвитком до своїх однолітків з особливими 

потребами, подолання відчуження між дітьми, співпраця вчителя, батьків, 

відповідних фахівців та учнів обох категорій колективу. 

4. Успіх інклюзивного навчання, виховання та розвитку дітей з особливими 

потребами залежить від психолого-педагогічного супроводу командою 

спеціалістів, які будуть працювати з ними. Без кваліфікованої допомоги учням з 

психофізичними порушеннями надзвичайно важко розкрити свої потенційні 

можливості, навчатися без підтримки. Це обумовлено і психологічними 

особливостями таких дітей, їхніми зниженими можливостями спонтанного 

розвитку, і соціальними ситуаціями розвитку їхньої особистості (невдачами у 

попередньому навчанні і вихованні, неблагополучними родинними умовами 

тощо). 

Дослідження проводилося на базі Ізюмської загальноосвітніх шкіл №5 і 

№6 Ізюмської міської ради Харківської області. В школах працює 5 

інклюзивних класів, в яких навчається десять дітей з особливими потребами. 

Працівники закладів пройшли підвищення кваліфікації, приймали участь у 

лекціях, тренінгах щодо підвищення знань по організації роботи в 

інклюзивному середовищі. В закладах освіти створені сприятливі умови для 

навчання дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі й дітей з 

інвалідністю, забезпечення їх безперешкодним доступом до всіх приміщень 

школи, а саме : заклад обладнано пандусом та є кнопка виклику; шкільні сходи 

мають з одного боку огородження, висотою 0,9 м з перилами, двері у більшості 

приміщень безпорогові, інклюзивні класи розташовано на першому поверсі 

будівлі закладу освіти; в класі, де навчається дитина, яка пересувається на 

інвалідному візку, забезпечено оптимальне розташування меблів, обладнання, 

що створює сприятливі умови для безпечного пересування по класній кімнаті, 

для зорової роботи; створена доступна ресурсна кімната. 

Показником сприятливого морально-психологічного клімату в 

навчальному середовищі інклюзивного класу є ефективна адаптація дітей з 

особливими потребами в середовищі інклюзивного класу. Реалізація 

ефективної адаптації такої дитини до умов інклюзивного класу потребує 

діагностичного дослідження. Діагностика здійснюється за напрямами:  
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діагностика соціально-емоційного розвитку (спостереження, проективна  

методика «Неіснуюча тварина»), діагностика соціальної поведінки (Моніторинг 

соціалізації особистості учня» (І. Рожкова), спостереження), діагностика 

когнітивного розвитку (вивчення документації, спостереження). 

Стан сприятливого морально-психологічного клімату визначався за 

критеріями адаптованості дитини з особливими потребами до умов 

інклюзивного середовища: за соціально-емоційним, соціально-поведінковим 

(особистісно-дієвим), когнітивним критеріями.  

Показниками соціально-емоційного критерію є: повага до інших у 

шкільному середовищі, демонстрація самоконтролю,демонстрація активної Я-

концепції,агресивність,труднощі у спілкуванні,емоційний стан. 

Показниками соціально-поведінкового (особистісно-дієвого) критерію є: 

продуктивні навички у роботі, організаційні здібності. 

Показниками когнітивного критерію є: вирішення проблем та 

встановлення взаємозв’язків, знання чисел та нумерації, здійснення операцій з 

об’єктами, здійснення операцій вимірювання. 

Всі респонденти мають занижену самооцінку, відчувають 

незадоволеність у спілкуванні, мають страхи, невпевненість, орієнтуються в 

побуті та оточуючому середовищі. Більшість учнів початкової школи – 4 особи 

не проявляють агресії, готові до співробітництва з оточуючими, відкриті до 

людей. В той час учні середньої школи в своїй більшості закриті, не прагнуть 

до спілкування і взаємодії. Більшість дітей початкової школи виявляють 

привітність і турботу до інших, прагнуть уваги шляхом відповідної поведінки, 

виявляють розуміння до інших, не агресивні, емоційно стабільні.  

Високий рівень соціалізації має один учень – учень першого класу,  

низький рівень – більше половини учнів - 6 учнів. За шкалою «моральність» та 

«автономність» високий рівень не виявлено у жодного респондента. Соціальна 

активність притаманна учням початкових класів, а учні середніх класів мають 

низький рівень за цим показником.  

Констатували, що за соціально-емоційним, соціально-поведінковим та 

когнітивним критеріями переважає низький рівень показника сприятливого 

морально-психологічного клімату в навчальному середовищі інклюзивного 

класу. Учні мають високий рівень тільки за соціально-емоційним критерієм, за 

поведінковим і когнітивним – ні.  

5. Нами виокремлено напрямки формування сприятливого морально-

психологічного клімату в середовищі інклюзивного класу: формування 

морально-психологічного клімату колективу закладу освіти; адаптація та 

модифікація навчального середовища, психологічний супровід всіх  
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учасників навчально-виховного процесу, створення «мережі підтримки», 

організація співпраці з батьками учнів з особливими потребами, формування 

толерантного ставлення до дітей з особливими потребами в освітньому 

середовищі, формування міжособистісних стосунків дітей з особливими 

потребами із однолітками в інклюзивному закладі, спонукання до 

самовиховання в моральній сфері.  

Розроблені рекомендації батькам, вчителю та асистенту вчителя 

інклюзивних класів, а також програма забезпечення психологічного супроводу 

інклюзивного навчання в закладі загальної середньої освіти, що має на меті 

створити в інклюзивному середовищі сприятливі умови для навчання та 

розвитку дітей з особливими потребами. Її принципами є: системність, 

комплексність, інтегративність (об`єднання), пріоритет особливих потреб 

дитини, безперервність. Програма перадбачає різні форми роботи з усіма 

учасниками навчально-виховного процесу, зокрема, бесіди, тренінги, 

консультації, різноманітні заходи. 

Подяки.  Автор висловлює подяку колективу кафедри педагогіки, 

управління та адміністрування Навчально-наукового інституту менеджменту та 

психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії 

педагогічних наук України, колективу та керівнику Ізюмської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів №5 Ізюмської міської ради Харківської області, 

Ізюмської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №6 Ізюмської міської ради 

Харківської області та особисто доктору педагогічних наук, доценту кафедри 

І.М. Андрощук за отримані грунтовні знання в галузі організації інклюзивного 

навчання в закладах освіти та допомогу при підготовці цієї публікації.  
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