
Тема: «Питання реформування інклюзивної освіти»

Міжнародні стандарти в галузі прав людини ґрунтуються на ідеї участі 
кожної особи в суспільному житті на засадах рівності й без 
дискримінації(ООН,1993). Поширення в Україні процесу інклюзивного 
навчання дітей з обмеженими можливостями фізичного та/або психічного 
здоров’я є не лише відображенням часу, але й представляє собою ще один крок 
до забезпечення повної реалізації прав дітей з особливими потребами на якісну 
освіту. Інклюзивна практика реалізує доступ до одержання освіти в 
загальноосвітньому закладі за місцем проживання та створення необхідних 
умов для успішного навчання для всіх без виключення дітей, незалежно від їх 
індивідуальних особливостей, психічних та фізичних можливостей.

Рішення про утворення класів з інклюзивним навчанням приймається 
керівником загальноосвітнього навчального закладу з урахуванням освітніх 
запитів населення за умови наявності необхідної матеріально-технічної та 
методичної бази, відповідних педагогічних кадрів і приміщень, що 
відповідають санітарно-гігієнічним вимогам.

Організація навчання дітей в інклюзивних класах потребує розв’язання 
низки завдань:

- Пристосувати шкільні приміщення до потреб дітей з особливостями 
психофізичного розвитку (пандус, внутрішній простір школи, бильця, широкі 
двері, підйомники, шкільний туалет тощо).

- Організувати навчально-виховний процес, який би задовольняв освітні 
послуги всіх дітей.

- Розробити систему надання спеціальних освітніх і фахових послуг для 
дітей з особливими освітніми потребами.

- Створити позитивний клімат у шкільному середовищі.
Зарахування дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітній

навчальний заклад здійснюється в установленому порядку відповідно до 
висновку (рекомендацій) психолого-медико-педагогічної консультації.

Психолого-медико-педагогічна консультація (ПМПК) є методичною 
установою системи освіти України, що здійснює консультативну, методичну, 
психолого-педагогічну, корекційно-розвивальну, аналітичну, прогностичну, 
профілактичну та просвітницьку діяльність. Діяльність ПМПК допомагає при 
вирішенні таких питань:

- попередження порушень розвитку дітей;
- вибір індивідуального освітнього маршруту;
- допомога в подоланні труднощів у навчанні;
- вирішення проблем особистого розвитку.
Діагностичне обстеження дітей здійснюється обов’язково у присутності 

батьків (осіб* які їх замінюють) за наявності відповідних документів та 
робиться відповідний висновок.
Висновок - це документ, що формулюється фахівцями ПМПК за результатами 
психолого-педагогічного вивчення дитини. У висновку ПМПК
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описано особливості розвитку дитини, що допомагає педагогам у подальшій 
розробці індивідуальної програми розвитку. Висновок ПМПК є підставою для 
направлення дітей органами управління освітою в загальноосвітні навчальні 
заклади, класи (групи) з інклюзивним навчанням, спеціальні дошкільні і 
загальноосвітні навчальні заклади з урахуванням побажань батьків (осіб, які їх 
замінюють) та організації належної корекційно-розвивальної роботи.

За організацію інклюзивної освіти, як і за організацію освітньо- го 
процесу в цілому, відповідає керівник навчального закладу.

Батьки або особи, які їх замінюють, є учасниками на- вчально-виховного 
процесу й повинні сприяти здобуттю дітьми освіти: зобов’язані постійно дбати 
про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створення належних умов для 
розвитку їх природних здібностей.

Для забезпечення ефективності навчально-виховного про- цесу 
наповнюваність класів з інклюзивним навчанням стано- вить не більш ніж 20 
учнів, з них «одна-три дитини з розумо- вою відсталістю або порушеннями^ 
опорно-рухового апарату, або зниженим зором чи слухом, або затримкою 
психічного розвитку тощо; не більш ніж двоє дітей сліпих або глухих, або з 
тяжкими порушеннями мовлення, або складними вадами розвитку 
(порушеннями слуху, зору, опорно-рухового апара- ту в поєднанні з розумовою 
відсталістю, затримкою психічно- го розвитку), або тих, хто пересувається на 
візках».

Навчання у класах з інклюзивним навчанням здійснюється за типовими 
навчальними планами, програмами, підручниками та посібниками,
рекомендованими Міністерством освіти і науки України для загальноосвітніх 
навчальних закладів, у тому числі за спеціальними підручниками.

Дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі 
супроводжує асистент учителя.

Основне завдання асистента вчителя - допомога вчителю в забезпеченні 
особистісно зорієнтованого, індивідуального підходу в освітньому процесі-, 
зокрема у створенні індивідуальної програми розвитку для дитини _ 
особливими освітніми потребами. Основні функції асистента вчителя є такими. 
Організаційна: допомагає в організації навчально-виховного процесу у класі з 
інклюзивним навчанням; надає допомогу учням з особливими освітніми 
потребами в організації робочого місця; проводить спостереження за дитиною з 
метою вивчення її індивідуальних особливостей, схильностей, інтересів і 
потреб; допомагає концентрувати увагу, сприяє формуванню саморегуляції та 
самоконтролю учня; співпрацює з фахівцями, які безпосередньо працюють з 
дитиною з особливими освітніми потребами та беруть участь у розробці 
індивідуальної програми розвитку. Асистент учителя забезпечує разом з 
іншими працівниками здорові та безпечні умови навчання, виховання та праці. 
Веде встановлену педагогічну документаці ю тошо

З січня по травень 2017 року спеціалістами психолого-медико- 
педагогічної консультації було проведено психолого-педагогічне вивчення 33 
дітей району (2013 - 15 дітей, 2014 - 19, 2015 - 20, 2016 - 25). З кожним роком 
кількість дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей з 
інвалідністю, збільшується. При вивченні дітей спеціалістами ПМПК



заяву на інклюзивне навчання, то навчальний заклад повинен забезпечити 
умови для навчання дитини за вищезазначеною формою відповідно до 
Постанови КМУ від 15.08.2011 № 872 «Про затвердження Порядку організації 
інклюзивної форми навчання у загальноосвітніх навчальних закладів».

Заклад має бути готовим до прийняття таких дітей в інклюзивні класи.
У 2016-2017 навчальному році було запроваджено інклюзивну форму 

навчання в Хухрянській ЗОШ (1 дитина). На 2017-2018 н.р. планується 
впровадження інклюзивної форми навчання в Чернеччинській ЗОШ (1 дитина). 
Переваги інклюзивної освіти: для дітей з особливими освітніми потребами:

• Завдяки цілеспрямованому спілкуванню з однолітками поліпшується 
когнітивний, моторний, мовний, соціальний та емоційний розвиток дітей.

• Ровесники відіграють роль моделей для дітей з особливими освітніми 
потребами.

• Оволодіння новими вміннями та навичками відбувається функціонально.
• Навчання проводиться з орієнтацією на сильні якості, здібності та 

інтереси дітей.
• У дітей є можливості для налагодження дружніх стосунків зі здоровими 

ровесниками й участі у громадському житті.
для інших дітей:

• Діти вчаться природно сприймати і толерантно ставитися до людських 
відмінностей.

• Діти вчаться налагоджувати й підтримувати дружні стосунки з людьми, 
які відрізняються від них.

• Діти вчаться співробітництву.
• Діти вчаться поводитися нестандартно, бути винахідливими, а також 

співчувати іншим.
для педагогів та фахівців:

• Вчителі інклюзивних класів краще розуміють індивідуальні особливості 
учнів.

• Вчителі оволодівають різноманітними педагогічними методиками, що 
дає їм змогу ефективно сприяти розвиткові дітей з урахуванням їхньої 
індивідуальності.

• Спеціалісти (медики, педагоги спеціального профілю, інші фахівці) 
починають сприймати дітей більш цілісно, а також вчаться дивитися на 
життєві ситуації очима дітей.
Незважаючи на ряд переваг, можна виявити і недоліки вітчизняної 

системи освіти, що заважають інтеграції дітей з особливими освітніми 
потребами до загального освітнього процесу, є:

• недосконалість законодавства у галузі освіти, що зумовлює відсутність 
механізмів розвитку та фінансування системи інклюзивного навчання;

• недостатнє матеріально-технічне та кадрове забезпечення
загальноосвітніх навчальних закладів (відсутність спеціального
допоміжного навчального обладнання, спеціально розроблених
навчальних методик та програм інклюзивного навчання, недостатня 
чисельність спеціально підготовлених фахівців для роботи з інвалідами);

• непристосованість будівель загальноосвітніх навчальних закладів (у т.ч.
всередині) Д Л Я  безпепешколного Л П Г Л Л /т / ТТП н м у  ' п ш т  їо  —



нозологіями захворювання;
• недостатня психологічна готовність учнів та педагогів до спільного 

навчання із особами з інвалідністю.
Крім зазначеного, слід додати негативне ставлення батьків до того, що їх 

здорові діти мають навчатися з дітьми із порушеннями психофізичного 
розвитку, вважаючи, що таким чином, орієнтація на дітей з вадами затримує 
розвиток навчання інших дітей. Проте, індивідуальний навчальний план (ІНП), 
розроблений відповідно до потреб такої дитини має реалізовуватись в умовах 
звичайного навчального процесу, не зупиняючи і не гальмуючи темп 
просування навчання інших дітей.

Отже, готовність до навчання у звичайних українських навчальних 
закладах дітей з особливими освітніми потребами ще доволі незначна, 
пов’язано це, насамперед, з непоінформованістю населення щодо суті 
інклюзивної освіти, її переваг. Її корисність у тому, що учні з вадами розвитку 
звикають жити в середовищі своїх здорових чи то відносно здорових^ 
однолітків, беруть участь у шкільному й позашкільному житті навчального 
закладу, привчаючись таким чином до активного життя в соціумі. їхні ж 
однокласники звикають толерантно сприймати людей з особливими потребами 
і ставитися до них як до рівних.


