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РОЗВИТОК ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В РЕСПУБЛІЦІ МОЛДОВА
З ОРІЄНТАЦІЄЮ НА ЄВРОПЕЙСЬКУ МОДЕЛЬ
Юліанa Бабина
аспірантка кафедри педагогіки
Кишинівський державний педагогічний університет (Молдова)
За останні кілька років інклюзивна
освіта в навчальних закладах нашої країни
забезпечила можливість залучення в
навчальний процес великої кількості учнів
зі спеціальними освітніми потребами
(СОП). З прийняттям Програми розвитку
інклюзивної освіти в Республіці Молдова
на 2011-2020 рр. користувачами цієї
моделі можуть бути всі діти, незалежно від
їх положення. Експерти в області прав
людини відзначають, що в Молдові
активно застосовується модель, коли
дитина зі СОП вчиться в звичайному класі,
аналогічно до застосовуваної в Італії, де
шкільна програма адаптована до потреб
учня.
На території республіки відкрито
немало гімназій зі спеціальними освітніми
потребами. Зокрема, у селі Оксентя
навчаються 24 дітей зі СОП, у тому числі з
обмеженими розумовими та фізичними
можливостями.
Для
них
викладачі
адаптували шкільну програму таким
чином, щоб вони вчили стільки, скільки
можуть самі засвоїти. Крім цього, вони
можуть виконувати домашні завдання за
допомогою супроводжуючого педагога –
викладача зі спеціальною підготовкою. У
цих
умовах
виключається
всяке
ігнорування
учнів
зі
спеціальними
потребами іншими дітьми або педагогами.
Навпаки,
їм
допомагають
долати
труднощі, з якими вони стикаються в
процесі навчання. Тобто, акцент ставиться
якомога більше на учня, а не на групу [1].
Подібні навчальні центри, з
запронованими методами викладання (де
працює
супроводжуючий
педагог),
існують вже у багатьох гімназіях нашої
країни. Важливу роль у впровадженні
даної
педагогічної
моделі
зіграла
Програма розвитку інклюзивної освіти в
Республіці Молдова на 2011-2020 рр.,
затверджена ще кілька років тому [2].
Слідуючи
європейським
стандартам,
програма передбачає безперервну зміну й

адаптування освітньої системи з тим, щоб
та відповідала різноманітності дітей та їх
потреб. А також необхідність своєчасно
надавати якісну освіту всім учням на
основі інтеграції в рамках загальної
системи освіти. Документ передбачає, що
користувачами інклюзивної освіти є всі
діти,
незалежно
від
матеріального
становища сім’ї, середовища проживання,
етнічної приналежності, мови спілкування,
статі, віку, політичної або релігійної
приналежності,
стану
здоров’я,
особливостей навчання чи судимості,
тощо. В рамках цього процесу освітньої
інтеграції, забезпечується підготовка і
осіб, які взаємодіють з учнями, тобто
професійна підготовка педагогів, яких
налічується в країні близько 600. Таким
чином,
непрямими
користувачами
інклюзивної освіти і вихователями є також
усі члени сім’ї, педагогічні кадри,
соціальні асистенти, місцеві органи
публічного управління та ін.
Експерти в області захисту прав
вважають, що національна політика в
галузі освіти розроблена на основі ідеї
освіти для всіх. «…Після уроків тут
проводяться різні заходи щодо соціалізації
та формування життєвих навичок», –
зауважує менеджер проекту з асоціації
«Keystone Moldova» Марчела Діліон [1].
Можемо
підсумувати,
що
і
італійська, і наша модель інклюзивної
освіти ставлять акцент на «інтеграції
дітей».
Як запевняє Лілія Захарія, повільно,
але дуже впевнено інклюзивна освіта в
Молдові запозичує практику багатьох
європейських країн, в яких дитина з СОП
вже не розглядається як проблема, а як
учень, який потребує окремої моделі
навчання та плану розвитку. Альянс
організацій в допомогу особам з
обмеженими можливостями РМ надає
спеціалістам-педагогам Керівництво для
викладачів з інклюзивної освіти, яке
7

Соціальне партнерство в інклюзивній освіті: європейський вектор, українські реалії

включає в себе опис видів обмежених
можливостей, рівень адаптації шкільної
програми, приклади практичної роботи
(техніки, робочі картки) та методи
оцінювання навчальних досягнень та
успіхів. Знаючи ці деталі процесу
навчання, педагогам легше зрозуміти
специфіку кожної індивидуальної дитини з
СОП [1].

Мал.4. Ательє «Емоції та колір», РМ.

Мал.1. Ресурсний центр по розвитку
інклюзивної освіти, с. Оксентя,
Дубоссарський район, РМ, [1]. (Ресурси
фото - Л. Захария, 2015 р.).

Мал.5. Організатор проекту – Т. Стратулат
із донькою, [3].
перші заняття дорослих (Ресурси фото –
фейсбук, Т. Стратулат, 2018 р.).

Мал. 2. Ательє «Емоції та колір», перше
заняття,

Мал. 3. Автор із донькою Ліндою, 3 років.
по центру – Ралука, 7 років.

Великий спектр занять для дітей
поза шкільною програмою із різними
можливостями запропоновано в Дитячому
Творчому
Республіканському
Центрі
«Артіко» (м. Кишинів), в якому працюють
педагоги з високою кваліфікацією та
стажем. Педагог з малюнку та живопису –
Теодор Стратулат, лектор і аспірант
Кишинівського Державного Педагогічного
Університету ім. І. Крянгє).
Як приклад можливої інклюзивної
освіти в контексті художньо-естетичного
виховання
дітей/учнів,
ми
можемо
запропонувати дитячі творчі центри для
усіх категорій зацікавленних людей, від
малюків до молоді. А й навіть з користю
провести вільний час можливо і батькам.
Останнім часом в Кишиневі уже
8
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активують різноманітні дитячі центри,
кружки.
Розглянемо
як
зразок
експериментальної творчої діяльності,
ателье Образотворчого мистецтва, під
назвою «Емоції та колір» для дітей та їх
креативних батьків, відкритий на початку
2018-го р. (Мал. 2-4). Організаторами
виступають – Теодор Стратулат та Наталія
Бадан-Догару, які давно пов’язані у галузі
мистецтва (Мал. 5). Педагоги поєднують
досліджувальну
діяльність
із
педагогічною, професійно викладають
художньо-естетичну
дисципліну
усім
охочим дітям та дорослим з будь яким
рівнем підготовки, творчо підходять до
рішення проблем та з успіхом проводять в
рамках
задуманного
проекту
свою
експериментальну роботу [3].
Сучасний інтеграційний підхід в
художній освіті дає змогу зібрати групу
учнів різного віку, матеріального та
сімейного
становища,
навчальної
підготовки,
інше.
Цим
можливо
прослідкувати ефективність інноваційних
методик, швидкість розвитку творчих
здібностей та розкриття потенціалу учнів,
а й навіть справжнього таланту. Бо
насамперед,
заняття
образотворчим
мистецтвом, будь то художнє ткацтво,
живопис, кераміка, деревообробка, батик,
вишивання,
сприяють
формуванню
ємоційної
інтелігентності
та
врівноваженності, естетичного смаку і
образотворчого мислення. Взагалі заняття
живописом або ремеслом заспокоює
людину, стимулює його, наповнює його
внутрішньо – емоційно і духовно,
розкриває горизонти усієї його скритої
особистості. А для дітей зі СОП чи будь
якими іншими обмеженими розумовими та
фізичними можливостями/вадами – це є
найкращий спосіб подолання проблеми,
отримання
допомоги
приємним
та
корисним
методом.
І
включення
педагогами різних дітей та підлітків во
взаємозв’язаний творчий процес – стане
доказом, що всі люди є рівні, учні мають
однакові
права,
незалежно
від
матеріального
становища
чи
стану

здоров’я,
зовнішності.
Бо
в
психологічному аспекті для дитини в
любому віці буде дуже шкідливим
виділяти її зпоміж усіх інших, звертати
спеціальнц увагу, що вона є якась не така
як усі. Навпаки, в педагогічній практиці
потрібно вирівнювати всіх дітей, вжити
заходів, щоб дитина відчувала себе
максимально комфортно, та змогла на
уроках
розкріпачитися.
Тоді
і
в
подальшому
житті,
такий
індивид
влаштується як особистість, знайде свою
половину, здобуде вищу освіту з вірним
вибором професії, зможе збудувати крепку
сім’ю. Існує феномен, коли діти зі СОП
можуть показувати ще більш вразливі
результати та завзяття. Дослідники,
психологи проголошують відомі нам
істини, що чим більше труднощів на
життевому шляху, тим більше досягнень
матиме особистість. Тому до проблеми
інклюзивної освіти треба підійти з усією
серьйозністю.
У Молдові на державному рівні
інклюзивну освіту почали впроваджувати
ще з 2011-го р.. На даний момент в нашій
країні більше трьох тисяч дітей з
обмеженими можливостями отримують
інклюзивну освіту. Експерти з прав
захисту дітей вважають, що для сучасного
молдавського суспільства має стати
нормою, щоб в класах разом зі здоровими
дітьми навчалися хоча б 1-2 дитини з
обмеженими
можливостями
[4].
Зазначимо, що після аналізу документів та
на думку експертів, в республіці Молдова
застосовується модель інклюзивної освіти
подібна
до
італійської.
І
хоча
Європейський союз просуває свій зразок
інклюзивної освіти, проте в кожній країні
всерівно враховується специфіка власної
системи освіти.
Подібні шляхи задля вирішення
проблеми з освітою для дітей зі СОП
необхідно
запропонувати
в
гімназіях/ліцеях і в вищих навчальних
закладах, у тому числі на факультетах
художньо-естетичного циклу.

1. Инклюзивное образование ближе к европейской модели. – [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://esp.md/2015/11/18/inklyuzivnoe-obrazovanie-v-moldove-blizhe-k-evropejskoj-modeli
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доступа:
http://lex.justice.md/viewdoc.
php?action=view&view=doc&id=339343&lang=2
3. Группа креативных родителей «Эмоции и цвет». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.facebook.com/groups/144627226346715/
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Режим доступа: https://ru.sputnik.md/society/20150807/1221242.html

ІННОВАЦІЙНИЙ ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНОЇ СФЕРИ З ІНТЕГРАЦІЇ ЗАГАЛЬНОЇ ТА
СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ ДІТЕЙ У США
Олена Біла
д. пед. н., професор
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
У сучасних умовах професійного
становлення вчителів початкової школи,
зорієнтованих на набуття концептуальних
знань у сфері інклюзивної освіти молодших
школярів, компетентний вибір і комплексне
застосування педагогічних технологій у
навчально-виховному процесі початкової
школи інклюзивного типу, педагогічне
проектування,
апробацію
та творче
впровадження авторських інноваційних
технологій
у
інклюзивних
школах,
актуалізується необхідність осмислення
провідного досвіду фахівців соціономічної
сфери
у
контексті
забезпечення
інтегрованого навчання та виховання дітей
із особливими потребами в умовах освітніх
закладів США.
Однією із найважливіших тенденцій
щодо трансформації сучасної світової та
вітчизняної
початкової
школи
є
впровадження в її умовах інтегрованої
освіти учнів із інвалідністю як природної
альтернативи
їхньої
ізольованої
(інтернованої) освіти.
Визначальне значення для пошуків
нової парадигми професійної діяльності
соціономістів у інклюзивних освітніх
закладах України мають міжнародні
(Всесвітня декларація «Освіта для всіх»,
Конвенція ООН про права дитини,
Саламанкська декларація про принципи,
політику та практичну діяльність у сфері
освіти осіб із особливими потребами) і
державні (Конституція України, Закон
України «Про охорону дитинства», Закон
України «Про освіту», Національна

стратегія розвитку освіти в Україні на 20122021 рр., Наказ МОН України від 1 жовтня
2010 р. № 912 «Концепція розвитку
інклюзивної освіти») документи.
Дидактичні, соціально-психологічні
та
соціально-педагогічні
аспекти
професійної діяльності соціономістів із
дітьми з особливими освітніми потребами
охарактеризовано у низці досліджень
вітчизняних (Л. І. Даниленко, Н. В. Кічук,
А. А. Колупаєвої,
Н. З. Софій)
та
зарубіжних (Н. Ю. Максимової, Е. Л.
Мілютіної,
Б. П. Пузанова)
учених.
Зокрема, учені А. А. Колупаєва акцентує
дослідницьку увагу на гуманізацію процесу
особистісного
становлення
дітей
молодшого шкільного віку відповідно до
їхніх освітніх потреб; удосконалення
шляхів
конструктивного
розв’язання
проблем щодо соціалізації й інтеграції дітей
із інвалідністю у сучасне суспільство [1, с.
23].
Незважаючи на значний науковий
доробок вітчизняних дослідників щодо
поліаспектного розуміння змісту діяльності
фахівців-соціономістів
в
інклюзивних
школах, вектор цілісного осмислення
процесу інноватизації початкової школи
інклюзивного
типу
з
урахуванням
провідного зарубіжного досвіду, ще
перебуває на периферії наукового пошуку.
Ідеться
про
своєчасну необхідність
продуктивного розв’язання фахівцями
соціономічної сфери таких психологопедагогічних проблем дітей із особливими
потребами, як: проблеми, що пов’язані зі
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збереженням
здоров’я,
розвитком
особистості,
визначенням
освітньої
траєкторії руху вихованців; проблеми, які
пов’язані з неблагополуччям сімей учнів і
порушенням їхніх прав на освіту; проблеми
на етапах адаптації (або дезадаптація),
інтеграції (або дезінтегрованість) в умовах
освітніх установ; проблеми, що пов’язані з
девіантною поведінкою дітей в освітньому
середовищі; проблеми, що пов’язані з
конфліктами в освітньому середовищі та
відсутністю
системної
організації
мультидисциплінарного
партнерства
шкільних соціономістів із місцевими
фахівцями локального та регіонального
рівнів.
Слід підкреслити, що у США
втілення
демократичних
принципів
інтегрованого
навчання
дітей
із
порушеннями у розвитку в умовах
звичайних шкіл розпочалося ще у 1973 р.
Саме
тоді
відбулося
затвердження
федерального законодавчого Акту про
освіту осіб із обмеженими можливостями
та реабілітаційного Акту. Пізніше було
прийнято Акт про Освіту всіх дітей із
обмеженими можливостями від 1975 р.,
Суспільного закону 99-457 від 1986 р. та
Суспільного закону 110-476 від 1990 р. [2].
На основі теоретичного аналізу
праць вітчизняних (О. В. Безпалько,
А. Й. Капської) та зарубіжних (Д. Вернера,
Є. І. Лернера, Н. Ю. Максимової,
Н. Ньюкомб) учених, ми з’ясували низку
спільних рис щодо реалізації інклюзивної
освіти дітей із особливими потребами в
США та Україні. Зокрема, сам термін
«дитина з особливими освітніми потребами
здоров’я» у цих країнах є найбільш
визнаним, бо віддзеркалює переважно
соціальний контекст дитячої проблеми, а не
медичний або юридичний. Саме на
державному
рівні
заборонена
дискримінація особливих дітей, і, як
наслідок,
заперечуються
соціально
некоректні поняття «інвалід» або «хвора
дитина».
У США та в Україні створено
достатньо потужню законодавчу системи
щодо захисту прав дітей із особливими
освітніми
потребами,
яка
стала
безпосереднім відгуком на міжнародні

документи,
задекларовані
ЮНЕСКО
«Конвенція про боротьбу з дискримініцією
в галузі освіти» та ООН «Конвенція про
права дитини». Слід зауважити, що хоча у
цих кранах і прийняті на державному рівні
закони та програми щодо соціального
захисту людей із інвалідністю, водночас
спостерігається самостійність і громадська
активність у кожному американському
штаті або області України. Ідеться про
внутрішнє
фінансування,
реалізацію
соціальних
програм,
створення
громадських
організацій,
активізації
приватного сектора у вирішенні питань
соціальної адаптації, реабілітації та
соціалізації дітей і молоді з особливими
потребами. Простежується тенденція до
зростання уваги окремого штату (області)
не лише на матеріальну, а й на психологопедагогічну підтримку.
Зазначимо, що у США такий аспект
діяльності, як соціально-педагогічна робота
з дітьми із особливими потребами не
відокремлюється.
Така
робота
має
переважно комплексний характер і всі
заходи відносяться до соціальної сфери. У
той самий час в США та Україні мають
місце такі напрямки соціально-педагогічної
роботи,
як:
вивчення
соціальнопсихологічного стану осіб з особливими
потребами,
проведення
соціальнопедагогічних досліджень особливостей
соціалізації
дітей
із
різними
захворюваннями; побутова реабілітація
дітей
(навчання
елементам
самообслуговування, нормам поведінки в
мікросоціумах);
психолого-педагогічне
консультування дітей із особистісних
проблем; формування якостей особистісної
самодіяльності
засобами
спеціально
розроблених психотренінгів; здійснення
психолого-педагогічної корекційної роботи
з дітьми; організація консультативних
пунктів для родичів молодих людей із
інвалідністю з юридичних, правових,
психолого-педагогічних питань; розвиток
творчих можливостей дітей; організація
культурно-дозвіллєвої діяльності дітей
через упровадження різних програм та
форм
роботи
соціальних
служб;
профорієнтаційна робота серед молодих
людей
із
інвалідністю;
соціально11
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педагогічна допомога та підтримка батьків
дітей з особливими потребами; координація
роботи з різними соціальними інститутами,
що опікуються проблемами дітей з
особливими потребами у суспільстві;
розвиток волонтерського руху у сфері
соціального захисту та підтримки дітей із
особливими потребами.
Зміст соціально-педагогiчної роботи
з учнями із особливими потребами
здоров’я, які вчаться в умовах традиційного
класу, ще недостатньо дослiджений у двох
державах
в
теоретико-методичному
контексті. Фахівці та вчені США та
України покликані своєчасно вирішувати
такі актуальні завдання, що стосуються
обґрунтування комплексу педагогічних
технологій
інтегрованого
навчання
молодших школярів із інвалідністю в
умовах традиційних шкіл і оптимальних
шляхів
використання
інформаційних
технологій для розширення можливостей
вибору індивідуальних програм навчання
для дітей із з особливими потребами.
Водночас презентуємо й відмінні
риси щодо особливостей професійної
діяльності соціономістів із учнями з
особливими потребами в США.
Забезпечення в цій країні рівного (за
правом) доступу до освіти дітей з
особливими потребами та розвиток
громадського руху проти розмежування
навчання дітей із різним станом здоров’я
бере початок у другій половині 19 ст. На
сучасному етапі в США діють й
законодавчі акти щодо захисту прав
безпритульних дітей із особливими
освітніми потребами. Щодо системи
надання різних видів допомоги дітям із
особливими потребами, то вона охоплює
всі сфери життя та сприяє їхній інтеграції в
суспільство. Ідеться про максимальну
адаптацію суспільних стандартів до
особливих потреб дітей із інвалідністю для
того, щоб вони могли жити незалежно [3].

Примітно, що штат фахівців, які
працюють з дітьми із особливими
потребами в умовах американських шкіл,
включає: спеціальних педагогів (відповідно
до вад учня, наприклад «сурдопедагог» та
ін.); додатковий персонал підтримки;
координаторів спеціальних програм для
дітей із інвалідністю; координатора роботи
зі студентами із особливими потребами,
який керує командою спеціальних учителів
у традиційних школах.
Слід зауважити, що спеціальна
освіта в США не існує як окрема галузь, а
виступає як різновид послуги у межах
регулярної освіти. Учням, незалежно від
рівня
їхнього
фізичного
розвитку,
гарантованим є доступ до загальної освіти.
Відповідно до їх можливостей, у США
прийнято розрізняти три рівні інтеграції:
повна (у звичайних інклюзивних класах); у
звичайному інклюзивному класі з наданням
індивідуальних
лікувально-корекційних
уроків; в окремих денних класах в межах
звичайної інклюзивної школи. Акцент
переважно
робиться
на
співпрацю
спеціальних шкіл із загальноосвітніми,
коли перші грають роль консультативних
центрів для других. Також у США діє
широке різноманіття програм роботи груп
батьківської самодопомоги, батьківських
груп підтримки, що значно сприяє
усвідомленню батьками проблем дітей із
особливими
потребами,
оволодінню
методикою
втілення
індивідуальних
реабілітаційних програм тощо.
На подальшому етапі науководослідної
діяльності
перспективним
напрямом
уважаємо
з’ясування
педагогічної
своєрідності
конструкту
«мультидисциплінарне
партнерство
фахівців-соціономістів
інклюзивної
освітньої сфери на муніціпальному рівні у
США».

1. Колупаєва А. А. Досвід реалізації інклюзивної освіти в країнах Європи / А. А. Колупаєва. –
К. : Педагогічна думка, 2007. – 458 с.
2. The education of students with disabilities in homelless situations: a guide to rights and resources.
– Washington: National law center, 1997. – 19 p.
3. Winzer M. A. The history of special education: from isolation to integration / M. A. Winzer. –
Washington : D.C., 1993. – 464 р.
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ВПРОВАДЖЕННЯ ПОСЛУГИ РАННЬОГО ВТРУЧАННЯ ДЛЯ РОДИН, ЩО МАЮТЬ
ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
Ольга Замашкіна
к.пед. наук, доцент
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Багато років особи з особливими
потребами були непомітні в українському
суспільстві. Більшість родин, в яких
виховувались діти з особливостями
розвитку вважали, що у них немає іншого
вибору, ніж віддати їх у спеціальні заклади
закритого типу. Але ситуація змінилася. У
сучасній Україні на рівні держави
з’явилося розуміння того, що кожна
дитина має право на родину і включення у
суспільство.
На сьогодні українська влада
прийняла
ряд
важливих
рішень,
спрямованих на поліпшення якості життя
дітей з особливими потребами, створення і
розвиток інклюзивної освіти загалом та
послуги Раннього втручання, зокрема.
Така
ситуація
актуалізує
питання
соціального супроводу з метою сприяння
їхньому
розвитку,
попередженню
вторинних
відхилень,
психологічної
допомоги
батькам
та
забезпечення
подальшої успішної соціалізації.
Однак, необхідно констатувати,
що в сучасній Україні проблема раннього
втручання є злободенною внаслідок її
недостатнього теоретичного вивчення,
протиріч на нормативно-законодавчому
рівні, відсутністю взаємодії департаментів
охорони здоров’я, освіти, соціального
захисту
та
установ
під
їхнім
підпорядкуванням, а також відповідним
ресурсним забезпеченням (медичним,
фінансовим,
навчально-методичним,
кадровим тощо).
Мета статті – з’ясувати, наскільки
є
затребуваною
послуга
Раннього
втручання в Україні для родин з дітьми з
особливими потребами.
Зауважимо, що раннє втручання –
система різних заходів, спрямованих на
розвиток дітей раннього віку (від
народження до чотирьох років) з
порушеннями розвитку або ризиком появи
таких порушень, і заходів, орієнтованих на
підтримку батьків таких дітей. Воно

дозволяє за допомогою спеціальних
методів
діагностики
та
корекції
«побачити» відхилення в розвитку малюка
на ранніх етапах і почати своєчасну роботу
по виправленню цих дефектів. Суть
концепції – це комплексне супроводження
родин з дітьми раннього віку з
порушенням у розвитку / ризиком його
появи, яке на відміну від корекційної
концепції
роботи
з
дитиною
(«підтягування» дитини до «норми»)
розглядає її розвиток у контексті
взаємовідношень з близькими та ставить
основною метою нормалізацію життя сім’ї
і створення, таким чином, оптимальних
умов для її розвитку.
Теоретичною
основою
багатоаспектної діяльності з раннього
втручання
є
дитячий
психоаналіз
(Р. Шпіц),
теорія
прихильності
(Дж. Боулбі, М. Ейнсворт, П. Кріттенден),
системний підхід до вивчення психічного
розвитку в ранньому віці (Д. Стерн),
концепція
онтогенезу
спілкування
(М. І. Лісіна),
концепція
ранньої
соціалізації (Ф. Дольто), психологопедагогічний досвід виховання дітей,
позбавлених
піклування
(Е. Піклер).Психосоціальний
аспект
зазначеної проблеми простежується у
дослідженнях А. В. Кукурузи, І. Ю.
Левченко, М. І. Миколайчук, О. Романчук,
В. В. Ткачевої та ін.; теоретико-емпіричне
обґрунтування ефективності раннього
втручання – Т. О. Куценко, І.Д. Риндер,
Т.В. Скрипник та ін.
Нормативне
забезпечення
процесів раннього виявлення та супроводу
дітей з порушеннями психофізичного
розвитку
в
Україні
визначається
Концепцією ранньої соціальної реабілітації
дітей-інвалідів (схвалена постановою КМУ
№ 1545 від 12.10.2000 р.). Реалізацію
раннього супроводу покладено на систему
центрів соціальної реабілітації дітейінвалідів (наказ Міністерства праці та
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соціальної
політики
№
48
від
13.02.2007 р.),
психолого-медикопедагогічні
консультації
(наказ
МОНмолодьспорту
№
623/61
від
23.06.2011 р.) та навчально-реабілітаційні
центри
(МОНмолодьспорт
№
920
від16.08.2012 р.).
Міжнародна
громадська
організація
HealthProm
(Лондон),
Національна
Асамблея
людей
з
інвалідністю України та Благодійний фонд
«Інститут раннього втручання» (Харків) з
2016 р. започаткували та впроваджують
Програму «Батьки за раннє втручання в
Україні», спрямовану на підтримку
недержавних організацій (НДО), якими
керують батьки / створені батьками дітей з
інвалідністю та активних батьків дітей з
порушеннями розвитку та/або інвалідністю
в їх участі в процесах розробки та
впровадження системи раннього втручання
в Україні.
«В
рамках
Програми
впроваджується
проект
«Збільшення
здібностей
громадських
організацій,
керованих
батьками,
підтримувати
забезпечення реформ, спрямованих на
права і потреби дітей з інвалідністю
раннього віку в Україні» (впроваджується
за фінансування ЕС); протягом 2017 р. за
фінансування уряду Німеччини і за
підтримки ЮНІСЕФ – проект «Підтримка
батьків дітей з інвалідністю задля їх
ефективного партнерства в розробці
раннього втручання в Східній Україні» [1].
На сьогодні зазначена Програма
діє у Вінницькій, Дніпропетровській,
Донецькій, Закарпатській, Запорізькій,
Луганській, Львівській, Одеській та
Харківській областях, а також в м. Києві.
Розпорядженням
Кабінету
Міністрів України від 14.12.16 за № 948-р.
«Деякі питання реалізації пілотного
проекту «Створення системи надання
послуг
раннього
втручання»
для
забезпечення розвитку дитини, збереження
її здоров’я та життя» затверджений план
заходів з його реалізації у 2017-2020 рр.
[2].
Зазначимо,
що
за
даними
статистики у 2015 р. в Україні
зареєстровано більше 153 тисяч дітей до 18

років зі статусом інвалідності (близько 2%
дитячого населення). Згідно статистичних
даних
психолого-медико-педагогічних
консультацій (ПМПК) за 2015-2016 н. р., в
Україні різноманітні проблеми з розвитком
мають більше ніж 680 тисяч дітей до 18
років, що становить 10,2% дитячого
населення [3].
Необхідно
констатувати,
що
підтримки і послуг потребують не тільки
діти з особливими потребами, але й їхні
батьки. Родинам доводиться стикатися з
обмеженням участі у політичному,
економічному,
культурному
житті
суспільства; не вирішеними залишаються
проблеми освіти дітей на всіх рівнях,
безоплатність
та
доступність
реабілітаційних послуг та лікування.
Існують й такі важливі аспекти, що суттєво
впливають на якість життєдіяльності
родини:
емоційні
труднощі,
внутрішньосімейні
відношення,
повсякденні турботи, фінансові проблеми,
працевлаштування, відношення соціуму,
можливість отримання інформації та
якісних послуг; зміна і звуження кола
спілкування і контактів із зовнішнім
світом та ін.
Послуга
Раннього
втручання
поєднує
медичну,
психологічну,
педагогічну
і
соціальну
складову,
надається міждисциплінарною командою
фахівців і спрямована на забезпечення
розвитку дітей віком від народження до 4
років з порушенням у розвитку або
ризиком таких порушень; їхній зріст та
виховання у середовищі, природному для
дітей у відповідності до віку без порушень;
підтримку батьків з метою створення умов
для підвищення рівня участі дитини в
повсякденному житті і соціальній інклюзії.
Як правило, послуги Раннього
втручання надаються вже з моменту
народження дитини і родина є первинним
їх отримувачем. Ця послуга має сімейноцентрований характер, так як діяльність і
рекомендації команди фахівців спрямовані
на придбання і підтримку таких навичок у
родині, що забезпечать найліпші умови
для розвитку та навчання дитини,
формують
повсякденний
контекст,
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забезпечуючи щоденний досвід і контакти
з близькими.
Дуже важливою характеристикою
послуги Раннього втручання є її наукова
доказовість,
так
як
практичне
впровадження
раннього
втручання
базується
на
інтеграції
сучасних
досліджень,
науково
обґрунтованих
методах, думці експертів-фахівців та
родин.
Цікавим є практичний досвід БФ «Інститут
Раннього втручання» (ІРВ) (1999 р.), що
успішно
працює
як
недержавна
некомерційна організація. Вона поєднує
фахівців-психологів, лікарів, логопедів,
учителів з різних харьківських установ, які
працюють з дітьми з порушеннями
розвитку і дітьми-інвалідами. За весь
період роботи послугу раннього втручання
отримали більше ніж 2500 дітей та родин,
що їх виховують. Механізм роботи
міждисциплінарної роботи полягає у тому,
що у партнерстві з батьками визначаються
сфери
повсякденного
життя,
що
потребують корекції, шляхи забезпечення
активної участі дитини у житті родини та
можливості
використання
придбаних
умінь і навичок у повсякденному і

суспільному житті, упевненість і знання
батькам, що допомагають створити
розвивальне середовище для дитини, що
відповідає
її
потребам.
Співпраця
будується на регулярній основі і може
проходити не тільки в ІРВ, а й в тому
місці, де дитина зможе отримати
необхідний досвід: вдома, у магазині, на
дитячому майданчику тощо.
Необхідно зазначити, що батьки,
які були отримувачами послуги Раннього
втручання, вказували на відсутність в
Україні цілісної й дієвої державної
програми, орієнтованої на потреби дітей з
особливим потребами та їх родин. Це
вказує на те, що принципово важливим є
наявність злагодженої й ефективної
системи послуг, яка надається різними
відомствами.
Отже, необхідно на державному
рівні розвивати в системі наявних послуг
мережу
територіально
і
фінансово
доступних послуг Раннього втручання, що
надають
міждисциплінарну
родинноцентровану комплексну допомогу родині,
яка виховує дитину з особливими
потребами, спрямовану на її розвиток,
нормалізацю життя та соціальну інклюзію.

1. Горленко В. М. Статистичний бюлетень показників розвитку психологічної служби та
психолого-медико-педагогічних консультацій за 2015-2016 навчальний рік. / В. М. Горленко,
Н. В. Лунченко, А. А. Мельник – К.: УНМЦ практичної психології і соціальної роботи. – 49 с.
2. Ініціативи
батьків.
–
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://rvua.com.ua/initiatives/initsiativi-batbkiv-55
3. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації пілотного проекту
«Створення системи надання послуг раннього втручання» для забезпечення розвитку дитини,
збереження її здоров’я та життя»від 14.12.16 за № 948-р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/948-2016-р

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
(ДОСВІД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
Олександра Качмар,
кандидат педагогічних наук, доцент,
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
(Івано-Франківськ)
Сьогодні одним із пріоритетних
напрямів політики нашої держави є
створення
інклюзивного
освітнього
середовища. Необхідність реформування
освіти в напрямі інклюзії підтверджується

численними змінами в законодавстві
України, практичною діяльністю освітніх
навчальних закладів та узгоджується з
основними міжнародними документами у
сфері забезпечення прав дітей, зокрема зі
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статтею 24 «Освіта» Конвенції ООН «Про
права осіб з інвалідністю» [5].
ЮНЕСКО кваліфікує інклюзивну
освіту як процес, зорієнтований на
задоволення різноманітних потреб усіх
учнів шляхом розширення їхньої участі в
навчанні, культурній діяльності та житті
суспільства, а також на зменшення
масштабів соціальної ізоляції в межах
системи
освіти
й
неможливості
виключення з неї. Цей процес пов’язаний
зі змінами й перетвореннями в змісті,
підходах, структурі та стратегіях; його
відмінною рисою є загальна концепція, яка
охоплює всіх дітей вікової групи, і
переконання в тому, що обов’язок держави
полягає в забезпеченні освіти для всіх
дітей.
Аналіз
наукової
літератури
дозволяє стверджувати, що проблема
здобуття освіти дітей з особливими
потребами перебуває в центрі уваги
багатьох вітчизняних та зарубіжних
учених: І. Білозерської, Н. Заєркової,
А. Колупаєвої, Ю. Найди, Н. Софій,
О. Таранченко, А. Трейтяк та обумовлює
необхідність її подальшої розробки,
зокрема, щодо впровадження інклюзивної
освіти на місцевому рівні.
Отож, мета статті полягає у
визначенні основних тенденцій розвитку
інклюзивної освіти в Україні на прикладі
Івано-Франківської області.
Завданнями
дослідження
є
узагальнення
даних
досліджуваної
проблеми та виокремлення тенденцій змін
законодавства у сфері забезпечення права
на освіту дітей з особливими потребами.
Поняття
«інклюзивна»
або
«включена»
освіта
вживається
у
зарубіжному та вітчизняному науковому
обігу для позначення процесу навчання
дітей з порушеннями здоров’я та розвитку,
і, як наслідок, з особливими освітніми
потребами, в освітніх закладах [3, 4].
За визначенням, яке дають Н. Софій
та Н. Найда, «інклюзивна освіта – це
система освітніх послуг, що ґрунтується на
принципі забезпечення основного права
дітей на освіту та права навчатися за
місцем проживання, що передбачає
навчання дитини з особливими освітніми

потребами,
зокрема,
дитини
з
особливостями психофізичного розвитку, в
умовах загальноосвітнього закладу» [14].
На наш погляд, це визначення повною
мірою стосується і процесу навчання таких
дітей в дошкільних, професійно-технічних
навчальних закладах, а також позашкільної
освіти.
Початком відліку значних світових
зрушень у сфері освіти дітей з
інвалідністю виявилося проведення 1990 р.
за ініціативи представників Міжнародного
руху за освіту для всіх у м. Джомтьєні
(Таїланд) конференції з питань освіти для
всіх. В ухваленій на ній «Всесвітній
декларації про освіту для всіх», зокрема,
відзначалося, що для задоволення потреб у
базовій освіті для всіх потрібно дещо
більше, ніж декларування доступності
базової освіти для маргіналізованих верств
населення
у
незмінному
вигляді.
Стверджувалося,
що
необхідним
є
«розширений
підхід»,
який
далеко
виходить за рамки нинішніх обсягів
ресурсів,
організаційних
структур,
навчальних програм та традиційних
систем навчання й вимагає реалізації на
основі кращого досвіду, накопиченого у
практиці [2]. Декларацією визначено
основні складові «розширеного підходу»
до базової освіти, що можуть бути
узагальнені в таких положеннях: надання
загального характеру доступу до освіти
усім дітям, молоді та дорослим та
сприяння встановленню у суспільстві
рівності, зокрема, шляхом забезпечення
доступу до базової освіти дівчаткам та
жінкам; надання особливої уваги не лише
охопленню освітою, а й отриманню знань
та результатам навчання; збільшення
засобів та розширення сфери базової
освіти, частково шляхом забезпечення
доступності загальної початкової освіти, а
також шляхом мобілізації зусиль сімей,
громад, вияву піклування про маленьких
дітей, реалізації програм поширення
грамотності,
неформальної
освіти,
залучення до цієї діяльності бібліотек,
засобів масової інформації; покращення
умов для освіти шляхом забезпечення
учнів харчуванням, медичною допомогою
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та надання загальної матеріальної й
духовної підтримки [1].
У 1994 р. ухвалено знакову
Саламанську
декларацію
(Іспанія),
філософським лейтмотивом якої стали
повага й поціновування різноманітності й
індивідуальності людської особистості, що
інтерпретує особливість освітніх потреб як
форму індивідуального вияву людської
природи [13]. Нова концепція набула
продовження на Всесвітньому форумі з
освіти в Дакарі (2000-й р.), де
філософським підґрунтям виявилися не
тільки освіта та виховання для всіх, а й
прогрес і новітні цілі освітнього процесу
для людей усіх рас, релігій і націй
незалежно від стану здоров’я. З того часу
концепція інклюзивної освіти набула
розповсюдження в багатьох країнах світу,
зокрема і в Україні.
Інклюзивне навчання визначається
у Концепції розвитку інклюзивної освіти
України
як
комплексний
процес
забезпечення рівного доступу до якісної
освіти дітям з особливими освітніми
потребами шляхом організації їх навчання
у загальноосвітніх навчальних закладах на
основі
застосування
особистісно
орієнтованих
методів
навчання,
з
урахуванням індивідуальних особливостей
навчально-пізнавальної діяльності таких
дітей [6].
Наказом
МОН
України
від
06.12.2010 р. № 1205 «Про затвердження
Типових
штатних
нормативів
загальноосвітніх навчальних закладів» [11]
передбачено,
що
у
школах,
де
запроваджується інклюзивне навчання,
може вводитися посада вихователя
(асистента вчителя) для роботи з учнями,
які мають вади розумового (або) фізичного
розвитку, з розрахунку 0,5 ставки на клас,
у якому навчаються такі діти.
У статті 19 Закону України «Про
освіту» [12] зазначено, що органи
державної влади та органи місцевого
самоврядування створюють умови для
забезпечення прав і можливостей осіб з
особливими освітніми потребами для
здобуття ними освіти на всіх рівнях освіти
з урахуванням їхніх індивідуальних
потреб, можливостей, здібностей та

інтересів. Особам з особливими освітніми
потребами освіта надається нарівні з
іншими особами, у тому числі шляхом
створення
належного
фінансового,
кадрового,
матеріально-технічного
забезпечення та забезпечення розумного
пристосування, що враховує індивідуальні
потреби
таких
осіб,
визначені
в
індивідуальній програмі розвитку.
Відповідно до статті 20 Закону
України «Про освіту» [12] заклади освіти
за потреби утворюють інклюзивні та/або
спеціальні групи і класи для навчання осіб
з особливими освітніми потребами. У разі
звернення особи з особливими освітніми
потребами або її батьків така група або
клас
утворюється
в
обов’язковому
порядку. Органи державної влади та
органи
місцевого
самоврядування
утворюють інклюзивно-ресурсні центри з
метою забезпечення реалізації права на
освіту та психолого-педагогічний супровід
дітей з особливими освітніми потребами.
Індивідуальна програма розвитку
розробляється
групою
фахівців
з
обов’язковим залученням батьків учня або
його законних представників, які й
визначають потребу учня щодо навчальної
програми, засобів корекції, обладнання та
інших засобів, необхідних для опанування
навчальної програми.
Керівник
загальноосвітнього
навчального закладу на підставі заяви
батьків або законних представників
дитини з особливими освітніми потребами,
висновку психолого-медико-педагогічної
консультації та за підтримки відповідного
органу управління освітою організовує
клас з інклюзивним навчанням, створює
необхідну
матеріально-технічну
та
навчально-методичну базу, здійснює добір
відповідних педагогічних працівників
тощо [8].
Станом на 28.02.2018 р. в ІваноФранківській
області
організовано
інклюзивне навчання для 192 дітей у 184
класах 142 закладів загальної середньої
освіти, що на 124 дітей більше, ніж у 20162017 н. р. Відповідно до Типових штатних
нормативів загальноосвітніх навчальних
закладів,
затверджених
наказом
Міністерства освіти і науки України від
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06.12.2010 р. № 1205, у цих школах
введено по 0,5 ставки асистента вчителя.
Крім
того
інклюзивне
навчання
організоване для 5 дітей у ДНЗ області.
З метою активізації впровадження
інклюзивного
навчання
проводяться
інструктивно-методичні
семінари
зі
спеціалістами відділів, управлінь освіти
райдержадміністрацій та міськвиконкомів,
ОТГ, методистами районних (міських)
методичних
кабінетів,
інформаційнометодичних центрів відповідальними за
освіту дітей з особливими освітніми
потребами, заступниками директорів,
асистентами вчителів шкіл з інклюзивним
навчанням;
– консультування батьків та
педагогічних працівників щодо порядку
організації інклюзивного навчання;
– семінари зі спеціалістами відділів
(управлінь) освіти, районних (міських)
методичних
кабінетів,
інформаційнометодичних центрів, відповідальними за
освіту дітей з особливими освітніми
потребами, педагогами, які працюють з
дітьми названої категорії.
Відповідно до постанови КМУ від
12 липня 2017 р. № 545 «Про
затвердження Положення про інклюзивноресурсний центр» (ІРЦ) [10] сесіями
районних, міських рад прийнято рішення
про створення ІРЦ у Галицькому,
Городенківському,
Коломийському,
Косівському,
Надвірнянському,
Рожнятівському,
Снятинському,
Тисменицькому, Тлумацькому районах,
містах
Івано-Франківську,
Коломиї,
Яремче. Дані установи розпочнуть роботу
у березні – вересні 2018 р. відповідно до
поданого
графіку.
Керівників
ІРЦ
призначено
у
Коломийському,
Рожнятівському
районах,
тимчасово
виконуючими
обов’язків
–
у
Надвірнянському,
Тлумацькому,
Тисменицькому районах та місті Коломиї.
Розроблено
та
затверджено
в
установленому
порядку
установчі
документи
ІРЦ
у
Галицькому,
Городенківському,
Коломийському,
Косівському,
Надвірнянському,
Рожнятівському,
Снятинському,

Тлумацькому районах та містах ІваноФранківську, Коломиї, Яремче.
Відповідно до постанови КМУ від
14.02.2018 р. № 72 «Про внесення змін у
додаток до постанови КМУ від 25 серпня
2004 р. № 1096» [9] встановлено доплату
педагогічним працівникам та помічникам
вихователів за роботу в інклюзивних
класах (групах) у закладах дошкільної,
загальної
середньої,
позашкільної,
професійної (професійно-технічної) та
вищої освіти у граничному розмірі 20
відсотків.
І все ж, попри певні позитивні
зрушення в плані нормативно-правового
забезпечення, інклюзивна освіта як
педагогічна
та
нормативно-правова
категорія переживає на шляху становлення
чимало труднощів, до яких належать
професійна
непідготовленість
педагогічних кадрів до роботи з дітьми з
особливостями психофізичного розвитку у
загальноосвітній
школі,
архітектурна
непристосованість споруд, недостатній
ступінь розвитку нормативно-правої бази,
неналежне
додаткове
фінансування
інклюзивних
закладів,
академічна
перевантаженість навчальних програм, які
важко адаптувати до освітніх потреб
зазначеної категорії дітей, низький рівень
методичного забезпечення, негативне
ставлення батьків повносправних дітей до
інклюзивного навчання.
Отож, щоб так звана «школа для
всіх» успішно функціонувала, необхідно
створити сприятливі умови. Передусім
варто оцінити фізичну доступність
навчальних закладів. Бо забезпечити
безперешкодний доступ до школи дітей із
вадами опорно-рухового апарату та дітей
із вадами зору сьогодні є надзвичайно
складно. Окрім цього, сучасні школи не
мають відповідного програмного та
технічного
забезпечення,
що
має
полегшувати
дітям
з
особливими
потребами
процес
адаптації
до
навчального середовища (шрифт Брайля,
мова жестів, сенсорні екрани і ноутбуки
тощо).
Відсутність
спеціально
облаштованих
кабінетів
учителядефектолога,
учителя-логопеда
для
проведення
корекційно-розвиткових
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занять, спеціалістів із психологічного
розвантаження також свідчить про
неготовність масового запровадження в
Україні шкіл з інклюзивним навчанням. Не
підготовлене до таких змін і перетворень в
освіті й саме суспільство. Не всі педагоги
до кінця розуміють сутність методів
інклюзивного навчання. Тому для роботи з
дітьми з особливими потребами вчителям
необхідно проводити спеціальні курси,
забезпечувати їх навчально-методичними
посібниками. Впровадженню інклюзивної
освіти має передувати також і комплекс
тренінгів, спрямованих на підготовку

батьків та учнів. Важливим аспектом є
також формування позитивної громадської
думки щодо інклюзивної освіти шляхом
залучення до цієї справи засобів масової
інформації, організації інформаційних
кампаній, які б сприяли виконанню
законів, спрямованих на здобуття освіти
дітей з інвалідністю.
Перспективу
подальшого
дослідження
вбачаємо
в
розробці
комплексного
навчально-методичного
забезпечення роботи освітніх закладів в
умовах інклюзії.
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ПСИХОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ ДО УМОВ ІНКЛЮЗИВНОГО
ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
Антоніна Кічук
к.психол.н., доцент
кафедра загальної та практичної психології
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Для
сучасної
української
педагогічної
спільноти
властивий
підвищений інтерес до ідеї інклюзії, що
визнана конструктивною у зв’язку із
намаганням збагатити суто гуманну
потужність освіти. Напрям – «освіта для
всіх» є домінуючим у найбільш визнаних у
світі успішних системах освіти, у
діяльності прогресивних міжнародних
організацій
(ЮНІСЕФ,
EveryChild,
StepbyStep тощо). Окреслена домінанта
набуває обертів і в українському соціумі.
Натомість
термінологія
«діти
с
особливими освітніми потребами» ще й
досі складає предмет наукових дискусій, у
тому числі й серед представників
психологічної
галузі
знань.
Аналіз
наукової літератури створює можливість
пов’язувати означене із особливістю
деяких представників «дитячої популяції»
–
тих,
хто
потребує
«особливої
психологічної
безпеки»
(І. А. Баєва,
О. Є. Лактіонова). Інтеграція дітей з
особливими освітніми потребами у
традиційний освітній простір однолітків
актуалізує, насамперед, увагу психологів
до понять «агресія» і «агресивність». Учені
(А. Є.Личко, Ф. Патакі, Є. Хейсерман,
В.О. Худік) вже дійшли згоди відносно
правомірності розводити такі поняття,
хоча й припускається ними, що іноді
агресивна поведінка визначається і як
агресія. Отож, головна мета інтеграції
дитини, яка має особливі освітні потреби,
до традиційної дитячої спільноти вимагає
осучасненого психологічного трактування
як поняття «особистість», так і розуміння
життєтворчості – важливої психологічної
категорії.
У цьому зв’язку підвищений інтерес
складають
принаймні
такі
аспекти
сучасних
досліджень.
По-перше,
сформована у сучасній психологічній
науці позиція відносно розробленої
ученими Нортвестернського університету

США інтегральної концепції особистості
[4, с.204-217]. Отож, учені (Д. Мак А дамс,
Дж. Полс) запропонували, досліджуючи
психологію особистості базуватися на
низці принципів: 1) «еволюції та людської
природи», що вимагає узгодженості
процесу
вивчення
особистості
із
своєрідністю еволюції; останню доречно
розуміти
як
науковий
факт;
2)
«диспозиційних сигнатур» – досліджуючи
особистість, варто тримати у полі зору
певні
виміри
індивідуальності
(екстраверсія,
домінантність,
депресивність та ін.); 3) «життєвої історії
та виклики сучасної ідентичності», яка
вимагає врахування усього того, що
розкриває наратив свого «Я» (мотиви,
риси, життєві історії); 4) «диференціальної
ролі культури» – вимоги врахування
впливовості культури на всі «рівні»
особистості; 5) принцип «особистісної
адаптації», який передбачає врахування
того, перебуває за «диспозиційними
сигнатурами особистості» – йдеться про
аспекти її індивідуальності, пов’язані із
сферами мотиваційного, пізнавального й
особистісного розвитку.
Зауважимо на тому, що вітчизняні
психологи (зокрема, О. Іщенко) вже
оцінили окреслену концепцію поряд із
конструктивними теоріями Б. Анан’єва,
В. Мерліна.
Наприклад,
схвальним
визнано те, що розробники концепції
інтегративної
психології
особистості
вводять поняття «життєві історії», хоча,
водночас, стверджується про неправомірне
«обминання» категорії суб’єкта. По-друге,
саме намагання врахувати специфічність
активності особистості – «активності
найвищого суб’єктного рівня», на наше
переконання,
вдалося
відтворити
В. Ямницькому
у
представленому
науковому
доробку,
присвяченого
психологічному осмисленню процесу
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розвитку життєтворчої особистості [6,
с.334].
Аналітична робота, проведена нами
в площині вищеокресленого, дозволяє
зробити
припущення:
в
умовах
інклюзивного освітнього середовища і
педагог, і вихованець, і дитячий колектив
перебувають під впливом інтегрованого
показника стану – адаптації. Як відомо,
спектр процесів адаптації, що вивчає
психологічна наука, є дуже ємний. Якщо
виходити із контекстності життєтворчої
активності особистості, то доцільно
розуміти адаптацію в якості домінуючої
потреби
«виживання,
збереження
цілісності Я-концепції», де пріоритетного
значення набувають інструментальні й
егоцентричні
цінності
та
мотиви
пристосування,
самоствердження
[6,
с.119]; останню, зокрема В. Ямницький,
називає ще й «мотивацією недостатності».
Отож, усі суб’єкти навчальновиховного процесу інклюзивного закладу
освіти
перебувають
в
умовах
специфічного, динамічно змінювального
середовища. Саме адаптація й виступає
тим виміром такого середовища, що має
«механізм саморегуляції», де психологічно
цінною вважається і взаємодія з
оточуючими, і власна активна діяльність.
Психологічна
адаптація,
її
механізми і стратегії фундаментально
досліджені
О.
О.
Налчаждяном.
Встановлено, зокрема, виключна роль у
цьому плані професійної компетентності
саме фахівця. Якщо враховувати, що
університетська освіта є провідним
фактором набуття майбутнім фахівцем
професійної
компетентності,
то
зрозумілою стає ключове значення
навчальних дисциплін психологічного
циклу. А тому підвищений інтерес
становить вибір ефективної методики
викладання психології у вищій школі,
доробок науковців у цьому ракурсі [2].
Саморефлексія досвіду викладання
у вищій школі дозволяє стверджувати про
те, що з огляду на своєрідність завдань
майбутнього фахівця, який працює в
інклюзивному
закладі
освіти
системоутворювального значення має
здатність
спеціаліста
здійснювати

компетентну психологічну діагностику як
інклюзивного середовища в цілому, так і
його суб’єктів. Так, у нашому досвіді це
знайшло
відтворення
у
практикоорієнтовних навчальних заняттях. Зокрема,
на
семінарсько-практичних
заняттях
студенти
опрацьовують
відповідний
психологічний інструментарій (наприклад,
методики визначення рівня самітності за
шкалою Д. Рассела, М. Фергюсана в
адаптації Н. Є. Водоп’янової; з метою
здійснення терапії стосунків в учнівському
колективі
методики
М. Корнєва,
А. Коваленко «Шкала прийнятності» як
метод
вивчення
міжособистісних
взаємовідносин;
визначення
індексу
суб’єктивної комфортності дитини з
особливими освітніми потребами за
методикою А. Лєонова «Шкала оцінки
суб’єктивної комфортності»). Йдеться про
засвоєння
майбутніми
педагогами
відповідного змістового модуля у межах
предметної
специфіки
соціальної
психології.
Майбутні фахівці вмотивовуються
щодо фундаментального засвоєння ними
сенсу і специфіки психологічної допомоги,
опанування
практичними
вміннями,
зокрема,
консультативної
бесіди
з
вихованцем, який має особливі освітні
потреби та йог батьками – через засвоєння
комунікативних
технік
«емпатійного
слухання», «рефлексивної вербалізації»
тощо [3]. Не менш конструктивним як
переконує практика є і встановлення
соціального партнерства із батьками дітей
із особливими освітніми потребами, зміст
якого
пов’язаний
із
психологічно
компетентним
супроводом
сімейного
виховання, зокрема, через діяльність
служби «Телефон довіри». Так, у нашому
досвіді майбутні фахівці засвоювали
психологічні
аспекти
організацій
консультативної допомоги абонементам
«Телефону довіри» через використання
технік активного слухання (зокрема,
підкріплення,
повторення,
рефлексії,
узагальнення тощо), а також опрацювання
окремих елементів – розуміння, емпатії,
піклування, відвертості, об’єктивності,
з’ясування, завершення [1, с.54].
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Водночас, як переконує практика,
важко переоцінити у вище окресленій
площині здатність фахівця психологічно
коректно використовувати арт-терапію в
контексті терапевтичного і корекційного
впливу мистецтва. Майбутні фахівці
вмотивовувались
до
пропедевтики
психотравмуючих
ситуацій
у
інклюзивному середовищі через художньотворчу діяльність. Йдеться про сукупність

методів і методик, спроможні вивільняти
особистість
від
негативних
станів,
моделювати позитивно-емоційний стан,
формувати адекватну міжособистісну
поведінку та самооцінку [5, с.4].
Отже, за сучасних умов творчої
реалізації у вітчизняну освітню сферу ідей
інклюзії, суттєво підвищується потреба у
психологічному супроводі цієї якісної
інновації.
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СВОЄРІДНІСТЬ ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ ПЕДАГОГА
ІНКЛЮЗИВНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
Надія Кічук
д.пед.н., професор
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Прийняття українським соціумом
ідеї інклюзії засвідчує про актуалізацію і
реалізацію принципу гуманізму в освітній
сфері. У концепції «Нова українська
школа» окреслено не лише пріоритетність
інклюзивної
освіти
в логіці
усіх
ланцюжків, які складають вітчизняну
систему освіти, а й репрезентовано
практико-орієнтовані підходи до творчої
реалізації інклюзивних тенденцій її
розвитку. Непересічне значення у цих
процесах
має
педагог
–
суб’єкт
інклюзивного освітнього середовища,
модератор
інновацій
інтегрованого
навчання дітей з особливими освітніми
потребами,
фахівець-ініціатор
компетентного соціального партнерства у
розв’язанні локальних проблемних питань
інклюзії, координатор «зовнішніх служб
підтримки», популяризатор позитивних
прикладів успішної інклюзії в освітній
сфері.

Аналіз наукових джерел, в яких
безпосередньо
або
опосередковано
вивчаються особистісні новоутворення
саме педагога (А. Калюжний, Л. Митина,
В. Семиченко, Н. Тарасевич та ін.), дають
підстави стверджувати про те, що
вищеокреслені
особистісно-професійні
характеристики педагога, які набувають
виключного значення у його фаховій
діяльності в інклюзивному закладі освіті,
чи не най системно виявляються у його
іміджі.
Дослідники
проблематики
іміджології (Л. Данильчук, О. Лагода,
Ю. Палєха, О. Перелигіна, М. Спиллейн та
ін.) здебільшого єдині у визнанні
наступного: ґенеза поняття «імідж»
пов’язана із природним намаганням
людини створити приємне про себе
враження через «значний обсяг емоційно
забарвленої інформації» – спонуки для
вибору моделі соціальної поведінки
оточуючими (О. Стрижова, Н. Ушакова);
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виключна вага іміджу, як особистіснопрофесійної характеристики, пов’язаної із
ціннісними (зокрема, комфортизацією
міжособистісних
стосунків),
технологічними (зокрема, акцентуацією
кращих особистісних якостей), ілюзорнокомпенсаційної функціями, обумовлює те,
що означений параметр особистісних
новоутворень виконує значну роль у
площині
стосунків
особистості
із
оточуючими [3]; доречно класифікувати
(зокрема, за А. Панфіловим) імідж за
низкою
чинників
–
спрямованістю
(наприклад, професійно-діловий імідж),
спроможністю впливати
на аудиторію
(наприклад, привабливий імідж), ступенем
взаємодії та раціональністю сприйняття
(наприклад, когнітивний імідж), рівнями
самоконтролю, досягнення мети, суспільне
схвалення (наприклад, корисний, істотний
імідж педагога, що віддзеркалює такі
якості,
яких
вимагають
домінанти
інклюзивної освіти).
З урахуванням того, що серед
пріоритетних складових інклюзивного
навчання і виховання є завчасний
компетентний супровід дитини, яка має
особливі освітні потреби, загострюється і
соціально-педагогічні
потреби
у
поглибленні наукових уявлень про імідж у
цьому
плані,
зокрема,
педагогадошкільника, вчителя початкової школи.
Щодо
останнього, то
підкреслимо:
проблематика іміджу сучасного педагога
школи першого ступеня фундаментально
вивчається науковцями (М. Р. Варданян,
Т. Я. Довга, В. Н. Черепанова та ін.), хоча
й здебільшого з акцентуацією на синонім
«персоніфікації» або на поняття «іміджпортрет учителя». Встановлено, зокрема,
що гуманістичне освітнє середовище має
відчутний
антистресовий
вплив
на
особистісно-професійний імідж учителя [2,
с. 111].
Дослідники,
які
вивчають
своєрідність
професійної
діяльності
сучасного вчителя початкових класів
(С. А. Литвиненко,
Л. С. Малишєва,
М. П. Оліяр,
Л. О. Хомич
та
ін.)
зауважують на цінності інтегративного
підходу, що й так позначається на вимогах
у вияві гнучкості та мобільності, потребі

швидко
«переключатися»
й
«концентруватися» на нових і фахових, і
комунікативних
завданнях.
Ми
спостерігали ще одне ускладнення у
професійній діяльності класовода – він
працює в умовах особливої потреби в
психологічній безпеці дитини кризового
періоду виховання. Психологи, як відомо,
єдині у визнанні, що етап переходу від
дошкільного дитинства до молодшого
шкільного віку є «критичним», бо в
особистості дитини відбуваються «цілісні
зміни» (М. Боришевький, С. Кулачківська,
С. Максименко, Л. Подоляк та ін.). А це
вже вимагає від педагога компетентного
захисту
молодшого
школяра
від
вербального і невербального впливу.
Аналітична робота, що базувалась
на науковому фонді з проблематики
інклюзивної освіти дитини на етапі її
дошкільного і молодшого шкільного віку,
засвідчує про те, що доречно вбачати
взаємозв’язок,
взаємозалежність
і
взаємообумовленість
двох
аспектів:
своєрідності
моделі
інклюзії
та
акцентувань у запиті на певні грані
особистісно-професійного
іміджу
педагога. Наприклад, якщо спиратися на
встановлені
(зокрема,
Г. Кравченко,
Г. Сіліною) базові моделі інклюзивної
освіти дошкільників, які мають особливі
освітні потреби, то слід розуміти: модель
«постійна повна інтеграція» актуалізує
візуальний імідж педагога-дошкільника;
модель «постійна неповна інтеграція»
посилює вагу позитивного емоційного
налаштування
на
співпрацю
з
категоріальною
дитиною;
модель
«постійна часткова інтеграція» підвищує
роль
здатності
фахівця
до
самоіміджування
(тобто
формування
власного
іміджу,
спрямованого
на
досягнення соціальної цілі – комфортність
дитини
з
особливими
освітніми
потребами);
модель
«систематична
тимчасова інтеграція» обумовлює потребу
у вияві такої зони практичного прояву
іміджу педагога, як здатність запобігати
дитячому
стресу
(психологічного,
фізіологічного,
інформаційного,
комунікативного); модель «епізодична
інтеграція» актуалізує значущість усіх
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чинників
ефективної
педагогічної
взаємодії
(педагогічна
майстерність,
педагогічний такт, педагогічна гнучкість).
Вивчення та аналіз зарубіжного
досвіду «приєднання» дітей з особливими
освітніми потребами до їх пересічних
однолітків дозволяє констатувати про
істотні зміни, які доречно вбачати у
професіограмі сучасного вчителя саме
початкової школи. Зокрема, на перший
план
виходить
його
здатність
використовувати додатковий методичний
арсенал, адже ж він має компетентно
враховувати
специфічні
ознаки
тривожності не лише у категоріальному
учневі (будь-яке завдання вже викликає в
учня занепокоєння; така дитина частіше за
інших бентежиться; вона полохлива,
неспокійна, легко засмучується, не
упевнена в собі та у своїх силах), а й в його
оточенні – в учнівському класі (важко
зосередитися на чомусь; часто учні
говорять про неможливість бути самим
собою, про напружені ситуації; погано
переносять чекання). Окрім зазначеного
постають принаймні такі виклики, що
обумовлюють потреби адекватного вияву
педагогом необхідного іміджу, тобто
такого,
якого
вимагає
ситуація,
обумовлена своєрідністю інклюзивного
середовища. Так, саморефлексія досвіду
дає можливість припустити: вчитель
початкової
школи
має
ініціювати
різнопланову командну роботу фахівцівсоціономістів (практичного психолога,
соціального
педагога,
логопеда,
бібліотекаря,
асистента
вчителя),
спрямовану на використання потенціалу
закладу освіти в організації інтегрованого
навчання. Не менш суттєвим виявом
координуючого особистісно-професійного
призначення вчителя початкових класів
доцільно
розцінювати
і
соціальну
підтримку дітей з особливими освітніми
потребами з боку волонтерів, батьків,
громади.
Розуміючи
вагу
позитивного
особистісно-професійного
іміджу
класовода – зразка для наслідування,
важко перецінити означену комплексну
його
характеристику
у
виробленні
соціумом позитивно-активного ставлення

до цінності «включеного» навчання
дитини, яка має особливі освітні потреби.
Такий педагог, як засвідчує практика,
через
здійснювальну
просвітницьку
діяльність, висвітлення та популяризацію у
засобах масової інформації позитивних
прикладів
інклюзивного
навчання
молодших школярів, оптимізує діяльність
інклюзивно-ресурсних центрів [1] та
спрямовує
створення
інноваційного
досвіду творчих практиків [4].
Вища школа – основний етап
формування професійної ідентичності
майбутнього фахівця. З огляду на
запроваджену у вітчизняну освітню сферу
такої педагогічної інновації, як інклюзію,
принципово
важливо
забезпечити
цілеспрямований вплив у зазначеній
площині складників навчально-виховного
процесу вишу.
Так, у досвіді, що склався на
педагогічному факультеті Ізмаїльського
державного гуманітарного університету,
виявились результативними інтерактивні
педагогічні технології. З-поміж яких ті, що
враховують
ресурси
коуч-педагогіки
(І. Волощук,
С. Єрмакова,
В. Єфімов,
В. Ковальчук
та
ін.),
зокрема,
з
акцентуацією уваги на стимулюванні
відповідальності майбутнього вчителя
через відмову від «категоричних повчань»
та культування «кращого в особистості»;
посилення практико-орієнтовної складової
навчального діалогу (зокрема, через
виконання індивідуально-творчих завдань,
есе, педагогічного квесту із подальшою
систематизацією набутої інформації у
рефлексивному щоденнику, тематичному
порт фоліо – формах, що дозволяють
простежити стратегію і тактику, обраної
майбутнім
фахівцем,
професійної
поведінки в інклюзивному закладі освіти);
заохочення
студентів
до
розробки
педагогічних
проектів
(зокрема,
підтримуючих ідеї інклюзії). Нами
розумілось, що одним із зовнішніх проявів
набуття
майбутніми
класоводами
професійної компетентності щодо роботи в
інклюзивному
закладі
освіти
є
сформованість
відповідних
умінь
і
навичок.
Як
уже
зазначалось,
віддзеркаленням позитивного особистісно24
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професійного іміджу педагога є його
привабливість за рахунок, насамперед,
професіоналізму.
Відтак,
у
межах
семінарсько-практичних
занять
із
педагогічного
циклу
навчальних
дисциплін
опрацьовувалися
фахово
значущі уміння студентів, зокрема, умінь у
кожній дитині вбачати її самоцінність –
через сукупність тематичних вправ (типу
«Струмочок
позитиву»,
«Кулька
комплементів»,
«Скринька
доброти»
тощо).

Отже, формування у студентів
позитивного
особистісно-професійного
іміджу доречно розцінювати не як
самоціль, а як передумову успішного
розв’язання проблем інклюзивної освіти
через впливовість такого іміджу педагога
на розвиток особистісно-цінних якостей
учнів. Перспективи подальшого наукового
пошуку ми пов’язуємо із узагальненням
конструктивного
досвіду
у
вище
окресленій площині, що склався у
зарубіжних вищих школах.
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ГУМАНІСТИЧНІ ІДЕЇ ІНКЛЮЗІЇЇ – ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ
ПРОФЕСІЙНИХ СУДДІВ
Ярослав Кічук
д.пед.н., професор
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Як
відомо,
сучасна
наукова
спільнота є єдиною у визнанні інклюзії в
якості
стратегії
міжнародного
законодавства. Ґенеза такого ракурсу
пов’язана із засадничими документами
ООН, де чітко окреслено: увесь комплекс
питань, пов'язаний із інвалідністю, не
варто зводити до реабілітаційних заходів
та соціального забезпечення – йдеться про
рівність прав «всіх людей без винятку».
Більш розгорнуто означене положення
представлено у Конвенції ООН про права
дитини, що трактується як «… право на
увагу та серйозне ставлення», бо
неповносправна у будь-якому аспекті
розвитку дитина «має право на особливий
догляд, освіту, допомогу в тому, аби мати
повноцінне і гідне життя в умовах, що
забезпечують максимальну «самостійність
і соціальну інтеграцію» [5, с. 47]. Якщо
йдеться про право на освіту, то основою
освітньої політики визнано такий вектор

дій: «школа для всіх», де головним
принципом є принцип «включення».Учені
називають
базовими
поняттями
у
міжнародних
правових
документах,
зокрема, такі: «інклюзія» (включення), що
характеризує більш глибокі процеси, які
відбуваються
в
суспільстві
(А.
Конопльова, Т. Лещинська); «інтеграція»
(цілий), що має «зустрічний рух», з одного
боку самої дитини з особливими освітніми
потребами в напрямку спільного навчання
із пересічними однолітками, а, з іншого –
максимальне
наближення
умов
життєдіяльності такої дитини з її
найменшими обмеженнями (І. Мамайчук,
Л. Шипіцина); «мейнстримінг» (загальний
потік) – зміст цього поняття репрезентує
ідею ущільнення соціальних контактів
дітей, які мають особливі освітні потреби,
із їхніми однолітками, використовуючи
ресурси дозвілля, позаурочних форм
спільної діяльності [4, с. 17].
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Відповідно
до
визначення
ЮНЄСКО, інклюзивне навчання містить
акцент на «відповідь» щодо специфічних і
різноманітних
освітніх
потреб
категоріальної дитини, створення для неї
доступного освітнього простору. Для
вітчизняної освітньої сфери нині є ще один
базовий документ – концепція «Нова
українська школа». Вже оприлюднено
позитивну тенденцію щодо створення
інклюзивних класів, кількості асистентів
учителів, уведених до штатних розписів;
зацікавлено обговорюються проблемні
питання архітектури навчальних закладів;
ведуться
активні
дискусії
щодо
непристосованості
інфраструктур
у
переважній
більшості
областей
України.Конституційні
вимоги
до
вітчизняної освіти,закон України «Про
освіту» (2017 р.) актуалізують інноваційну
діяльність суб’єктів навчально-виховного
процесу. Впритул аналізується науковцями
і конструктивний зарубіжний досвід [1].
Натоміть
правозастосовна
проблематика щодо вищеокресленого ще й
досі перебуває на етапі постановки певних
локальних проблем. З-поміж них, на наш
погляд, набуває ключового значення
особистісно-професійна компетентність у
вищезазначеному колі питань суддівського
корпусу. У цьому зв’язку вже зроблено
рішучий крок щодо вдосконалення
суддівської освіти – діє закон України
«Про судоустрій і статус суддів»,
втілюється
концепція
національних
стандартів суддівської освіти та Стратегія
розвитку Національної школи суддів
України на 2016-2020 рр. та ін.
З огляду ж на багатоаспектність
проблематики інклюзії та її стратегічну
роль щодо міжнародного законодавства,
загострюється актуальність і значущість
розуміння суддями суто соціального
контексту справ, передусім тих, що
безпосередньо
або
опосередковано
стосується життєдіяльності вразливих груп
дитячого населення – дітей з особливими
освітніми потребами. В цьому відношенні
важко переоцінити не лише суто
професійний
рівень
судді,
а
й
сформованість у нього таких чеснот, як
відповідальність, доброчесність, здатність

забезпечити
кожному
права
на
справедливий судовий розгляд, практичну
особисту
готовність
керуватися
принципами суддівської етики.
У спеціальній літературі досить
широко
висвітлена
важливість
світоглядно-філософських
засад
у
контексті
герменевтичної
природи
судочинства (О. Бондаренко, Е. Каптаєва,
М. Оніщук, Л. Радухівська, А. Токарська,
Д. Фіолевський). У центрі дослідницької
уваги перебувають підходи щодо реалізації
різних аспектів Концепції національних
стандартів суддівської освіти (2014 р.), а
саме: підвищення якості суддівської
освіти, де базового значення надано
суддівським навичкам; оптимізації змісту
освіти (зокрема, виробленню технологій
формування
у
майбутніх
суддів
відповідального ставлення – розуміння
суспільства та його потреб, недопущення
дискримінації за різними ознаками);
застосування
інтерактивних
форм
викладання
для
цільової
аудиторії
Національної школи суддів України
стандартизованих програм підготовки та
ін.
У
вищезазначеному
аспекті
вітчизняними
науковцями
(зокрема,
А. Колупаєвою) переконливо доведений
гуманістичний імператив інклюзії (як
інновації для українського соціуму, тобто
тієї, що не допускає вибору, а має
іманентно властивий «олюднений» погляд
на особистість з особливими освітніми
потребами).
Оскільки ж гуманістичний зміст ідеї
інклюзії вимагає від професійних суддів
психолого-педагогічних
знань,
то
особливий
інтерес
становлять
напрацювання
дослідників
щодо
методичного
спрямування
тренінгу
«Професійно-психологічна
підготовка
суддів» [6],
інтерактивних
методів
навчання у підготовці суддів [7], окремих
аспектів деяких психолого-педагогічних
проблем юриспруденції (І. Василенко,
О. Денщик,
Д. МаккавліДебора,
О. Пометун, Г. Яворська та ін.).
Чи
ненайфундаментальною
є
проблематика
психолого-педагогічної
підготовки суддів у системі суддівської
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освіти України і Канади представлено у
науковому доробку Л. Зуєвої. У її
наукових працях міститься цікавий не
лише теоретичний, а й практикоорієнтовний, експериментально виверений
матеріал, який (у вимірах контекстності із
системою суддівської освіти Канади)
слугує важливим, як нам видається,
доповненням
існуючим
науковим
уявленням про цілісну синергетичну
модель психолого-педагогічної підготовки
професійних суддів [3]. Враховуючи
своєрідність інклюзії, значний практичний
інтерес становить апробований науковцем
психолого-педагогічний
супровід
підготовки професійних суддів у системі
суддівської освіти. Зокрема трактування
науковцем феномену «доброчесність» за
критеріями духовно-моральної дорослості
(«я сприяю духовному піднесенню
іншого»), зосередження на самості
«емоційного я» (свідома самоорганізація
на
основі
«я
прагну»),
добростверджувальне життя («я живу
цінностями
добра
на
рівні
самосвідомості»),
соціально-вчинковий

контекст («природне призначення людини
– бути духовною»).Тобто йдеться про
доцільність
вибудовування
системи
суддівської освіти на ґрунті системного,
людиноцентричного, аксіологічного та
акмеологічного підходів.
Вивчення і аналіз доступних
наукових джерел дозволяє зауважити, що
перспективи
розширення
наукових
уявлень
(щодо
аспекту
окресленої
проблеми, яка виступала предметом нашої
дослідницької
уваги)
вбачається
у
комплексному теоретичному моделюванні
процесу підготовки професійних суддів,
які набуватимуть конкурентоздатності у
відтворенні
у
фаховій
діяльності
гуманістичних ідей інклюзії. У такий
спосіб – з урахуванням наукових засад
(що, як відомо, спроможні реалізувати
«конструктивно-технічну та прогностичноперебудовчу»
функції
науки)
–
створюється
можливість
«заглянути
вперед» відносно інклюзії як стратегії
міжнародного
і
вітчизняного
законодавства.
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ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ
В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ
Ганна Константинова,
магістрантка педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Однією з умов ефективної реалізації
інклюзивної освіти в галузі дошкільного

ступеня освіти, що дозволяє правильно і
компетентно
вирішувати
завдання,
27

Соціальне партнерство в інклюзивній освіті: європейський вектор, українські реалії

пов'язані з навчанням дітей з різним рівнем
психофізичного розвитку, є кадрове
забезпечення. Адже наявність ефективної
системи підготовки кадрів, яка б
відповідала сучасним кваліфікаційним
вимогам,
є
обов’язковою
умовою
економічної стабільності суспільства.
Проте варто зауважити, що в цілому
система професійної підготовки фахівців,
нажаль, не відповідає сучасним вимогам
організації інклюзивної освіти, оскільки
існують певні труднощі в отриманні
самими педагогами необхідних знань,
умінь і навичок щодо роботи з категорією
особливих дітей. Важливою проблемою
підготовки і перепідготовки педагогічних
кадрів, які працюють в умовах інклюзії, є
готовність
(моральна,
психологічна,
професійна і т. п.),що виступає головною
умовою їх успішної діяльності та сприяє
обґрунтуванню конкретних методик і
технологій спільного навчання вихованців
з різним рівнем психофізичного розвитку .
Основною метою статті було
проаналізувати
систему
професійної
підготовки майбутніх вихователів до
роботи з дітьми в умовах інклюзивної
освіти.
Питання готовності майбутнього
педагога до роботи з дітьми в умовах
інклюзивної
освіти
досліджувалось
багатьма зарубіжними (Д. Депплер,
Т.Лорман, Д. Харві), російськими та
українськими науковцями (О. Антонова,
О. Воробйова,
А.
Колупаєва,
О.
Мартинчук, Т. П’ятакова, І. Хафізулліна,
Ю. Шумилівськата ін.). Ще А. Макаренко
у своїй праці "Про виховання" висловив
думку про те, що в педагогічній діяльності
головне не талант, а майстерність,
заснована на умінні, на кваліфікації.
Видатний педагог був переконаний, що
якість фахівця залежить від якості його
навчання [4]. Ідеї відомого педагога є
актуальними і сьогодні в контексті
формування
професійної
готовності
педагогів до роботи в умовах інклюзивної
освіти, що підтверджується науковими
працями О. Антонової [1], К. Волкової [2].
Інклюзія охоплює глибокі соціальні
аспекти діяльності освітньої установи,
зокрема,
створення
необхідного

(морального,
матеріального
та
педагогічного) середовища, адаптованого
до освітніх потреб кожного вихованця,
командна робота, співпраця з батьками і т.
п. Таким чином, позначений процес
породжує важливу проблему підготовки
кадрів, здатних працювати з різними
категоріями дітей.
У програмі виховання і навчання
дітей від 2 до 7 років «Дитина» (2012)
представлено розділ «Діти з особливими
освітніми потребами», в якому подані
освітні завдання, які педагоги мають
вирішувати по відношенню до дітей даної
категорії,
виділені
умови
успішної
педагогічної роботи, представлено її зміст
та показники успішного розвитку малюків,
даються поради батькам, чиї діти
потребують особливої уваги. У програмі
зазначено, що готовність закладу до
роботи з дитиною з особливими освітніми
потребами – це, насамперед, психологічна
готовність вихователя, що передбачає
наявність бажання допомогти такій дитині
та її батькам. Крім того, необхідним є
володіння
вихователем
спеціальними
знаннями, уміннями і навичками, що
дадуть змогу йому створити ефективні
умови для розвитку і навчання дитини з
особливостями психофізичного розвитку,
забезпечення активної участі такого
малюка
в
усіх
видах
діяльності,
спілкування зі здоровими однолітками [5,
с. 164].
Одним із пріоритетних напрямів
підготовки у вищих навчальних закладах
фахівців для системи дошкільної освіти є
розвиток компетентності (знання, вміння,
навички,
психолого-педагогічні,
методичні) зі спеціальної педагогіки та
психології в роботі з дітьми з
порушеннями психофізичного розвитку:
уявлення і розуміння сутності інклюзивної
освіти та її відмінностей від традиційних
освітніх форм, знання психологічних
закономірностей, методів і особливостей
вікового й особистісного розвитку дітей в
умовах інклюзивного середовища, а також
уміння
реалізувати
різні
способи
педагогічної взаємодії між усіма його
учасниками, які забезпечують можливості
кваліфікованого навчання і виховання
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учнів з різним рівнем психофізичного
розвитку в умовах інклюзивної освіти [7, с.
45]. На основі теоретичних узагальнень
(І. Хафізулліна, Ю. Шумилівськата ін.)
визначено
компоненти
готовності
вихователів до інклюзивної освіти, як:
1) мотиваційний – сукупність
стійких мотивів в умовах інклюзивної
освіти, визнання кожної дитини суб’єктом
освітньої
діяльності,
формування
внутрішньої готовності до позитивного
сприйняття вихованців з порушеннями
психофізичного розвитку;
2) когнітивний – система знань і
уявлень про особливості психофізичного
розвитку та побудови на цій основі
педагогічного процесу;
3) креативний – творча активність
педагога, що сприяє створенню нових
матеріально-духовних
цінностей
і
розвитку
творчого
потенціалу
дошкільників
з
особливостями
психофізичного розвитку;
4) діяльнісний – способи і прийоми
реалізації професійно-педагогічних знань у
роботі з дітьми, які мають психофізичні
порушення, а також формування у
вихователів відповідних професійних
компетенцій.
Кращому
розумінню
проблем
дошкільників
з
психофізичними
порушеннями та підвищенню якості їх
освіти сприяє налагоджена співпраця
вітчизняних спеціальних і загальноосвітніх
установ.
В сучасних умовах підготовки
кадрів значний внесок у цей напрям
розвитку освіти вносить вища школа.
Зокрема, професійну готовність до
інклюзивної освіти у вузах України III-IV
рівня
акредитації,
які
здійснюють
підготовку
педагогічних
кадрів
за
напрямами (спеціальностями) «Дошкільна
освіта», «Початкова освіта», «Соціальна
педагогіка»,
забезпечує
навчальна
дисципліна «Основи інклюзивної освіти»
(розроблена
Інститутом
спеціальної
педагогіки
НАПН
України)
[3;
6].Основними завданнями цієї дисципліни

є формування усвідомленого розуміння
основних положень інклюзивної освіти;
вироблення навичок командної роботи при
навчанні і вихованні дітей з особливими
потребами; забезпечення досконалого
володіння стратегіями взаємодії з батьками
дітей
з
особливими
потребами;
формування навичок диференційованого
викладання й оцінювання; вироблення
усвідомленої
необхідності
зростання
педагогічної майстерності.
В
контексті
дослідження
відзначимо, що на основі науковометодичних робіт (О. Кузьміна та ін.)
можна
сформулювати
професійні
завдання, що відображають готовність
вихователів дошкільних установ у галузі
інклюзивної освіти:
 знання і розуміння психологопедагогічних
закономірностей
і
особливостей вікового й особистісного
розвитку
дітей
з
порушеннями
психофізичного розвитку;
 уміння
вибирати
оптимальні
способи організації інклюзивної освіти,
проектуючи освітній процес для спільного
навчання
дітей
з
різним
рівнем
психофізичного розвитку;
 реалізація
різних
способів
педагогічної
взаємодії
між
усіма
суб’єктами освітнього процесу;
 створення
інклюзивного
середовища із застосуванням ресурсів і
можливостей
загальноосвітнього
дошкільного закладу;
 проектування
і
здійснення
професійної самоосвіти з питань навчання,
виховання і розвитку дошкільнят з
порушеннями психофізичного розвитку в
умовах інклюзивної освіти.
Підсумовуючи
вищевикладене,
зазначимо, що важливим аспектом у
даному
контексті
є
обґрунтування
конкретних
методик
і
технологій
діяльності фахівців, що працюють в
області інклюзії, як закономірного етапу
розвитку національної системи освіти.
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ ДІТЕЙ ІЗ ВІДХИЛЕННЯМ
У ПСИХОФІЗИЧНОМУ РОЗВИТКУ
Сергій Корнієнко,
к.пед.н., доцент
Тернопільський національний педагогічний університет
імені Володимира Гнатюка
Актуальність
дослідження.
Розвиток сучасного суспільства і процеси
інтеграції
в європейську спільноту
вимагають
забезпечення
соціального
захисту громадян України, особливо тих,
хто потребує її найбільше, зокрема дітей з
особливими освітніми потребами.
Однією з форм забезпечення освіти
дітей з особливими освітніми потребами є
визнана в багатьох країнах інклюзивна
форма навчання. Для забезпечення рівних
можливостей доступу до якісної освіти
інклюзивні навчальні заклади мають
адаптувати навчальні програми і плани,
форми і методи навчання та ресурси до
індивідуальних потреб дітей з особливими
освітніми потребами. У різних країнах
інклюзивна форма навчання дітей з
особливими освітніми потребами існує
понад 30–40 років і стала загальносвітовою
тенденцією. До країн із найбільш
досконалим законодавством у галузі
інклюзивної освіти належать Канада, Кіпр,
Данія, ЮАР, Іспанія, Бельгія, Швеція,
Великобританія, США.
Специфічність інклюзивної освіти в
Україні
визначається
економічними,

етнографічними умовами та менталітетом.
Відтак наша держава створює свій шлях
становлення й розвитку інклюзивного
навчання. Остаточно інклюзивна освіта
стала підтримуватись законодавчою базою
України з 2010 р., коли до Закону України
«Про загальну середню освіту» внесено
зміни, згідно з якими загальноосвітні
навчальні заклади могли повноправно
створювати спеціальні та інклюзивні класи
для навчання дітей з особливими освітніми
потребами.
У
жовтні
2010
р.
МОНмолодьспорту України затвердило
«Концепцію розвитку інклюзивної освіти»,
а в серпні 2011 р. Кабінет міністрів
України затвердив «Порядок організації
інклюзивного навчання в загальноосвітніх
навчальних закладах». Зараз інклюзивне
навчання поширюється у всіх регіонах
України.
Дослідження проблеми навчання
дітей із затримкою психічного і фізичного
розвитку розвиваються в трьох напрямках:
клінічне
(клініко–патопсихологічне),
психологічне та педагогічне. Історія
вивчення даної проблеми, узагальнений
аналіз результатів досліджень містяться в
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роботах
В. Бондар,
Т.
Власової,
Ю. Дем’янова, В. Ковальова, Т. Сак,
С. Тарасюк, У. Ульянкова, Н. Ципіна та ін.
Незважаючи
на
позитивні
результати освітнього експерименту, треба
зазначити, що впровадження інклюзивної
освіти в Україні має багато проблем.
Інклюзивна освіта потребує вдосконалення
законодавчої бази, а також принципів
фінансування,
створення
в
школах
сприятливого інклюзивного середовища,
формування матеріально-технічної бази,
методичного і кадрового забезпечення,
подолання соціальних та професійних
стереотипів. Також організація навчання і
виховання дітей із відхиленням у
психофізичному
розвитку
вимагає
комплексного
соціально-педагогічного
супроводу. Хоча окремі аспекти проблеми
супроводу дітей
із
затримкою
у
психічному і фізичному розвитку в умовах
інклюзивного
навчання
знайшли
висвітлення
у
ряді
психологічних,
педагогічних,
соціально-педагогічних
праць, але комплексний аналіз розвитку
цього феномену в умовах інклюзивного
комплексу
не
знайшов
належного
наукового відображення.
Мета дослідження полягає в
теоретичному
обґрунтуванні
та
емпіричному
вивченні
проблеми
інклюзивного навчання дітей із затримкою
психічного та фізичного розвитку та
розробці на цій основі ефективної
тренінгової програми підготовки фахівців
інклюзивного навчання.
Завдання дослідження:
1.Визначити
соціально-психологічні
особливості розвитку дітей із затримкою
психічного та фізичного розвитку.
2.Провести
теоретичний
аналіз
проблеми інклюзивної освіти дітей
психічного та фізичного розвитку у
науковій літературі.
3.Розкрити сутність інклюзивного
освітнього простору
визначити, його
особливості та розробити ефективну
тренінгову програму супроводу дітей із
затримкою психічного та фізичного
розвитку.
У нормативно-правових документах
та практиці спеціальної корекційної освіти

використовуються різні терміни для
позначення дітей з особливими освітніми
потребами.
Так,
у
понятійнотермінологічному словнику із соціальної
педагогіки дається наступне визначення:
«Діти з вадами психофізичного розвитку –
це діти, які мають суттєві відхиленні від
нормального фізичного чи психічного
розвитку, зумовлені вродженими або
набутими дефектами, і потребують
спеціальних умов навчання й виховання»
[14, с. 25-26]. Зауважимо, що не кожна
дитина
з
проблемами
фізичного
(психічного) здоров’я чи порушеннями
фізичногоі (або) психічного розвитку
вважається аномальною, а тільки та, вади
якої відображаються на усьому розвитку
дитини (складна структура аномального
розвитку,
за
Л.
Виготським
[2])
іперешкоджаютьзасвоєннюкультурного
досвіду у звичайних умовах життя й
виховання. Для цієї категорії дітей
створені заклади спеціальної (корекційної)
освіти.
Найбільш поширеними синонімами
до терміну «діти з проблемами здоров’я чи
порушеннями фізичного і (або) психічного
розвитку» є «діти з вадами (порушеннями)
психофізичного розвитку» [4]; «діти, що
потребують
корекції
психофізичного
розвитку» [5]; «діти з особливими
освітніми потребами» [7]; «діти з
обмеженими
можливостями
життєдіяльності» [1], «неповносправні
діти» [3], «аномальні діти» [8] та ін. В
освітній галузі України найчастіше
використовуються два перших терміни.
Діти, які за своїми психічними чи
фізичними показниками не відповідали
дітям з нормальним розвитком, і не
належали
до
розумово
відсталих,
привертають увагу спеціалістів віднедавна.
Зокрема, на початку ХХ ст. дослідники
дитячого інтелекту, зокрема А. Біне і
Т. Сімон,
виділили
групу
«псевдоненормальних дітей». Такі діти не
були розумово відсталими і водночас не
перебували в межах норми. Їх описували
як «субнормальних», дітей «граничної
межі»,
«малограмотних»
чи
«ненормальних» [10]. Незалежно від
термінології, для більшості зарубіжних
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дослідників властивий неклінічний підхід
до даної проблеми. У більшості наукових
праць, не дивлячись на опис розладів при
граничній інтелектуальній недостатності,
клініко-патопсихологічний аналіз форм
патології
заміняється
тільки
психометричним
визначенням
рівня
інтелектуального розвитку дитини.
У сучасному світі важливим
суспільним процесом є інтеграція дітей з
особливими освітніми потребами в
звичайні навчальні заклади. Реформа
освіти в Україні сприяла впровадженню
європейського досвіду щодо залучення цієї
категорії дітей до навчання в найближчому
(за місцем проживання) навчальному
закладі. В таких умовах діти краще
адаптуються до соціуму, на належному
рівні
оволодівають
соціальними
навичками, а також почуваються більш
потрібними у суспільстві.
Важливим показником суспільного
розвитку є турботливе й милосердне
(гуманне)
ставлення
до
дітей
із
особливими потребами, котрі не мають
змоги вести повноцінне соціальне життя.
Усі країни світу, прийнявши Саламанську
декларацію про політику, принципи і
практичну діяльність у сфері освіти осіб із
особливими потребами (Іспанія, 1994 р.,
ЮНЕСКО) [13], стали перед проблемою
удосконалення
системи
виховання,
навчання, соціальної адаптації дітей із
відхиленням у психофізичному розвитку.
Саме їх, щоб
уникнути словесної
дискримінації, стали називати дітьми з
особливими освітніми потребами.
Сучасна педагогічна спільнота
найбільше обговорює проблему інтеграції
дітей з відхиленням у розвитку в єдину
освітню систему загальноосвітньої школи.
Як доводить вчений Т. Ілляшенко, «процес
інтеграції буде вважатися повноцінним,
якщо
забезпечуватиме
три
умови:
навчання кожної дитини відповідно до її
особливих потреб і потенційного розвитку;
можливість
дитини
відвідувати
навчальний заклад, живучи в сім’ї, а
батькам – виховувати власну дитину;
розширення кола спілкування дитини
зособливими потребами та підвищення
якості її соціальної адаптації» [6, с. 28-29].

Реалізація
сказаних
умов
потребує
«ламання» існуючих стереотипів й
оволодіння новими методами роботи усіма
учасниками освітнього процесу.
Т.
Ілляшенко
доводить,
що
«навчання в умовах загальноосвітнього
класу спрямоване перш за все на
формування у дітей віри в свої власні сили,
у
власні
можливості,
оскільки
життєстверджуючий тонус повсякденного
життя школяра спирається перш за все на
успіхи в його основній праці – навчанні»
[7, с. 47]. При цьому передумовою
забезпечення успішності навчання дитини
з особливими потребами у навчальному
закладі є індивідуалізація навчальновиховного
процесу.
Індивідуальне
планування навчального процесу, пише
А. Колупаєва, має на меті: «розроблення
комплексної програми розвитку дитини з
особливими освітніми потребами, що
допоможе
педагогічному
колективу
закладу пристосувати середовище до
потреб дитини; надання додаткових послуг
та форм підтримки у процесі навчання;
організацію спостереження за динамікою
розвитку учня» [9, с. 32].
Організація інклюзивної освіти
передбачає
наявність
психологопедагогічного супроводу навчання дітей з
психофізичними вадамиу загальноосвітній
школі. У сучасній психолого-педагогічній
літературі
поняття
«психологопедагогічний супровід» розглядається
досить широко. На думку С. Миронової,
психолого-педагогічний
супровід
в
інклюзивній освіті – це взаємоузгоджена
комплексна
діяльність
мультидисциплінарної команди фахівців і
батьків дитини, спрямована на створення
необхідних умов, що сприяють розвитку
особистості дитини, засвоєнню нею знань,
умінь і навичок, успішної адаптації,
реабілітації, її самореалізації та інтеграції в
соціум [12, с. 69]. Загалом психологопедагогічний супровід – це комплексний
процес, який включає в себе здобуття
освіти
дитиною,
психолого-медикопедагогічної
допомоги
дитини,
з
урахуванням її здоров’я, та узгодженістю
дій з батьками.
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Дослідниками
і
практиками
доведено, що навчання в інклюзивних
закладах є корисним як для дітей з
особливими можливостями, так і для дітей
з нормальним рівнем розвитку. При цьому
за твердженням дослідників, спільне
навчання звичайних дітей і дітей із
обмеженими можливостями має важливі
переваги [11].
Пріоритетними
завданнями
розробленої
тренінгової
програми
соціального
супроводу
дітей
із
відхиленням психічного і фізичного
розвитку є: недопущення появи у дитини
патологічних рис особистості під впливом
особливих умов навчання, виховання і
розвитку; недопущення затримки у дитини
не тільки в набутті знань, а й у розвитку
особистісних якостей, а також запобігання
інфантилізму;
допомога
дітям
з
особливими потребами в опануванні
системою відносин зі світом і самим
собою; належна стабілізація емоційного
стану та укріплення й розвиток вольових
рис; корекційно-розвивальна робота з
наявними
дефектами;
проведення
інформаційно-просвітницької роботи з
іншими дітьми та педагогами щодо
особливостей дітей з психофізичними
відмінностями і формування адекватного
ставлення до них; оптимізація спілкування
дитини
з
однолітками,
батьками,

педагогами; розробка і впровадження
належних форм і методів соціальнопедагогічної роботи як умови успішного
навчання і виховання дітей з особливими
потребами.
Висновки. Здійснення інклюзивної
освіти потребує організації належного
соціального супроводу усіх учасників
навчального процесу: дітей та фахівців
різних напрямків, батьків, адміністрації
школи. Система соціального супроводу
дітей із ЗПР має бути спрямована на
створення
належних
умов,
які
забезпечуватимуть підвищення соціальної
активності
дітей,
розвиток
інтелектуальних процесів, формування
ціннісних установок, що відповідають
психічним і фізичним можливостям
дитини.
Вчасне
виявлення
форми
психофізичного відхилення і складання
відповідної
до
розвитку
дитини
індивідуальної
корекційної
програми
сприятиме її ефективному психічному та
фізичному розвитку, наближенню її
показників до соціально-психофізичного
нормативу.
Перспективи подальшого наукового
пошуку ми вбачаємо у вивченні проблеми
соціального
супроводу
дітей
із
відхиленням у психічному і фізичному
розвитку у відповідності з їх віковими і
індивідуальними потребами.
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ОСОБЛИВОСТІ БІБЛІОТЕРАПІЇ, КАЗКОТЕРАПІЇ, ЛЯЛЬКОТЕРАПІЇ В
РЕАБІЛІТАЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ ДІТЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ
Ганна Ланко
бібліотекар відділення комплексної реабілітації (м. Болград)
КУ «Одеський обласний центр реабілітації змішаного типу для інвалідів і дітей-інвалідів
«Стратегія життя»
Специфіка роботи з дітьми з
обмеженими можливостями полягає в
тому, що засоби, форми реабілітації та
виховання таких дітей залежать від виду
аномального розвитку, ступеня і характеру
порушень
різних
функцій,
вікових
можливостей, а також від індивідуальних
особливостей дітей.
Діти з особливими потребами – це
складний,
своєрідний
контингент.
Зазвичай
у
них
спостерігаються
недорозвинення пізнавальної діяльності –
як основна ознака, симптом розумової
відсталості і деякі особливості емоційновольової сфери. У зв’язку з цим, на
початку реабілітаційного періоду дуже
важливий процес адаптації таких дітей в
нашому відділенні. Іноді, це нелегкий і
тривалий шлях, але без налагодження
контакту
дитини
з
педагогом,
з
обстановкою в цілому, неможливий
позитивний результат реабілітації. У
цьому полягає первинне завдання будьякого фахівця відділення.
При роботі з дітьми такої категорії
ми намагаємося враховувати рекомендації
педагогів – психологів (У. Глассер,
Р. Кемпбелл, М. Максимов, В. Сатир і ін.):
- починати розмову з похвали;
- звертати увагу на помилки лише
непрямим чином;

- не критикувати і не робити зауваження,
згадуючи про помилки;
- надавати дітям можливість зберегти
престиж в очах інших;
- не наказувати, а задавати питання;
- висловлювати схвалення з приводу
кожної вдачі;
- створювати дітям хорошу репутацію;
- постійно заохочувати дітей, роблячи
будь-яку помилку легко виправною;
- домагатися того, щоб дитина хотіла
зробити те, що йому пропонують.
У
комплексі
реабілітаційних
процесів нашого відділення важливе місце
займають такі види корекційної діяльності,
які тісно переплітаються і доповнюють
один
одного,
як:
бібліотерапія,
казкотерапія, лялькотерапія. У зв’язку з
цим, можна виділити умовну «сходинку»
їхніх спільних пріоритетів:
можливість
самопізнання,
самовираження;
- виховання позитивних якостей;
- поліпшення психо-емоційного стану;
- подолання труднощів у спілкуванні;
- розвиток творчого потенціалу;
- пізнання світу.
Бібліотерапія передбачає психокорекційний вплив на дітей за допомогою
читання спеціально підібраної літератури з
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метою нормалізації та оптимізації їх
психічного стану.
Від
звичайного
читання
бібліотерапія
відрізняється
своєю
спрямованістю на стан та властивості
особистості.
При читанні творів з метою
профілактики та корекції особистісних
порушень у дітей використовуємо різні
літературні жанри та стилі (розповіді,
вірші, казки, прислів’я, приказки, байки) з
урахуванням:
- ступеня доступності викладу, яка
залежить від розуміння тексту і рівня
мовного розвитку дітей;
- подібності ситуацій в книзі з ситуаціями,
в яких знаходиться дитина.
В діапазоні бібліотерапевтичної
діяльності – робота з дітьми різного
ступеня розвитку та соціальної адаптації.
Серед них діти із заниженою самооцінкою,
невпевнені в собі, які комплексують,
гіперактивні діти, діти, схильні до
депресивних настроїв, діти з обмеженими
фізичними можливостями. У нашому
відділенні
комплексної
реабілітації
переважно діти із затримкою психічного
розвитку.
У своїй роботі бібліотерапію ми
умовно ділимо на 2 види:
1. Цілеспрямована – сприяє вихованню
сили волі, оптимізму, утвердження віри в
себе.
2. Нецілеспрямовану – служить для того,
щоб підняти настрій, відвернути дитину
від нав’язливих думок про проблеми,
хвороби і т.д.
В ході заняття з бібліотерапії ми
намагаємося періодично змінювати рід
діяльності дитини для того, щоб утримати
його інтерес та увагу. При цьому
використовуємо такі форми і методи:
- рольові ігри;
- робота з ілюстраціями;
- обговорення і аналіз;
- читання + малювання;
- діалог.
У своїй корекційній роботі з
бібліотерапії
ми
намагаємося
дотримуватися певних вимог щодо
проведення занять:

- безпосередній зв’язок художнього твору з
життєвим досвідом дитини і життям
навколишнього
світу
(проектувати
літературні сюжети на життєві ситуації
дитини);
- осмислення прочитаного (розуміння
тексту);
- переказ тексту (розвиток зв’язної,
виразної, образної мови);
- використання рольових
ігор
(з
урахуванням психологічних особливостей
дитини);
- вміння аналізувати текст (розвиток
мислення);
- словесне малювання (розвиток мови);
- емоційність заняття, викликана змістом
книги (допомагає утримати увагу дитини).
В
результаті
проведення
бібліотерапевтичних занять ми очікуємо
наступні реабілітаційні ефекти:
- розвиток уяви, пам’яті;
розширення
пізнавальної
сфери,
кругозору;
- розвиток комунікативних зв’язків з
навколишнім світом;
- розвиток творчих здібностей;
- розвиток артикуляційних і мовних
можливостей;
- формування логічного мислення.
Одною
зі
складових
частин
бібліотерапії можна назвати казкотерапію.
Казкотерапія – термін, що має на увазі
«лікування казками». Як і інші види арттерапевтичної допомоги, вона забезпечує
дітям можливість для самовираження,
самопізнання. Казка служить для дитини
посередником
між
реальністю
і
внутрішнім світом. Основні засоби казки –
це
добро,
радість,
справедливість,
перемога слабкої істоти над силами зла,
тверда віра в здатність людини жити
мудро, гідно, надходити красиво, гуманно.
Казкотерапія – один з найменш
«травмонебезпечних»
і
безболісних
способів психотерапії. Казка не тільки
вчить
дітей
переживати,
радіти,
співчувати, а й спонукає їх до мовного
контакту. Її значення розширюється до
поняття «соціальна адаптація», а значить,
казка грає важливу роль в корекції і
компенсації грубих аномалій розвитку,
підготовці дітей з особливими потребами
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до життя і праці. Вирішуючи казкові
конфлікти, дитина пом’якшує своє
внутрішнє
психологічне
напруження,
набуває віру в себе і почуття захищеності.
Емоції «особливих» дітей нестійкі,
мінливі. На одне і те ж явище вони можуть
реагувати по-різному. Тому необхідно
перед розповіданням казки створити
позитивний емоційний настрій, заспокоїти
дитину, ввести його в «стан чарівництва»,
зацікавленості побачити і почути щось
незвичайне.
«Подорожуючи» за мотивами казок,
діти пробуджують фантазію і образне
мислення, звільняються від стереотипів і
шаблонів. Постійно використовуються
етюди на вираження і прояв різних емоцій
покращують і активізують виразні засоби –
пластику, міміку і мову. Для повноцінного
розвитку дитини важлива підтримка його
емоційної сфери, розвиток почуттів, а
казка - одне з найбільш доступних
способів для розвитку емоцій дитини.
У будь-який складеної дітьми казцівиставі, герой, долаючи труднощі і
перешкоди, все-таки досягає мети і
перемагає. Перемога – це подолання себе,
демонстрація вирішеної індивідуальної
проблеми, здатність надати підтримку
іншому, задовольнити свою потребу в
наданні допомоги іншому, при цьому
дитина стає сильним і сміливим, більш
впевненим у собі. Цей факт допомоги має
важливе терапевтичне значення, що
приводить до зростання самоповаги, віри в
свої сили і формування більш позитивного
ставлення до себе.
Основні цілі, які ми ставимо в
роботі з дітьми з вадами здоров’я, – це
розвиток емоційної сфери, виховання
соціальних і естетичних установок,
почуття колективізму, розвиток мислення,
уваги, мови, пам'яті, дрібної моторики.
Засобами казки ми намагаємося виховати у
дітей любов до природи, скромність,
доброту, відповідальність і ще багато
якостей, які мають загальнолюдські
цінності.
Для реалізації поставлених цілей в
роботі з казкотерапії ми використовуємо
різноманітні форми і методи:
- програвання казки;

- читання, а також відео перегляди
казкових сюжетів;
- твір нового сюжету;
- малювання казки;
- бесіди, обговорення.
З метою більш ефективної роботи
ми використовуємо таку структуру
корекційно-розвиваючого
казкотерапевтичного заняття:
1. Ритуал «входу» в казку (настрій на
спільну роботу, як будь-яка «об’єднуюча»
вправа з використанням вимови «Казка в
гості до нас прийшла, нам зустрічати її
пора!»).
2. Повторення (згадати минулий досвід,
минуле заняття).
3. Розширення (розширити уявлення
дитини про що-небудь, розповідь або
показ казки).
4. Закріплення (придбання нового досвіду
гри, символічні подорожі).
5. Інтеграція (зв’язати новий досвід з
реальним життям).
6. Резюмування (узагальнити набутий
досвід, зв’язати його з вже наявним).
7. Ритуал «виходу» з казки (закріпити
новий досвід, підготувати дитину до
взаємодії
в
звичній
соціальному
середовищі, визначення емоційного стану).
Наприклад,
в
кінці
заняття
діти
промовляють: «Ми беремо з собою все
важливе, що було сьогодні з нами, все,
чого ми навчилися».
Казкотерапія несе в собі наступні
реабілітаційні ефекти:
психокорекція
емоційно-вольових
порушень;
- подолання невпевненості в собі і набуття
вільного
досвіду
спілкування
за
допомогою програвання казкових сюжетів;
- розвиток уваги, мислення, мовлення,
пам’яті, дрібної моторики;
- формування творчого потенціалу дитини
через
казки
(переписування,
твір,
інсценування).
Лялькотерапія
–
це
метод
корекційної роботи з дітьми за допомогою
ляльок, який покликаний допомогти
дитині з різноманітними психологічними
труднощами. Граючи з ляльками, дитина
може більш точно, ніж словами,
розповісти про те, що відбувається в його
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житті, що він відчуває, як ставиться до
оточуючих, при цьому у дитини йде
розуміння того, що за все сказане
відповідальність несе лялька, а не він сам.
Гра є його мовою, а іграшки – словами.
Гра з ляльками – героями казок стає
своєрідною школою соціальних відносин,
оскільки такі ляльки несуть в собі
моральне обличчя. Вирішення цього
завдання можливе з будь-яким видом
ляльок.
Саме на заняттях з лялькотерапії
створюються умови, коли кожна дитина
може говорити за допомогою ляльок про
сокровенне, важливому. При цьому
спеціальна підготовка і талант значення не
мають. Важливий безпосередньо процес
творчості,
а
також
особливості
внутрішнього світу дитини.
Метод лялькотерапії базується на 3
поняттях: «гра» – «лялька» – «ляльковий
театр».
Лялькотерапія складається з трьох
етапів:
1. Виготовлення ляльок.
2.
Знайомство
з
лялькою
і
її
можливостями, а також розповідь про неї.
3. Обігрування сюжетів, показ міні вистав.
У корекційній роботі даного
напрямку ми використовуємо різні форми і
методи проведення занять:
• розминки, вправи;
• виготовлення ляльок, декорацій;
• бесіди, обговорення сюжетів, характерів
ляльок;
• заняття, спрямовані на розвиток фантазії
(придумування сюжету);
• сюжетно-рольові та розвиваючі ігри,
показ мініспектаклей.
Як наслідок, лялькотерапія несе в
собі наступні реабілітаційні результати:
•
комунікативний
–
встановлення
емоційного контакту, об’єднання дітей в
колектив;
• релаксаційний – зняття емоційної
напруги;
• виховний – психокорекція прояви
особистості в ігрових моделях життєвих
ситуацій;
• розвиває – розвиток психічних процесів
(пам’яті, уваги, сприйняття і т. д.),
моторики;

• навчальний – збагачення інформацією
про навколишній світ.
З метою підвищення ефективності
корекційної роботи нашого відділення,
кожен фахівець періодично проводить
різноманітні діагностичні дослідження.
Діагностика – важливий аспект в
реабілітаційній роботі, який допомагає
визначити динаміку розвитку наших
вихованців.
За 2016-2017 реабілітаційний період
мною була проведена діагностика на тему:
«Навички
роботи
з
друкованими
виданнями». Мета цього діагностичного
дослідження – виявити проблемні моменти
в освоєнні вихованцями навичок роботи з
друкованими виданнями (рівень читання,
розуміння, аналіз, переказ тексту, вміння
розрізняти
особливості
друкованих
видань), а також визначити порядок
подальшої корекційної роботи.
Завдання
діагностичного
дослідження полягала в наступному:
- ознайомити вихованців з видами
друкованих видань;
- сформувати навички читання;
- навчити вихованців вмінню роботи з
текстом (розуміння, аналіз);
- розвинути пам’ять, а також розумові
функції вихованців;
- сформувати особистість вихованця і
корекцію особливостей його розвитку
засобами художнього слова;
- прищепити інтерес до читання;
- підвищити рівень знань.
На
2017-2018
реабілітаційний
період мною заплановано діагностичне
дослідження на тему: «Діагностика
особистісного
і
творчого
розвитку
вихованців за допомогою лялькотерапії».
Мета даного дослідження – виявити
особливості впливу ляльок і лялькотерапії
в цілому на психо-емоційний стан
вихованців.
Здійснюючи корекційну роботу,
важливо допомогти дитині в ході вікового
розвитку поступово стати господарем
свого внутрішнього світу, навчитися
керувати своїми бажаннями, вміти ставити
цілі і жити в гармонії з собою і
навколишнім світом. Кращий результат і
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нагорода для будь-якого педагога – це

щасливі посмішки своїх вихованців.

1. Бгажнокова И. М., Обучение, воспитание, развитие учащихся с нарушением интеллекта. /
И. М. Бгажнокова, Л. П. Уфимцева – Красноярск, 1998. – 320 с.
2. Громова Т. Б. Страна эмоций. / Т. Б. Громова – М.: УЦ Перспектива, 2002. – 285с.
3. Добриденя В.П., Психокоррекция: теория и практика. / В. П. Добриденя, Ю. С. Шевченко,
О. Н. Усанова. – М.: НПУ Коррекция, 1995. – 345с.
4. Кутузова Е. Ю. Куклотерапия как метод реабилитации: Методическое пособие. / Е. Ю.
Кутузова, М. Ю. Умнова, Е. В. Гончар. – Саратов,2007 . – 45с.
5. Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья как деятельность.
– [Электронний ресурс]. – Режим доступу: https://aupam.ru/pages/deti/soc_rea_deogvozd/page_02.htm

ДЕЯКІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО
ВИХОВАТЕЛЯ ДО СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНИКІВ З ОСОБЛИВИМИ
ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ
Тетяна Лесіна
к.пед.н., доцент
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Одним із важливих векторів
філософії сучасної вітчизняної освіти
розцінено інноваційну концепцію освіти –
інклюзію (В. Божинський, А. Колупаєва,
А. Луценко, Т. Пацай та ін.). Вивчення і
аналіз наукових позицій дослідників тієї
сукупності проблем, як і виникають на
стику філософської науки і освітньої
діяльності, актуалізують потреби «нової
діалектики» оптимального розв’язання
такої суперечності українського соціуму:
між підвищенням соціально-педагогічних
вимог до соціальних
інституцій у
забезпеченні природного права дитини з
особливими освітніми потребами щодо
одержання рівних із іншими ровесниками
можливостями облаштування у сучасному
соціокультурному
просторі
та
неспроможністю означених інституцій
забезпечити
інтегративні
системоутворювальні зв’язки і стосунки із
такою дитиною.
Окреслена суперечність набула
чітких абрисів, зокрема, у зв’язку із
визначенням «формули» нової української
школи і конкретизацією у цьому зв’язку
конструктивного
досвіду
зарубіжжя.
Натомість, і вітчизняні (І. Коберник), і
зарубіжні (В. Божиський) дослідники єдині
у твердженні, що саме вмотивований і
компетентний
педагог
–
запорука
незворотності
процесу
гуманізації

освітянського простору і позитивної
динаміки утвердження ідеї інклюзії в
українському соціумі.
Ось чому наша дослідницька увага і
була зосереджена, з одного боку, на
основному
етапі
професійного
становлення педагога – в умовах вищої
школи, а з іншого – на професійній
підготовці саме вихователя дошкільного
закладу освіти – фахівця, який стоїть біля
витоків соціальної зрілості дитини як
майбутнього школяра.
З урахуванням вищезазначеного
було здійснено моніторинг найновітніших
досліджень,
де
безпосередньо
або
опосередковано вивчалися певні аспекти
професійної
підготовки
майбутніх
вихователів дошкільних закладів освіти.
Так, на рівні фундаментального науковопедагогічного
дослідження
вивчено:
теоретико-методичні засади формування
професійної компетентності вихователя в
умовах ступеневої професійної підготовки
(Г. Бєлєнька, Л. Бондарев та ін.), процес
формування
готовності
майбутніх
вихователів
до
розвитку ціннісних
орієнтацій дошкільників (Т. Величко,
С. Якименко та ін.), наукові основи
розвитку
здатності
студентів,
які
набувають
у
виші
спеціальність
«Дошкільна освіта», до педагогічної
творчості (С. Гаврилюк, О. Листопад та
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ін.),
теоретико-методологічні
основи
формування
готовності
майбутніх
вихователів до педагогізації сімейного
виховання дошкільників (Т. Жаровцева, Н.
Колосова та ін.). Попри накопичених
наукових уявлень про ресурси сучасної
вищої школи як базового етапу підготовки
конкурентоздатного педагога-дошкільника
ще й досі лише в постановочному плані
вивчається його готовність до успішної
професійної діяльності в інклюзивному
дошкільному закладі освіти. Натомість, за
результатами
проведеного
нами
анкетування
вихователів-практиків
Одещини (49 осіб, у тому числі 18 з них
мають першу і вищу кваліфікаційну
категорії) встановлено: 57% опитуваних
обізнані із інклюзією як стратегією
міжнародного законодавства (зокрема,
«Рамкою дій щодо освіти осіб із
особливими потребами»); кожний третій
практик дошкілля (32%) стверджує про
сформовані у нього на «достатньому рівні»
уявлення про ресурси саме дошкільного
закладу освіти у реалізації ідеї інклюзії
(зокрема,
про
команду
психологопедагогічного супроводу, про специфіку
взаємодії
вихователя,
логопеда,
соціального педагога (психолога) та
батьків
щодо
підтримки
дитини
дошкільного віку, яка має особливі освітні
потреби); за самооцінними судженнями
респондентів «практично готовими» до
роботи в інклюзивному дошкільному
закладі освіти себе вважають 37% фахівців.
До зазначеного додамо: нас зацікавили
деякі
діагностичні
матеріали,
що
засвідчують про ступінь особистіснопрофесійної
готовності
майбутніх
керівників дошкільних закладів освіти (нині
– магістрантів вишу) до організації
інклюзивних груп (інклюзивного закладу).
З цією метою було проведене анкетування
магістрантів (44 особи), які набувають у
вищій школі кваліфікацію: Магістр освіти.
Менеджер дошкільної освіти. Викладач
дошкільної
педагогіки.
Організатор
інклюзивної освіти. Встановлено, зокрема,
що лише кожний другий вважає себе
«максимально повно обізнаним» у шляхах
утворення
органами
місцевого
самоврядування
інклюзивно-ресурсного

центру, а 59% – «практично готовим» до
соціального партнерства із соціальними
інституціями
регіону
у
питаннях
інклюзивної освіти.
Набутий діагностувальний матеріал
розцінювався нами як інформаційний з
огляду на конкретизацію ролі сучасного
вишу у більш конструктивній підготовці
фахівців до компетентного розв’язування
проблемних
питань
інклюзивної
дошкільної
освіти.
Водночас
суто
експериментальну потужність у набутих
анкетних даних ми не вбачали, оскільки, як
відомо, анкетування відноситься до
допоміжних
методів
педагогічного
дослідження.
Ми виходили із розуміння, що усі
складові навчально-виховного процесу
сучасної вищої школи впливають на
становлення педагога-дошкільника, який
здатний до компетентної діяльності, у тому
числі й в контексті розв’язання одного з
новопосталих завдань дошкільної освіти –
реалізацію ідеї інклюзії. Якщо ж виходити
із
сучасного
розуміння
феномена
«включення» дитини з особливими
освітніми потребами в загальну систему
соціальних стосунків і взаємодію, а також
інтерпретацію поняття «інтеграція» у
вищезазначеній площині (А. Конопльова, Т.
Лещинська, І. Мамальчук, Л. Щепіцина та
ін.), то зрозумілим є висновок науковців
про важливість у цій проблемі вбачати не
лише вагу здатності дитини адаптуватися
до соціуму, а й позитивно-активне
ставлення ще й оточення до такої
категоріальної дитини. Отож, дбаючи про
результативну підготовку майбутнього
вихователя до успішної реалізації ідеї
інклюзії, принципово важливо, насамперед,
формувати у студентів готовність до
прийняття дитини з особливими освітніми
потребами, до визнання (на рівні
переконань) її самоцінності, до розуміння
виключного
особистісно-професійного
призначення у розв’язанні проблематики
інклюзії.
Отож,
можна
констатувати:
виключною є важливість відповідних
локальних навчально-пізнавальних завдань,
що необхідно розв’язувати у межах
предметної специфіки певних навчальних
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дисциплін, вивчення яких студентами
передбачено чинним навчальним планом.
Так, у контексті змістових модулів
навчальних
дисциплін
психологопедагогічного циклу (у розрізі освітнього
рівня «бакалавр») студент має набути
фундаментальної фахової компетентності,
зокрема, у домінантах суб’єкт-суб’єктних
відносин в контексті різних педагогічних
технологій 2, с.11. Як відомо, майбутній
вихователь
має
добре
розумітися,
насамперед, у теоретичних питаннях
(насамперед, щодо спільного і розбіжного
між поняттями «педагогічна технологія» та
«методика»), не менш суттєвим є набуття
студентами здатності віднаходити родзинки
творчого досвіду в зазначеній площині
(зокрема, вихователя ДНЗ № 41 м. Харкова
Л. О. Галич). Як переконує практика вищої
школи, досить ефективними у процесі
навчання майбутніх
вихователів є й
використання
рольових
ігор
–
конструктивного засобу фахового їхнього
навчання. Так, з метою набуття освітнього
продукту у вигляді здатності студентів до
педагогічних інновацій щодо дошкільної
освіти дитини в умовах інклюзії, доцільно
спиратися на розроблені І. Кондратець
«педагогічні шпаргалки» до гри «Захист
інновацій» [3]. При цьому особливо
ефективним у нашому досвіді виявився й
підхід, пов’язаний із стимулюванням вияву
студентами педагогічної творчості щодо
розробки
як змісту, так і дизайну
презентації парціальної програми «Вчимося
жити разом» з розвитку соціальних навичок
ефективної взаємодії дошкільнят в умовах
інклюзивного освітнього середовища 5.
Отож, намагаючись реалізувати у
сталу вітчизняну практику дошкільної
освіти всю неосяжність гуманістичних

ресурсів інклюзивного підходу, педагогічно
доцільно вдосконалити традиційну систему
підготовки у вищій школі майбутніх
вихователів в аспекті активізації інтересу
студентів
до
вибору
ефективних
педагогічних
технологій
задіяності
механізму «самостворення» дитини як
суб’єкта соціальної дії 1. Не менш
важливим є й усвідомлення майбутніми
вихователями
виключної
ролі
у
професійній діяльності саме соціального
розвитку дитини, яка має особливі освітні
потреби, бо йдеться про той параметр, який
відтворює такі незворотні закономірні
зміни в особистості, що виникають під
впливом інших індивідів (груп) і
позначаються на набутті нею здатності до
соціальної
інтеграції,
до
соціальної
взаємодії. Отож, йдеться про загальну
властивість дитини, яка має особливі
освітні потреби; про таке особистісне
новоутворення, де базового значення
набувають наявні соціальні вміння і
навички дитини, що слугують основою її
здатності до спільної суспільної діяльності.
Отже, ставлячи за мету забезпечити
позитивну динаміку процесу розвитку
вітчизняної інклюзивної освіти, доцільно
творчо використати конструктивний досвід
у цьому відношенні, що склався в
зарубіжжі. Насамперед, зміст роботи
дошкільних закладів Великої Британії,
зокрема, в площині функціонування ігрових
груп, клубів матері та дитини, груп
«можливостей» [4, c. 4]. Не менш важливо,
як переконує практика, педагогічно
вмотивовано використовувати ресурси
вищої
школи
–
основного
етапу
формування професійної компетентності
майбутнього вихователя інклюзивного
дошкільного закладу освіти.

1. Безсонова О. К. Авторська творча майстерня для педагога ∕ О. К. Безсонова, Л. В. Дудинська //
Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2017. – №8. – С.45-50.
2. Наволокова Н. П. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / Н. П. Наволокова. – 2ге вид. – Х.: Основа, 2012. – 176 с.
3. Кондратець І. Рольові ігри фахового навчання (професійні забавки дорослих) ∕ І. Кондратець //
Дошкільне виховання. – 2017. − № 12. – С. 13-17.
4. Мейвогель Р. Дошкольное и детское воспитание в Европе / Р. Мейвогель // Обруч. – 2008. −
№3. – С. 4-6
5. Пацай Т. Особливості організації інклюзивного освітнього простору ∕ Т. Пацай // Дитина з
особливими потребами. – 2018. − № 2. – С. 2-4.
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ПРОЕКТУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНОГО
ПАРТНЕРСТВА ФАХІВЦІВ – СОЦІОНОМІСТІВ З ПЕДАГОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ
Сергій Ніколаєв
аспірант кафедри загальної педагогіки, дошкільної, початкової та спеціальної освіти,
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
В сучасних умовах детермінуючого
впливу
інклюзивних
процесів
у
навчальних
закладах
України
підсилюється потреба в мобілізації
професійних, життєво-творчих, вольових
ресурсів мультидисциплінарних команд
фахівців-соціономістів,
покликаних
реалізувати права дітей із особливими
потребами
на
включену
освіту.
Безсумнівно, що на регіональному рівні
інклюзивний простір постане доступним
для «особливих дітей» саме тоді, коли
педагогічний персонал освітніх установ за
місцем проживання буде зорієнтований на
взаємодію з педагогами інших закладів за
принципом
відкритості;
творчого
співробітництва із соціономістами служб
охорони здоров’я, служб у справах дітей,
соціального забезпечення, методичних
сервісів,
громадських
організацій,
благодійних фондів та ін.
Прийнято розрізняти певне коло
психолого-педагогічних проблем дітей із
особливими потребами, що вимагають
продуктивного розв’язання суб’єктами
регіональних
мультидисциплінарних
команд (проблеми, що пов’язані зі
збереженням психічного здоров’я дітей,
розвитком особистості, самовизначенням
вихованців;
проблеми,
пов’язані
з
неблагополуччям сім’ї, порушенням прав
дитини і насильством; проблеми адаптації
та дезадаптації в умовах освітніх установ;
проблеми, пов’язані з неадекватною та
девіантною поведінкою дітей в освітньому
середовищі; проблеми інтеграції або
дезінтегрованості; проблеми, пов’язані з
конфліктами і морально-психологічним
кліматом у школі, мікросередовищі).
Через це, з метою розв’язання низки
проблем
дітей,
забезпечення
їхньої
комплексної реабілітації, підсилюється
значення
мультидисциплінарного
партнерства соціономістів (зацікавлених
керівників, співробітників педагогічного

колективу, волонтерів та ін.), діючих у
форматі «професіоналів-однодумців».
Запровадження інклюзивної освіти
в закладах комплексної реабілітації області
та
району
в
підготовці
мультидисциплінарного
партнерства
педагогів до роботи в нових інтегративних
умовах зумовили вибір теми дисертації.
Проблеми
регулювання
системи
соціального партнерства досліджувалися
такими
вченими,
як:
Л. Баккаро,
В. Борисов,
О. Грішнова,
В. Жуков,
С. Лібнер,
Г. Задорожний,
А. Казановський,
А. Колот,
В. Комарницький,
О. Мірошниченко,
О. Новікова,
Р. Одонолл,
Г. Осовий,
М. Сімоні, В. Смоловик, С. Українець,
Г. Фолкнер та інші.
Так, зокрема В. Жуков і В.
Скуратівський пишуть, що «за своїм
змістом
соціальне
партнерство
розглядається як система соціальнотрудових
відносин
між
власником
(роботодавцем)
та
найманими
працівниками (профспілкою) за участю
держави, як арбітра, третейського судді в
процесі
реалізації
їх
соціальноекономічних прав та інтересів».
Інший вчений у галузі соціальнотрудових відносин А. Колот зазначає, що
«соціальне партнерство – це, насамперед,
визначення неоднаковості інтересів різних
суспільних сил, визнання права кожної
групи мати власні економічні інтереси, які
можуть не збігатися з інтересами іншої
групи. Водночас соціальне партнерство –
це усвідомлене бажання сторін дійти
взаєморозуміння,
погоджуватися
на
компроміси, співробітничати в ім’я
соціального миру, що є важливою
передумовою поступального розвитку
економіки, а отже й піднесення якості
життя».
У Проекті Закону України «Про
соціальне партнерство» від 10.09.2002 р. у
41

Соціальне партнерство в інклюзивній освіті: європейський вектор, українські реалії

ст. 1 дає визначення соціального
партнерства як «системи відносин між
працівниками,
роботодавцями
та
виконавчою владою, які виступають
сторонами соціального партнерства у ході
реалізації їх соціально-економічних прав
та інтересів, направленої на врахування
інтересів працівників і роботодавців
шляхом
взаємних
переговорів,
консультацій, в досягненні та укладенні
сторонами угод, колективних договорів і в
прийнятті спільних рішень». Також було
прийнято Закон України «Про соціальний
діалог в Україні» від 23.12.2010 р. Так, на
нашу думку, сталася заміна поняття
«соціальне партнерство» на «соціальний
діалог», саме як синонімів.
Отже, соціальне партнерство – це
система методів і спосіб узгодження
протилежних
інтересів,
вирішення
соціально-економічних
проблем
і
регулювання протиріч між найманими
робітниками
та
роботодавцями
(власниками засобів виробництва), яке
опосередковується участю держави.
З наведених позицій можна зробити
висновок, що соціальне партнерство
передбачає спільне і колективне вирішення
різними
соціальними
групами
та
створеними
ними
формуваннями
соціально-трудових питань, врегулювання
соціальних
конфліктів,
подолання
кризових явищ шляхом проведення
консультацій, переговорів,
укладання
договорів тощо. Різновидом соціального
партнерства
є
мультидисциплінарне
партнерство, що передбачає створення
мультидисциплінарної команди фахівців
задля розв’язання складної ситуації
розвитку дитини з особливими потребами.
Мультидисциплінарне партнерство
сьогодні – це принципова необхідність, бо
очевидно, що успішно розвивається та
установа, яка відкрита для співпраці,
швидше реагує на суспільні зміни, шукає
нові ресурси для просування вперед.
Міжособистісна взаємодія в організації –
це тривалі чи короткочасні, вербальні або
невербальні контакти між працівниками
всередині груп, відділів, команд, які
викликають взаємні зміни їх поведінки,
діяльності, відносин і настанов. Чим

більше контактів відбувається між їх
учасниками і чим більше часу вони
проводять разом, тим більш узгодженою є
робота всіх підрозділів і організації в
цілому.
Розвиток мультидисциплінарного
партнерства – передумова виходу закладу
на якісно новий рівень культурних,
соціальних,
політичних
взаємин
із
громадськими організаціями та органами
державної
влади
і
місцевого
самоврядування, а також суттєвий чинник
підвищення ефективності освітніх послуг у
закладі освіти. Концепція партнерства
закладу освіти передбачає здійснення
постійного пошуку нових ресурсів для
задоволення освітніх потреб учнів та їх
батьків,
запровадження
інновацій;
розробку
проектів,
програм,
що
враховують інтереси закладу і є корисними
для соціального розвитку партнерів.
На
формувальному
етапі
заплановано такі форми роботи:

розробка,
апробація
і
експериментальне
впровадження
в
практику моделей системи роботи з дітьми
з особливими освітніми потребами в
навчальному закладі, районі, області.

апробація
моделі
професійної
компетентності вчителя, який працює з
дітьми з особливими освітніми потребами
та
вироблення
умов
дидактичного
забезпечення в системі післядипломної
освіти.

організація і координація роботи
пошуково-творчих груп учителів щодо
впровадження рекомендацій у практику
роботи закладів.

вивчення
результативності
впровадження
організаційнофункціональної
структури
науковометодичної роботи з педагогічними
кадрами навчального закладу, району,
області.
Завершальний етап – підсумковий,
на якому проводиться:
1)
підсумковий
аналіз
і
оцінка
підготовленості вчителів та психологів
щодо діагностування учнів, із метою
виявлення дітей із особливими освітніми
потребами;
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2) вивчення сформованості готовності
педагогів
до
роботи
в
умовах
інклюзивного навчання;
3) науковий звіт про наслідки дослідноекспериментальної
роботи;
науковопрактична
конференція
з
теми
«Організаційно-педагогічні
умови
готовності педкадрів до роботи з дітьми з
особливими освітніми потребами в
закладах
з
інклюзивною
формою
навчання»;
4) виставка науково-методичних розробок
та друкованої продукції лабораторії
(посібники,
бюлетені,
методичні
рекомендації, статті, моделі, матеріали з
практики тощо).
Значущість мультидисциплінарного
партнерства для установи вбачаємо у
наступному:
 забезпечить
підвищення
якості
виховання,
підвищення
професійної
майстерності на основі практичного
оволодіння методологією, використання
Інтернет у навчальних цілях;
 сформує особистість, готову до
адаптації
в
сучасних
соціальноекономічних умовах, підвищить якість
культури управління і взаємодії з соціумом
через систему проектної діяльності,
матиме позитивний вплив на розвиток
системи
мультидисциплінарного
партнерства
як
складової
частини
громадського управління;
 поповниться методичний фонд: пакет
нормативних та методичних матеріалів з
соціального
партнерства,
пакет
діагностичного
інструментарію,
педагогічні розробки, соціальні проекти
суб'єктів освітнього процесу та інші
продукти
інноваційної
освітньої
діяльності;
 будуть сформовані передумови для
Інтернет-взаємодії як засобу розвитку
творчої особистості;
 спільні заходи у формі соціальних і
культурних проектів стануть стимулом у
розвитку реабілітаційних установ.

Основні
напрямки
організації
мультидисциплінарного
партнерства
установ комплексної реабілітації:
- проведення взаємного обміну
інформацією;
- узгодження планів, заходів і сфер
спільної діяльності, способів визначення її
ефективності
з
потенційними
організаціями – партнерами закладу;
- залучення фахівців підприємств,
установ та організацій – партнерів до
проведення профорієнтаційної роботи;
- впровадження спільних програм і
проектів;
- участь в організації соціальної
практики ;
проведення
PR-акцій
з
проблематики
мультидисциплінарного
партнерства.
Однією
із
суттєвих
умов
партнерства установи й соціальних
організацій є дотримання таких принципів:
 визнання корисності;
 повага партнерів (бажання ділитися
знаннями,
навичками,
персоналом,
ресурсами);
 аналіз
спільної
діяльності
(відкритість, звітність, доступність);
 відповідальність.
Всі проблеми розвитку установ
спільно із соціальними партнерами
вирішуються згідно існуючої нормативноправової бази нашої держави (Конституція
України, Закон України «Про освіту»,
Національна програма «Діти України»,
Закон України про «Охорону дитинства»,
Статуту, Положень, Правил, Інструкцій,
Наказів, Договорів про спільну співпрацю
з окремих питань в освіті.
У прагненні сприяти досягненню
цілей освіти та реабілітації, забезпечити
інклюзивну і якісну освіту і освіту в
інтересах сталого розвитку, здійснюється
координація співпраці на регіональному
рівні,
приділяючи
основну
увагу
поширенню грамотності вчителів і рівню
їх технічного і професійного навчання та
підготовки.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ РОДИНИ ТА ОСВІТНЬОГО
ЗАКЛАДУ У ФОРМУВАННІ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА
Раїса Павел
магістрантка педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
науковий керівник – доц., к.п.н. Іванова Д.Г.
Вагома роль у вихованні молодого
покоління приділяється співпраці родини
та освітнього закладу. Для утворення
взаємної співпраці між дорослими та
дітьми в загальноосвітньому навчальному
закладі важливо представляти колектив в
цілому, як велику сім’ю, яка збирається та
цікаво проводить час, тільки у тому
випадку, якщо організовується спільна
діяльність вчителів, дітей та батьків.
Взаємодія
загальноосвітнього
закладу і сім’ї являє собою взаємозв’язок
педагогів і батьків в процесі їх спільної
діяльності і спілкування. В результаті чого
розвиваються обидві сторони. Отже,
взаємодія загальноосвітнього закладу і
сім’ї – це, свого роду, джерело і вагомий
механізм їх розвитку [5, с. 122].
Відмітимо, що життя дитини
складається з двох важливих сфер: школа і
сім’я, які піддаються зміні, розвитку. Сім’я
являє собою невелику спільноту близьких
людей, які закликаються до виховання,
формування особистості, виховання у
дітей
доброго,
честі
та
гідності,
відповідальності та порядності. Проте
високий
рівень
зайнятості,
низька
педагогічна культура батьків негативно
впливають на моральний та фізичний
розвиток дітей молодшого шкільного віку
[8, с. 10].
Поглиблення навчального процесу
шляхом включення освітнього потенціалу
родини є єдиним правильним способом

підвищення якості освіти та виховання. У
зв’язку з цим значно зростає робота
вчителя класу в організації цієї діяльності,
від якої залежить успіх у вирішенні
багатьох проблем виховання. Тому тема
взаємних відносин родини та освітнього
закладу у формуванні дитини молодшого
шкільного віку є досить актуальною для
нашого дослідження.
На рубежі дев’ятнадцятого та
двадцятого століть психолого-педагогічні
засади взаємодії сім’ї і школи під час
формування особистості дитини виникає
вперше. Єдність школи та сім’ї відіграє
серйозну роль у вирішенні проблем
всебічного розвитку та освіти молодших
школярів. Вагоме значення цієї проблеми
дослідили у своїх працях відомі педагоги:
Я.
Корчак,
В. Макаренко,
В.
Сухомлинський, М. Стельмаховичй інші
вчені.
К.
Н.
Вентцель,
поруч
із
проблемами
сімейного
виховання,
батьківської освіти висуває проблему
шкільного спілкування з батьками.
В. Ожеховський, В. Кириченко, А.
Ковганич вважають, що виховання дітей
являється нерозривним процесому сім’ї і
школі, метою його є не тільки взаємні
зусилля сім’ї і ЗНЗ у вихованні молодших
школярів, а й їх освітнє співробітництво у
цьому процесі. Її реалізація передбачає
єдину
спрямовану
взаємодію
в
взаємопов’язаних заходах у системі
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відносин між батьками та вчителями.
Відносини співробітництва передбачають
рівність сторін, взаємну доброзичливість
та повагу [7, с. 16].
Мета статті − дослідження
психологічно-педагогічних
аспектів
взаємодії сім’ї і школи у розвитку
особистості дитини молодшого шкільного
віку.
Під час реформ система освіти
змінюється так стрімко, що батьки часто
не мають необхідного уявлення про ці
зміни, орієнтуючись в навчально-виховної
роботи як правило за власним шкільним
досвіду, який нерідко відстає від
передових вимог. Для вирішення цієї
невідповідності викладачеві потрібно було
влаштувати навчально-виховний процес
найбільш відкритим, інформованим і
доступним для батьків
Одним з важливих напрямків в
діяльності школи є робота з сім’єю, в якій
дитина росте і виховується. І яку б сторону
розвитку дітей не розглядати, завжди
виявляється, що головну роль в його
ефективності на різних вікових етапах
відіграє
сім’я,
тому
головними
вихователями є батьки, а завдання
класного керівника допомогти і підказати
їм [6, с. 26].
Слід зауважити, що сім’я, школа,
дитячий колектив − посередники, які
передають новим поколінням моральні
цінності,
накопичені
попередніми
поколіннями. На жаль, в наш час є
труднощі
в
організації
ефективної
взаємодії сім’ї і школи. Найбільш
поширеними проблемами, на мою думку, є
наступні:
1.зайнятість батьків, що веде до
скорочення часу на виховання дітей;
2.наявність своїх власних переконань і
поглядів на постановку виховання, що
відрізняються від прийнятих в суспільстві;
3.невисокий рівень освіти і культури
батьків.
Слід відмітити, що центральними
компонентами сімейного виховання є такі:
1. уклад сімейного виховання
(традиції, затишок, відносини);
2. режим сімейного життя;

3. зміст діяльності (батька, матері,
дідуся, бабусі, дітей) [4, с. 46-48].
Слід звернути увагу на те, що
ідеальним варіантом виховної роботи, і
найпродуктивнішим, на мій погляд, є
рівноправна, дружня взаємодія батьків,
дитини і класного керівника, заснована на
позитиві.
У створенні союзу батьків і
педагога найважливіша роль належить
останньому, тому перед собою я поставила
завдання знайти найбільш ефективні
способи
вирішення
цієї
проблеми,
визначаючи зміст і форми педагогічної
освіти.
Для
того,
аби
уникнути
непорозумінь, розголошень у рішенні
педагогічних проблем з дітьми вчителю
допоможе опора на такі моральні норми:
1) відповідальність перед батьками
учнів за навчання і виховання їхніх дітей,
за
їх
психолого-педагогічну
компетентність;
2) активний
пошук
педагогічних
контактів з батьками (а не звернення до
них лише в тих випадках, коли необхідна
їх допомога);
3) відповідне
ставлення
до
батьківських
почуттів,
недопущення
недбалої і необґрунтованою оцінки
здібностей дітей і їх поведінки;
4) підвищення авторитету батьків в
очах дітей;
5) тактовність
при
пред’явленні
необхідних вимог до батьків [1, с. 29-30].
Сім’я − виховний колектив, де
старші
виступають
природними
вихователями
дітей,
здійснюється
передача досвіду старших поколінь
молодшим [5, с. 123].
Варто зауважити, що у родині
закладається і забезпечується виховання
вагомих якостей особистості. У ній дитина
отримує перші уявлення про світ, тут
закладається той фонд понять, поглядів,
почуттів, звичок, який лежить в основі
морального
становлення
особистості.
Тільки в сім’ї можна створити культуру
істинно родинних відносин, опанувати
вагомі
соціальні
ролі,
сформувати
культуру, збагатити моральний досвід,
здійснити статеве виховання дітей,
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підготувати їх до майбутнього сімейного
життя.
Відмітимо, що дитинство являється
найважливішим
періодом
людського
життя, це не підготовка до майбутнього
життя, а справжне, яскраве, неповторне
життя. І від того, як минуло дитинство, хто
вів дитину за руку в дитячі роки, що
ввійшло в її розум і серце з навколишнього
світу, − від цього вирішальною мірою
залежить,
якою
людиною
стане
сьогоднішній учень.
Потреба і значимість взаємодії
середні навчальні заклади і сім’ї є
безсумнівні. Сім’я повинна являти собою
колектив однодумців і працювати згідно зі
школою, тому основними завданнями
вихователів вважаються наступні:
1. навчання батьків способам,
прийомам і стилю навчання дорослих та
дітей, членів сім’ї;
2. надання допомоги в усвідомленні
позитивних і негативних ситуацій.
Соціально-психологічна
захищеність, успішність досягнень дитини
знаходяться в залежності від того, хто і як
має великий вплив на його розвиток.
Велику частину часу дитина проводить у
школі і вдома, тому істотно, щоб впливу
вихователів і батьків не суперечили один
одному, а позитивно і активно приймалися
дитиною [8, с. 11]. Дане можливо
виконати, в разі якщо вчителі і батьки
будуть союзниками і однодумцями,
зацікавлено і злагоджено вирішувати
проблеми виховання.
Як
раніше
було
зазначено,
взаємодія з сім’єю являється однією із
актуальних і складних проблем у роботі
школи і кожного педагога.
Оскільки бувають дуже різні сім’ї, у
кожній є свої проблеми та труднощі, тому
неможливо дати готову і правильну
відповідь на питання про те, як
взаємодіяти з сім’єю.
Багато що залежить від інтуїції,
майстерності педагога, який повинен
проаналізувати комплекс різних обставин,
щоб прийняти потрібне рішення у виборі
способів і засобів взаємодії з батьками та
дитиною в конкретній ситуації.

Основою
співпраці
загальноосвітнього закладу і сім’ї є
загальна мета створення сприятливих умов
для
повноцінного
соціального
становлення, виховання і навчання дітей.
Ця мета спрямована на вирішення
наступних загальних завдань виховання:
1.забезпечення якісної освіти учнів;
2.розвиток професійних інтересів і
підготовка дітей до свідомого вибору
професії;
3.формування моральності і культури
поведінки в учнів;
4.підготовка школярів до шкільного
життя;
5.формування потреби в здоровому
способі життя [6, с. 26-27].
Для
вирішення
цих
завдань
використовуються такі засоби:
1.організація психолого-педагогічної
освіти, орієнтованого на обговорення
актуальних і значущих для батьків
проблем;
2.залучення батьків до визначення
перспектив розвитку дитини та відповідно
до розробки програми дій; забезпечують їх
досягнення;
3.участь батьків у аналізі досягнень
дитини, його труднощів і проблем;
4.заохочення, підтримка, пропаганда
успіхів батьків у вихованні дітей.
Новітній школі потрібно посилити
виховну функцію у навчально-виховному
процесі школи. За допомогою навчання
виховання являється тим резервом, яким
на
сьогоднішній
день
ми
маємо
користуватись, пов’язувати його наукову
теорію з практикою [4, с. 51].
Отже, можна підсумувати наступне:
виховання у сім’ї грає вагому роль у
формуванні та вихованні особистості
дитини, тому йому слід зосередити увагу
не лише батькам, а й вчителям, які
працюють з батьками.
Сім’я та школа переслідують одну
мету в освіті та вихованні дитини, тому
вони
мають
працювати
разом.
Взаємозв’язок з батьками є обов’язковою
при бажанні розвивати здібності кожного
учня в школі і за її межами. Учитель є
сполучною ланкою між школою і
родинами учнів.
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У роботі із батьками дітей
початкових класів учитель має зосередити
увагу на індивідуальні особливості дітей,
на взаємини між батьками і дітьми в
кожній окремій сім’ї, як організований

психологічний клімат класі між батьками.
Через ці зв’язки та відносини, які
утворюються в першому класі, в
початковий період, багато в чому
залежатиме і вся подальша робота.
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С.56-59.

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ
ОСВІТИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Світлана Пенькова
к.пед.н., доцент
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Перед вищою школою постала
нагальна проблема підготовки вчителів для
роботи з дітьми особливими потребами,
оскільки останнім часом зростає кількість
дітей
з
різними
вадами
психофізіологічного
та
мовленнєвого
розвитку.
Державою
визначено
необхідність навчання таких дітей у
загальноосвітніх навчальних закладах
поряд з іншими дітьми, забезпечення
доступності навчання та дотримання прав
людини щодо рівного доступу до здобуття
якісної освіти.
Професійна підготовка вчителя
початкової школи знайшла відображення у
численних
наукових працях учених

педагогічної галузі кінця ХХ – початку
ХХІ століття:
основи
професійної
підготовки майбутнього педагога (О.
Абдулліна, І. Богданова, Н. Кузьміна, А.
Линенко та ін.);
процес формування творчої
особистості в умовах вищої школи
(І. Зязюн, Н. Кічук, З. Курлянд, В.
Сластьонін та ін.);
психолого-педагогічні засади
впровадження технологічного підходу у
практику навчання молодших школярів
(І. Богданова, О. Падалка, О. Пєхота та
ін.).
Окремим
аспектам
підготовки
вчителів початкової школи до навчання та
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виховання дітей з особливими освітніми
потребами
в
інклюзивних
класах
присвячено наукові праці В. Бондаря,
Л. Гречко, А. Колупаєвої, М. Матвєєвої,
С. Миронової, Н. Назарової, В. Синьова та
ін.
Метою нашої статті є розгляд
фахової підготовки вчителів початкових
класів з освітньої програми «Інклюзивна
освіта», обґрунтування своєрідності і
структури
підготовки
вчителя
до
відповідної професійної діяльності.
Професійно орієнтована парадигма
підготовки
вчителів
підсилюється
останнім часом уведенням концепції Нової
української школи, спрямованої на
першорядне
оволодіння
молодшими
школярами життєвими компетентностями.
Водночас підготовка у вищій школі
педагогів до інклюзивної початкової освіти
ще не стала предметом спеціального
вивчення. Визначення інклюзивної освіти
як системи освітніх послуг, що базується
на принципі забезпечення основного права
дітей на освіту та права навчатися за
місцем проживання, що передбачає
навчання в умовах загальноосвітнього
закладу потребує створення відповідного
освітнього середовища [3, с.8]. В рамках
канадсько-українського
проекту
«Інклюзивна освіта для дітей з особливими
потребами
в
Україні»
розпочато
цілеспрямовану роботу щодо включення
дітей з особливими потребами в освітній
простір
загальноосвітніх
навчальних
закладів.
Соціально-педагогічний попит на
новий тип професійної діяльності вчителя
першого
ступеня
пов’язаний
із
переорієнтацією домінуючого в останні
десятиріччя предметно центрованого на
компетентнісне навчання. Пріоритетними
напрямами є сприяння соціальному,
емоційному та когнітивному розвитку
неповноправних дітей, підготовка їх до
повноцінної участі у суспільному житті.
Сучасний учитель початкових класів
повинен бути готовим до здійснення
освітньої діяльності в умовах інклюзивної
школи
[1].
Професійно-педагогічна
підготовка
майбутнього
вчителя
традиційно складається з психолого-

педагогічної та професійної складових
освітньої програми. Порівняльний аналіз
різних підходів до визначення готовності
вчителя дозволив нам визначити наступні
компоненти: мотиваційний, змістовий,
процесуальний. Показниками готовності
педагога до професійної діяльності
загальновідомо вважаються:
- професійна
вмотивованість
упровадження дидактичних технологій;
- психолого-педагогічні та методичні
знання, досвід у галузі технології навчання
і педагогічного проектування;
- обізнаність
у
концептуальних
методологічних і процесуальних основах
професійної діяльності тощо [4, с. 4].
Мотиваційний
компонент
підготовки
майбутнього
вчителя
початкової
ланки
до
інклюзивного
навчання
відображає
наявність
професійних
мотивів
та
потребу
впровадження освітньої діяльності через
усвідомлене
ставлення
до
власної
методичної підготовки, що досягається
передусім структурою фахової складової
освітньої програми й навчального плану.
Змістовий компонент полягає в
засвоєнні теоретичних і практичних знань
із відповідного блоку дисциплін: теорія і
методика виховання дітей з вадами
розвитку
(4
кредити);
педагогічна
реабілітація (4 кредити); інклюзивна освіта
(4 кредити); організація навчальновиховного процесу в умовах інклюзивного
навчання (5 кредитів); інтерактивні
дидактичні технології в інклюзивному
закладі освіти (5 кредитів); педагогічні
інновації в інклюзивній освіті (5 кредитів)
і розкриває специфіку теоретичних знань,
які необхідні вчителю щодо освітньої
діяльності з вищеназваною категорією
дітей. Крім обов’язкового передбачено й
вільний вибір студента обсягом 18
кредитів (проектування інклюзивного
навчального
середовища,
інклюзивна
освіта регіону, компетентнісний підхід в
інклюзивній
освіті,
професійне
співробітництво
в
інклюзивному
навчальному закладі тощо).
Успішність реалізації теоретикопрактичної
підготовки
студентів
забезпечується
основними
формами
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навчально-пізнавальної
діяльності
студентів у вищій школі, серед яких
провідне місце належить лекціям та
семінарсько-практичним
заняттям,
самостійній
роботі
(індивідуальні
навчально-дослідні
завдання)
та
педагогічній
практиці.
Неперервний
характер практики забезпечується лінійноконцентричним принципом її проведення.
Взаємозв’язок вищеназваних форм
освітнього
процесу
є
провідною
передумовою
забезпечення
суб’єктсуб’єктної взаємодії між викладачем і
студентами,
самими
студентами,
студентами-практикантами та учнями
шкіл.
Осмисленню майбутніми вчителями
підлягають передусім основні принципи
інклюзивної школи: всі діти мають
навчатися разом, незважаючи на певні
труднощі чи відмінності, що існують між
ними;
школи
мають
визнавати
і
враховувати різноманітні потреби своїх
учнів шляхом узгодження різних видів і
темпів навчання; забезпечення якісної
освіти для всіх шляхом розробки
відповідних навчальних планів, прийняття
організаційних заходів, розробки стратегії
викладання, використання ресурсів та
партнерських зв’язків зі своїми громадами;
діти з особливими освітніми потребами
мають отримувати будь-яку додаткову
допомогу, яка може знадобитися їм для
забезпечення
успішності
процесу
навчання.
Ключовий принцип, який лежить в
основі інклюзивного підходу, – школи
мають бути відкритими для всіх дітей,
незалежно
від
їхніх
фізичних,
інтелектуальних, соціальних, емоційних,
мовних чи інших особливостей; школам
необхідно знаходити шляхи, які б
забезпечували успішне навчання всіх
дітей, у тому числі дітей, які мають
проблеми фізичного чи розумового
розвитку.

Навчально-методичне
та
інформаційне забезпечення підготовки
фахівців в галузі інклюзивної освіти
найбільшою мірою залежить від рівня
майстерності викладача, його теоретикопрактичної та технологічної підготовки,
матеріально-технічного
оснащення
освітнього закладу тощо.
Аналіз
навчально-тематичних
планів і програм підготовки студентів, що
навчаються за спеціальністю «Початкова
освіта»
з
додатковими
освітніми
програмами дозволяє зробити наступні
узагальнення: в останні роки поступово
зменшується кількість годин, відведених
на науково-предметну підготовку з
навчальних предметів початкової школи;
недостатня
кількість
підручників,
навчально-методичних
посібників
і
практично повна відсутність методичного
керівництва з боку викладачів під час
віддаленої педагогічної практики студентів
погіршує якість їхньої підготовки. Саме
практико орієнтована діяльність повинна
скорегувати операційний та особистісноціннісний
компоненти
вузівської
підготовки вчителів початкових класів,
сформувати
у
них
професійну
компетентність
щодо
впровадження
набутих знань у педагогічну діяльність.
Таким
чином,
усвідомлений
психолого-педагогічний
та
фаховий
саморозвиток майбутнього педагога для
роботи в системі інклюзивної освіти
дозволяє значно збагатити зміст його
підготовки, стимулювати цілеспрямоване
покращення творчих здібностей студентів
щодо впровадження сучасних освітніх
технологій.
Перспективи
подальших
досліджень убачаємо у моделюванні
інклюзивного
освітнього
процесу,
визначенні
педагогічно
доцільних
стратегій викладання фахових дисциплін
початкової школи.

1. Бондар В. І. Освіта дітей з особливими потребами: пошуки і перспективи / В. І. Бондар. –
[Електронний ресурс] – Режим доступу: www.surdopedagogika.com.
2. Діти з особливими потребами у загальноосвітньому просторі: початкова ланка / за ред..
В. І. Бондаря, В. В. Засенка. – К. Інститут спеціальної педагогіки АПН України, 2004. – 152 с.
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ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ
ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Олена Салі
аспірантка кафедри загальної педагогіки, дошкільної, початкової та спеціальної освіти
Ізмаїльського державного гуманітарногоуніверситету
На сьогодні в нашій країні
відбулися найбільш значущі зміни в сфері
освіти. Ці зміни відбуваються через
перехід
на
позицію
особистісноорієнтованої педагогіки. Основне завдання
сучасної школи розкрити потенціал усіх
учасників педагогічного процесу, надати
їм можливість проявити творчі здібності.
Вирішення цих завдань не можна
здійснити без варіативності освітніх
процесів, тому і з’являються різні
інноваційні процеси в освіті.
Сучасна українська школа є
результатом великих змін, які відбулися в
системі вітчизняної освіти за останній час.
Відповідно освіта є не тільки частиною
соціального життя суспільства, а й її
авангардом, так як навряд чи якась інша її
підсистема може підтверджувати факт
свого поступового розвитку безліччю
експериментів і інновацій.
Сучасне поняття «освіта» пов’язане
з такими термінами як «навчання»,
«виховання», «освіта», «розвиток». Але
все ж, до того, як слово «освіта» стало
пов’язане з освітою, воно мало більш
широке значення. У словниках термін
«освіта» розглядають як іменник від
дієслова «утворювати», який, в свою
чергу, походить віддієслова «образити –
давати вид, образ, обтісувати; складати
щось ціле; влаштовувати, створювати;
поліпшувати духовно, просвіщати» (за
словником В. І. Даля) [5, с. 9]. Розглянуте
тлумачення терміна «освіта» дозволяє нам
зробити висновок про те, що «створювати»
або «формувати» щось нове і є інновація.

В.
А.
Сластьонін
розглядає
інновацію в педагогічному процесі як
введення нового в мету, зміст, методи і
форми навчання і виховання, організацію
спільної діяльності вчителя і учня [4,
с.139].
Основним критерієм інновації є
новизна, яка має рівнозначне ставлення, як
до
оцінки
наукових
педагогічних
досліджень,
так
і
до
передового
педагогічного
досвіду.
Інноваційні
процеси в освіті розглядають в комплексі
його соціальної обумовленості. Так як
система освіти відповідає комплексу
життєвих соціальних потреб.
На сучасному етапі в науці про
освіту виникає необхідність створювати
педагогічні інноваційні технології, що
забезпечують в освітньому процесі
розвиток особистості кожного учня, його
активності. Уміння вчителя спонукати
своїх учнів до осмислення логіки і
послідовності у викладі навчального
матеріалу, а також навчити виділяти в
ньому головні та найбільш суттєві
положення є головним в активізації
пізнавальної діяльності учнів. Педагогу
необхідно створити такі умови навчання,
при яких учні прагнули б отримати нові
результати своєї роботи і в подальшому
успішно могли застосовувати їх в
практичній діяльності. Сьогодні ми
повинні замислюватися над тим, що чекає
наших учнів. Відомо, що в майбутньому
учням потрібно величезний запас знань не
тільки за обраною ними спеціальністю, але
і в області сучасних технологій.
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Мінімальні комп'ютерні знання сьогодні
необхідні при працевлаштуванні, тому
навчаючи школярів важливо враховувати
те, що сучасні інформаційні технології
набувають
першорядного
значення.
Освітня і самоутворювальна функції учнів
в школі та вишах також зросли, як і їх
професійна значущість на ринку праці в
цілому. Все це підвищує мотивацію до
вивчення мов міжнародного спілкування.
Відповідно
зростає
і
потреба
використовувати іноземну мову не тільки в
побутовій, але і професійній сфері. Нові
завдання припускають зміни до вимог
володіння мовою, визначення нових
підходів до змісту та організації матеріалу.
На всіх щаблях навчання зміст шкільного
курсу іноземної мови визначається
комунікативними цілями і завданнями.
Комунікативний метод навчання
іноземної мови, розроблений Є. І.
Пассовим, почав міцно займати позиції в
другій половині минулого століття.
Специфічною особливістю даного методу
є спроба наблизити процес навчання до
процесу реальної комунікації. Разом з тим,
методика,
як
наука,
продовжувала
постійно
динамічно
розвиватися,
привносячи
досконаліші
педагогічні
технології в процес навчання іноземної
мови.
Західними
методистами
було
запропоновано інтерактивний підхід у
навчанні, який в останні роки став широко
застосовуватися у викладанні іноземної
мови.
Сьогодні однозначне розуміння
терміна «інтерактивний підхід» ще не
вибрано. Деякі автори пов’язують його з
комунікативним підходом, вважаючи, що
«інтерактивна модель оволодіння мовою
передбачає, що навчання відбувається під
час і в процесі участі в мовних актах
(speechevents)». Інші вважають, що
інтерактивний метод – це модифікований
прямий метод, який включають ряд інших
методів [1,c. 38].
Важливо
відзначити,
що
використовуючи інтерактивний підхід у
навчанні іноземної мови основну увагу
необхідно приділяти самого процесу
комунікації і навчальної ситуації в

аудиторії, в той час як комунікативне
навчання ставить в центрі уваги
комунікативні функції мови.
Основна
мета
інтерактивної
методики розвинути навички самостійного
пошуку відповідей і навчання через
взаємодію. При цьому повинна бути
взаємодія
учнів
один
з
одним.
Взаємодіючи учні збільшують свій
словниковий
запас
при
читанні,
прослуховуванні
автентичного
лінгвістичного матеріалу і виконанні
спільних завдань. Під час інтерактивної
взаємодії учні використовують свої мовні
знання в ситуаціях, які наближені до
реального життя. Необхідно відзначити,
що інтерактивні вправи та завдання
спрямовані не тільки і не стільки на
закріплення вже вивченого матеріалу,
скільки на вивчення нового, і в цьому
полягає основна відмінність інтерактивної
методики навчання іноземної мови від
традиційної.
Багато педагогів стали відмовлятися
від традиційних методів навчання на
користь
інтерактивних,
так
як
в
інтерактивних методиках дуже багато
позитивних моментів. Ми згодні з думкою
вчених, які стверджують, що інтерактивне
навчання дозволяє проявлятися творчому
базису особистості, так як активізує
внутрішні її механізми. На думку Л.М.
Куликової,
сутнісна
особливість
інтерактивних методів – це високий рівень
взаємно спрямованої активності суб'єктів
взаємодії, емоційне, духовне єднання
учасників [3, с.21]. На думку фахівців,
інтерактивні методи, які використовуються
в
навчальному
процесі,
повинні
відповідати таким вимогам:
 активна, творча, ініціативна участь
учнів в процесі отримання знань;
 формування,
накопичення
і
розвиток навичок в процесі групових та
індивідуальних занять;
 максимальна
наближеність
результатів навчання до сфери практичної
діяльності;
 співпраця учнів і викладача в
плануванні і реалізації всіх етапів
процессу навчання.
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Існують
різноманітні
методи
навчання, які відносять до інтерактивним –
це ділові та рольові ігри, casestudy,
дискусії, евристичні методи, проектна
діяльність і інші.
Звернемося
до
деяких
видів
інтерактивних вправ, які, на нашу думку, є
досить ефективними при роботі з учнями
5-9 класів. Нами використовуються
наступні методи викладання: кластер (в
ряді публікацій називається також «карта
понять», «асоціограма»), цілеспрямоване
читання (двочастинний щоденник). Метод
кластер стимулює пізнавальну діяльність
учнів, розвиває їх пам'ять і просторове
мислення, робота протікає в такий спосіб.
Учителем записується тема або ключове в
центрі на класній дошці, потім учні
роблять те ж саме в зошитах, а потім
вчитель пропонує подумати і записати
навколо
ключового
слова
або
словосполучення все те, що приходить
учням на думку із запропонованою темою.
Далі учні працюють в парах. Вони
обмінюються своїми ідеями і діляться
ними з усім класом, фіксуючи їх на дошці і
в зошитах. Розглянемо інший метод –
«двочастинний щоденник». Учні в процесі
читання тексту в розділі «уривок» в зошиті
записують слова (фрази, пропозиції), що
викликають у них різні емоції та асоціації,

а в розділі – «реакції» – фіксують свої
думки і почуття, які у них виникли після
прочитаної
частини
тексту.
Потім
обговорюються
результати
роботи.
Система занять в рамках кожного методу
викладання включає три вищеназвані
стадії засвоєння і закріплення матеріалу:
виклик, осмислення, рефлексія.
Виходячи з вище викладеного,
можна
зробити
висновок,
що
інтерактивний
підхід
до
навчання
іноземної мови виробляє сумарний ефект,
що дозволяє формувати вміння працювати
у співпраці, розвивати комунікативну та
інтерактивну
компетенції,
сприяти
набуттю толерантності.
Крім того практичний досвід
застосування
інтерактивної
моделі
навчання іноземної мови свідчить про його
ефективності в розвитку інтелектуальних
здібностей, аналітичного мислення учнів в
процесі міжособистісної комунікації як на
заняттях, так і в реальному житті.
Використання
інтерактивних
методів
навчання іноземної мови дозволяє стати
учневі активним учасником педагогічного
процесу,
сформувати
і
розвинути
пізнавальну активність школяра, сприяти
формуванню
активної
і
творчої
особистості, яка здатна змінюватися в
мінливому світі.
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ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ЯК ЗАСІБ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ МОЛОДІ З ОБМЕЖЕНИМИ
МОЖЛИВОСТЯМИ

Віталій Сілаев
викладач
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
У сучасній вітчизняній системі
соціальної реабілітації молодих людей з
обмеженими можливостями відчувається
недолік ефективних засобів та методів
оздоровлення і виховання цієї категорії
людей.
Більшість
молодих
людей
з
обмеженими
можливостями
не
підготовлені до адаптації до умов
майбутньої соціальної практики, а частина
з них залишається за межами соціального
життя суспільства, коли в багатьох
виявляється тенденція до девіантної
поведінки, а деякі з них навіть
поповнюють лави криміналітету.
У
ряді
досліджень
автори
показують, що недооцінка засобів фізичної
культури у процесі виховання та
оздоровлення молоді з обмеженими
можливостями не призводить до зниження
психічних порушень, до позитивних змін в
емоційній сфері, до формування основ
здорового способу життя. Слід також
зазначити, що зміст, структура, форми та
методи реабілітації молодих людей з
обмеженими можливостями в сфері
фізичної
культури
теж
розроблені
недостатньо.
Фізична культура – це вид
культури,
який
представляє
собою
специфічний процес і результат людської
діяльності, засіб і спосіб фізичного
вдосконалення людини для виконання
соціальних обов’язків [1, с. 188].
Фізична культура і спорт є
важливим чинником для реабілітації та
соціально-побутової адаптації молодої
людини з обмеженими можливостями.
Адже фізична недуга більшою чи меншою
мірою призводить до порушення функцій
організму в цілому, значно погіршує
координацію рухів, ускладнює можливість
соціального контакту з навколишнім
світом. У цих умовах з’являється почуття
тривоги, втрачається впевненість у собі і

навіть почуття власної гідності. З іншого
боку, активні фізкультурно-оздоровчі та
спортивні заняття дозволяють краще
володіти своїм тілом, відновлюють
психічну рівновагу, повертають відчуття
впевненості в собі, дають нові можливості
самообслуговування
і,
зрештою,
повернення до активного життя.
В структуру фізичної культури
входять такі компоненти, як освіта, спорт,
фізична рекреація (відпочинок) і рухова
реабілітація (відновлення). Вони повністю
задовольняють всі потреби особистості у
фізичній підготовці.
Фізична
культура
особистості
включає все те, що використовувала і чого
досягла людина, спираючись свої фізичні
здібності, рухові якості, стан здоров’я, і
все те, що з’явилося в цьому плані
результатом його діяльності, фізичної і
духовної активності, спрямованої на
самовдосконалення. Фізична культура
повинна брати участь у формуванні
всебічно
розвиненої
особистості,
головного суб’єкта (об’єкта) історичного
процесу.
Фізична культура має великі
можливості для корекції та вдосконалення
моторики інваліда. Велика кількість
фізичних вправ і варіативність їх
виконання дозволяють здійснювати відбір
доцільних поєднань для кожного окремого
випадку.
Вчені
виділяють
дві
групи
цінностей фізичної культури. Основними
матеріальними
цінностями
фізичної
культури особистості є необхідний обсяг
рухових навичок і умінь, певний рівень
розвитку основних фізичних і спеціальних
якостей, функціональних можливостей
різних органів і систем організму. Вони
складають матеріальну основу життєвих
сил кожної людини, фундамент його
робочої сили і виступають в якості
обов’язкового засобу здійснення будь53
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якого виду людської діяльності. До
духовних цінностей фізичної культури
особистості
відносяться
сукупність
спеціальних знань в області всебічного
фізичного розвитку, ідеали фізичної
досконалості (спортивної майстерності),
до яких прагне кожна конкретна людина,
уявлення про способи їх досягнення,
знання особливостей того чи іншого виду
спорту, його історії, перспективи розвитку
і т. д. [2, с. 134]
Загострення соціально-економічної
кризи в нашій країні в даний час посилює
вплив факторів, що обумовлюють причини
інвалідності. Бюджетні труднощі, брак
кадрів і сучасного обладнання знижують
можливості системи охорони здоров’я з
підтримки
і
відновлення
здоров’я
населення.
Менш
послідовною
і
результативною стає охорона праці,
особливо на підприємствах недержавної
форми власності – це веде до зростання
виробничого травматизму і, відповідно,
інвалідності.
Погіршення
стану
навколишнього середовища, несприятлива
екологічна обстановка веде до наростання
патологій здоров’я як дітей, так і дорослих
[3, c. 289].
Наявні в країні спортивні традиції,
науковий
і
кадровий
потенціал
використовуються з метою реабілітації
молодих людей з обмеженнями явно
недостатньо. Низька роль санаторнокурортних закладів, поліклінік, клінік,
лікувально-фізкультурних
закладів
охорони здоров’я у реабілітації інвалідів
засобами фізичної культури і спорту. Одна
з головних причин цього – відсутність
необхідної нормативно-правової бази.
Нашаровуючись на інші причини слабкого
розвитку фізичної культури серед осіб з
обмеженими фізичними можливостями
(практична відсутність спеціалізованих
спортивних
споруд,
обладнання та
інвентарю, складність переміщення в
громадському
транспорті,
нестача
професійних кадрів, незабезпеченість
фінансуванням і, нарешті, відсутність у
достатній мірі у самих інвалідів потреби у
фізичній активності), ця відсутність
нормативно-правової бази дає вкрай
негативний результат.

Залучити молоду особу з фізичними
обмеженнями до занять спортом – значить
багато в чому відновити в неї втрачений
контакт
з
навколишнім
світом.
Використання засобів фізичної культури і
спорту є ефективним і в ряді випадків
єдиним засобом фізичної реабілітації і
соціальної адаптації цих осіб [4, c. 87].
У той же час в нашій країні відсутнє
державне замовлення на підготовку
фахівців,
проведення
наукових
досліджень, створення інформаційнометодичного забезпечення у цій області.
Основна мета залучення молодих
людей з інвалідністю до регулярних занять
фізичною культурою і спортом –
відновити
втрачений
контакт
з
навколишнім світом, створити необхідні
умови для возз’єднання із суспільством,
участі в суспільно корисній праці і
реабілітації свого здоров’я. Крім того,
фізична культура і спорт допомагають
психічному і фізичному вдосконаленню
цієї категорії населення, сприяючи їх
соціальній
інтеграції
та
фізичній
реабілітації.
Спорт сприяє інтеграції інвалідів у
суспільне життя. Він дозволяє включитися
в соціальні контакти з іншими людьми. У
спорті інвалід отримує можливість
самореалізації,
самовдосконалення,
самоствердження, самовизначення.
Крім цих, психологічних, аспектів
участь у спортивному русі сприяє
активізації всіх систем організму, моторній
корекції і формуванню ряду необхідних
рухових компенсацій. І це, в свою чергу, є
суттєвим фактором соціальної реабілітації
молодої людини з обмеженнями.
Однак на цьому шляху є чимало
соціальних і технічних бар’єрів та
проблем. Так, для занять спортом
інвалідам потрібно спеціальне обладнання,
яке
не
завжди
є
в
наявності.
Інфраструктура системи фізичної культури
і спорту для інвалідів складається з
наступних компонентів:
1).
установа
для
підготовки
відповідних кадрів;
2). спеціальна матеріально-технічна
база;
3). спеціалізоване виробництво для
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виготовлення
спеціального
спортінвентарю й устаткування;
4). підрозділ медичного контролю;
5). науковий центр для проведення
дослідження проблем фізичної культури і
спорту інвалідів.
Для реалізації діяльності цієї
структури необхідна програма ефективної
роботи усіх зацікавлених організацій.
Соціальна
інфраструктура
та
інфраструктура системи фізичної культури
і спорту для інвалідів в Україні перебуває
на дуже низькому рівні, чого не можна

сказати про розвинені країни, де цьому
питанню
надають
першочергового
значення. Адже крім зміцнення здоров’я,
це дозволяє інвалідам відчувати себе
повноцінними членами суспільства.
І у висновку хочеться зазначити, що
спорт
інвалідів
розглядається
як
можливість зміцнити здоров’я, виправити
фігуру, поліпшити самопочуття; як засіб
соціальної та психологічної адаптації,
включаючи боротьбу із сором’язливістю,
демонстрацію
своїх
можливостей,
боротьбу за свої права.
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ПРАКТИКУМ «ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА»
В ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ
Зоряна Удич
к.пед.н., докторант
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Введення у 2013-2014 н. р. у ТНПУ
ім. Володимира Гнатюка нової навчальної
дисципліни «Основи інклюзивної освіти»
спонукало до пошуків удосконалення
системи підготовки майбутніх учителів до
роботи в умовах інклюзивного освітнього
середовища, здійснення інтенсифікації та
оптимізації навчального процесу загалом.
З цією метою було укладено навчальнометодичний
комплекс
навчальної
дисципліни, одним із компонентів якого
став практикум «Інклюзивна освіта»
(надалі – практикум) [6]. Його укладання
стало можливим завдяки застосуванню
інтерактивних
методів
роботи
зі
студентами під час аудиторних та
позааудиторних занять, що дозволило

апробувати та відібрати різні види завдань
і вправ, які ввійшли до цього видання.
Практикум зазвичай тлумачать як
навчальне видання практичних завдань і
вправ, що сприяють засвоєнню набутих
знань, умінь і навичок, їх систематизації та
узагальненню,
перевірці
якості
їх
засвоєння [8].
На даний момент відомо лише про
декілька розроблених та впроваджуваних в
українських вищих навчальних закладах
практикумів з педагогічних дисциплін
[1;3;7]. Оскільки ми не віднайшли досвіду
з розробки та впровадження практикумів
для підготовки майбутніх педагогів до
роботи в умовах інклюзивної освітнього
закладу, вважаємо за доцільне представити
результати власних напрацювань.
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Вважаємо, що сучасні автори
психолого-педагогічних праць роблять
помилку,
опираючись
у
побудові
навчального процесу та змісту навчальнометодичних
посібників
на
логіку
таксономії цілей, розроблену у когнітивній
сфері Бенджаміном Блумом (В. Bloom)
[11] спільно із колегами ще у 1956 р.
Попри сильні сторони цієї таксономії, з
часом у неї були виявленні певні недоліки.
Через це, Лорін Андерсон (Lorin W.
Anderson) та Девід Кратвол (David R.
Krathwohl)
спільно
із
іншими
американськими вченими представили у
2001 р. удосконалену і більш розширену
версію таксономії освітніх цілей у книзі
«Таксономія для навчання, викладання та
оцінювання:
перегляд
Блумівської
таксономії освітніх цілей» («A Taxonomy
for Learning, Teaching, and Assessing: A
Revision of Bloom's Taxonomy of
Educational Objectives») [9].
У
побудові
змісту
завдань
практикуму, який розглядається у даній
статті, ми опиралися власне на останню
версію цієї таксономії, у якій представлено
шість
розумових
навичок
від
найпростіших до найскладніших, якими
мають
оволодіти
студенти:
запам’ятовування (knowledge), розуміння
(comprehension), застосування (application),
аналіз (analysis), оцінювання (evaluation) і
створення (creation) [10]. А також виділено
додаткові рівні знань: фактичні знання
(factualknowledge) – базова, основна

інформація, якою має оволодіти студент;
концептуальні
знання
(conceptualknowledge) – знання про
взаємозв’язки між окремими частинами і
більшими структурними компонентами
для їх спільного функціонування (знання
класифікацій і категорій, принципів і
узагальнень, теорій, моделей, структур);
процедурні знання (proceduralknowledge) –
знання про те, як виконати певну операцію
(знання алгоритмів, інструкцій методів та
процедур, а також знання критеріїв для
визначення, коли застосувати відповідну
процедуру; уявлення про засоби і шляхи
отримання нових знань чи результатів, їх
перевірки знань); метакогнітивні знання
(metacognitiveknoweldge) – це знання
людини про власні когнітивні процеси
(способи
запам’ятовування
й
відтворювання інформації, знання про
пізнавальні задачі та самопізнання,
застосування метакогнітивних стратегій,
уміння регулювати процесом власного
пізнання) [12].
Під час укладання практикума було
враховано
загальнодидактичні
та
специфічні принципи побудови навчальнометодичної
літератури:
науковість,
наочність,
доступність,
системність,
цілісність,
повнота,
дискретність,
алгоритмізація,
конвертованість,
послідовність,
цільова
достатність,
мінімізація, естетичність, комфортність та
ін. (табл.1) [5].
Таблиця 1.

Принципи конструювання практикуму з інклюзивної освіти
Принцип
Науковість
змісту

Доступність

Повнота
Алгоритмізація

Зміст
відповідність матеріалу рівню
науково-технічних досягнень у
сфері інклюзивної освіти
врахування досвіду та
навчальних можливостей
студентів; узгодженість
дидактичного матеріалу
практикуму із змістом
навчальної дисципліни
спрямованість змісту завдань на
засвоєння всіх понять, фактів,
методів професійної діяльності
вироблення навичок аудиторної

Принцип
Наочність

Системність та
цілісність

Дискретність
Конвертованість

Зміст
застосування виразних
візуальних засобів (схемних,
знакових, фреймових),
ілюстрацій
зв'язок всіх тем практикуму;
підпорядкування окремих
завдань розв’язуванню
комплексного завдання
структурування навчальної
інформації і завдань та
подання їх окремими
частинами
перетворення просторих
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та самостійної роботи з
виконання завдань
Цільова
достатність

Естетичність та
комфортність

Пошуковість

визначення необхідної кількості
завдань на закріплення навичок
згідно з дидактичними цілями
навчальної дисципліни
відповідність завдань художній
виразності, раціональній формі,
використання ілюстрацій,
зручність в оформленні завдань
зорієнтованість завдань на
пошуковий і творчий характер
роботи студентів

Практикум складається із вступу,
десяти тем (відображають структуру
навчальної
дисципліни),
списку
рекомендованих
джерел
(базові
та
додаткова література, Іnternet-ресурси),
тестові завдання для самоконтролю (146
завдань).
Усі завдання поділені на теми: теорія
інвалідності та складові інклюзивного
суспільства;
міжнародний
досвід
впровадження
інклюзивної
освіти
і
реалізація її ідеї в Україні; формування
сприятливого середовища в інклюзивному
освітньому закладі; командний підхід у
впровадженні та реалізації інклюзивної
форми навчання; взаємодія школи і батьків
в системі інклюзивної освіти; корекційнорозвивальна і реабілітаційна складові
інклюзивної освіти; курикулумнавчального
та корекційно-розвивального процесів;
стратегії викладання в інклюзивному класі;
оцінювання навчальних досягнень учнів з
різними типами психо-фізичних порушень;
професіограма учителя інклюзивного класу
та адміністрації школи.
Під
час
побудови
структури
практикуму
використано
досвід
М. Прокоф’євої, яка виділила орієнтаційномотиваційний, операційно-виконавчий та
рефлексивно-оцінний компоненти [4,с. 8485].
Так,
орієнтаційно-мотиваційний
компонент практикуму обумовлює мету та
завдання навчальної дисципліни; опис
інклюзивних компетентностей, якими має
оволодіти студент; визначення функцій
посібника та рекомендації щодо виконання
завдань.
Операційно-виконавчий

Мінімізація

Послідовність

Практичність

вербальних описів у схемознакові образні моделі та
асоціативні опорні сигнали
виключення з практикума
тих завдань, які не несуть
змістового чи світоглядного
навантаження
поступове зростання
складності завдань
відповідно до очікуваних
результатів навчання;
різнорівневий підхід до
змісту завдань
спрямованість завдань на
формування умінь
практичного характеру

компонент
представлений
системою
завдань, вправ, проектних розробок, а
рефлексивно-оціниий – різнорівневими
тестовими завданнями для самоконтролю
знань студентами.
Завдання вміщенні у практикумі
передбачають вписування, креслення,
встановлення зв’язків, створення рисунків.
Для цього допускається використання
різних методів відображення інформації з
використанням
кольорів,
графічних
зображень,
вклеювання
друкованих
матеріалів тощо. За потреби, друкована
основа таблиць та схем може змінюватися
і доповнюватися студентами. До основних
критеріїв оцінювання виконаних завдань
можна
віднести:
змістовність,
самостійність виконання, аргументованість
власної позиції, вчасність виконання.
Однак
зауважимо,
що
основною
мотивацією у роботі із практикумом має
бути
розвиток
інклюзивних
компетентностей майбутніх педагогів, а не
отримання додаткових балів до загального
результату
вивчення
навчальної
дисципліни.
Основною
ознакою
даного
практикуму є поліфункціональність. Тобто
його завдання можна застосовувати під час
різних видів навчальної роботи студентів
та занять: лекцій, семінарів, лабораторних
робіт,
пропередевтичної
практики,
самостійної роботи. У такий спосіб
вдається поєднати фронтальну, групову,
парну, індивідуальну та самостійну форми
роботи зі студентами.
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У
наукових
доробках
щодо
практичних
навчальних
посібників
найчастіше описано такі їхні функції:
навчальна (допомагає педагогу керувати
навчальною
діяльністю
учнів);
розвивальна (розвиток мислення, стійкої
уваги на занятті); виховна (формування в
учнів
якостей:
організованості,
дисциплінованості,
акуратності,
сумлінності,
працьовитості,
наполегливості,
дбайливості);
контролююча (використання робочого
зошита для контролю знань і вмінь учнів);
раціоналізуючи (раціоналізація навчальної
роботи учнів і викладача, доцільне
використання навчального часу) [2, с.78].Вважаємо, що апробований нами
практикум для студентів виконує більше
функцій. Зокрема: освітню (формування
системних, міцних і якісних знань в обсязі
та в межах вимог робочої програми
навчальної
дисципліни);
когнітивну
(формування
в
студентів
здатності
критичного мислення, розуміти, пізнавати,
вивчати, усвідомлювати, сприймати і
переробляти
зовнішню
інформацію);
світоглядну (формування гуманістичних
цінностей,
позбавлення
суспільних
стереотипів щодо осіб з інвалідністю);
організаційну (раціональна організація
навчальної діяльності студенів;практичне
застосування
здобутих
знань);

мотиваційну (спонукання до професійного
самовдосконалення; формування активної
життєвої
і
професійної
позиції);
інформаційну
(надання
додаткової
інформації,
яка
поглиблює
зміст
навчальної дисципліни); дослідницьку
(пошук і аналіз різних джерел інформації,
нестандартних способів самостійного
вирішення проблем і задач); формувальну
(формування
інклюзивних
компетентностей майбутніх учителів);
розвивальну (розвиток уваги, мислення;
оволодіння навичками різних форм
кодифікації інформації (схеми, таблиці,
ментальні карти, інфографіка, фрейми та
ін.); розвиток здатності продукувати
нестандартні ідеї).
Важливо, що виконання завдань
практикуму сприяє розвитку мислиннєвих
операцій (аналізу, синтезу, порівняння,
узагальнення, систематизації), а також
уміння
конструювати,
моделювати,
регулювати та організовувати едукаційний
процес, орієнтуватися в інформаційному
просторі, застосовувати різні комп’ютерні
програми, планувати самостійну роботу і
раціонально використовувати час.
Практикум передбачає виконання
різних видів завдань із опрацюванням
додаткових
джерел
інформації
та
оформлення вручну чи за допомогою
комп’ютерних програм (табл. 2).
Таблиця 2.
Види завдань практикуму «Інклюзивна освіта»

Вид завдання
Опрацювання
категоріального
апарату
Кодифікація
інформації
Систематизація та
групування
інформації
Доповнення
пропущеної
інформації
Аналіз ситуації
Самоставлення

Конструювання

Зміст завдань
- визначення термінів та понять, які стосуються конкретної теми, їх запис та
тлумачення.
- перетворення текстової інформації у логічні схеми, таблиці, мозкові карти
та інші; укладання план-конспекту з наукової статті.
- укладання переліку відео, музичних кліпів, мультфільмів та інклюзивну
тематику, джерельної бази, ресурсів інклюзії, визначення ознак та
властивостейпредмету дослідження тощо.
- вписування необхідної інформації у пропоновані основи схем та таблиць.
- опрацювання додаткової інформації, надання їй оцінки; розв’язання
психолого-педагогічних задач та ситуацій.
- висловлення власної думки щодо предмету розгляду чи ситуації, які
пов’язані із питаннями інклюзії, людей з інвалідністю; визначення власного
рівня інклюзивних компетентностей; обґрунтування ціннісних орієнтацій у
педагогічній діяльності.
- укладання методичних розробок уроків, виховних заходів, проектної

58

Соціальне партнерство в інклюзивній освіті: європейський вектор, українські реалії

Встановлення
відповідності
Обґрунтування
Опрацювання
додаткових джерел
Тести

діяльності; розробка документації курикулума; укладання програм адаптації
та модифікації, професійного самовдосконалення;
- з’ясуваннявідповідності пропонованої інформації; визначення змісту
моделей, систем, програм, принципів та ін.
- опрацювання наданої інформації, наведення аргументів «за» чи «проти»;
визначення можливих перешкод, шляхів їх попередження; укладання та
обґрунтування плану дій.
- вивчення нормативно-правової бази інклюзивної освіти, результатів
діяльності благодійних фондів, громадських об’єднань та товариств, закладів
спеціальної освіти; аналіз сайтів, присвячених проблемам інклюзивної
освіти.
- розв’язання різнорівневих тестових завдань.

Такий підхід дозволяє уникати
одноманітності;
здійснювати
індивідуальний
підхід;
закріплювати
фактичні,
концептуальні,
процедурні,
метакогнітивні знання; реалізовувати ідею
компетентнісного підходу.
Підсумовуючи вищевикладене, слід
відзначити, що підготовка майбутніх
педагогів до роботи в освітніх закладах з

інклюзивною формою навчання потребує
удосконалення
не
лише
змістового
наповнення навчальних дисциплін, але і
процесуальної складової, створення умов
для набуття студентами інклюзивних
компетентностей. Пропонований у статті
практикум покликаний цьому сприяти.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПІДТРИМКИ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ ТА ЇХНІХ СІМЕЙ В
УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ
Олена Усик
к.пед.н, доцент
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет
імені Григорія Сковороди»
Сьогодні проблема інвалідності
серед інших соціально-економічних та
політичних проблем сучасного світу
набула актуальності, що, в свою чергу,
спонукає інституції і громадськість
приділити увагу розробці і впровадженню
нових моделей і програм соціальнопсихологічної і педагогічної підтримки та
розвитку
осіб
з
обмеженими
можливостями.
Особливої
уваги
заслуговує впровадження інклюзивної
освіти,
яка
забезпечує
реалізацію
принципу: кожна людина, незалежно від
стану здоров’я, наявності фізичного чи
інтелектуального порушення, має право на
одержання освіти, якість якої не різниться
від якості освіти здорових людей.
Характерно, що з розвитком
демократичного суспільства, яке гарантує
право кожного громадянина на активну
участь у житті
цього суспільства,
приходить
нове
розуміння
понять
«інвалід», «інвалідність», «вади розвитку»
стосовно дітей, а саме «діти з обмеженими
функціональними можливостями», «діти з
особливими освітніми потребами», «особи
з інвалідністю». Ключовими в даному
аспекті є не обмежені, а особливі.
Методологічні основи інклюзивної
освіти відображено у роботах зарубіжних
вчених: Б. Блума, М. Дамита, Р. Драу,
С. Мендус, В. Нейгана, Д. Пасерона,
П. Рікера та ін. Основи та засади
впровадження інклюзивної освіти в
Україні
розкривають
науковці:
М. Воронін, С. Єфімова, А. Колупаєва,
А. Крикун та ін.
Отже, спробуємо розкрити основні
аспекти підтримки і співпраці з дітьми, які
мають інвалідність, та їхніми сім՚’ями в
умовах інклюзивної освіти.
У процесі розвитку суспільства
сформувалися певні суспільно-соціальні
моделі ставлення до людей з особливими

потребами. До 70-х років ХХ ст..
розповсюджена медична модель, за якої
особи
з
порушенням
розвитку
розглядалися як об’єкти неповноцінні.
Вони потребували благочинності та опіки,
а робота з такими дітьми проводилася у
спеціальних будинках-інтернах, ізольовано
від суспільства. Основними формами
діяльності були лікувально-реабілітаційні
заходи.
70-ті роки ХХ ст. стали поштовхом
до
розвитку
моделі
нормалізації
(інтеграція). На противагу медичній
моделі, принципи даної пов’язані із
дотриманням прав людини, а розлади
здоров’я визначаються як соціальна
проблема.
Інтеграція – зусилля, спрямовані на
введення дітей з особливими освітніми
потребами у регулярний освітній простір.
Це,
в
свою
чергу,
передбачає
пристосування учня з вадами розвитку до
вимог
школи,
прийняття
норм,
характерних для даного етапу розвитку
суспільства.
З 90-х років ХХ ст. поняття
«інтеграція»
замінюється
терміном
«інклюзія», який має дещо ширший
контекст: інтеграція відображає спробу
залучити учнів з особливими потребами до
освітніх закладів. Інклюзія передбачає
пристосування шкіл, їх загальної освітньої
філософії до потреб усіх школярів;
потребує змін на всіх рівнях освіти,
оскільки це особлива система навчання,
яка
охоплює
весь
різноманітний
контингент учнів і диференціює освітній
процес, зважаючи на потреби дітей усіх
груп та категорій [4, с. 9-11].
Рівень підтримки, гуманізм та
терпимість у ставленні до дітей з
особливими потребами, можливість надати
їм доступну та якісну освіту – показники
ступеня розвитку суспільства, в якому
вони живуть. Інклюзія – це крок вперед в
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інтеграції
дітей
з
обмеженими
функціональними можливостями в соціум.
Отримання
такими
дітьми
якісної
загальної та професійної освіти є однією із
основних і невід’ємних умов їх успішної
соціалізації, забезпечення повноцінної
участі в житті суспільства, ефективної
самореалізації в різних видах професійної і
соціальної діяльності. В Україні модель
інклюзивної освіти почала набувати
значення
переважно
за
ініціативи
громадських організацій. Це нововведення
призвело до виникнення проблем, а саме
готовність дітей з особливими освітніми
потребами до навчання, готовність
фахівців до роботи в даному напрямку і
сприйняття батьками участі дітей в
освітньому процесі загальноосвітнього
закладу.
Але, якщо проаналізувати, то з
даними проблемами ми стикаємось і у
роботі з так званими «здоровими дітьми».
Це специфіка психолого-педагогічної
професії, яка належить до сфери «людина
– людина». Ті, з ким працюють фахівці
даного спеціальності, є індивідуальності,
особистості, з своїм різноманітним
спектром задатків, здібностей, інтересів і
т.д. Тому не можливо все передбачити,
спрогнозувати, а саме головне діяти за
готовими
сценаріями,
конспектами,
стандартними
спроектованими
технологіями. Особливо, це стосується
роботи
з
дітьми
з
обмеженими
можливостями в умовах інклюзивної
освіти. Пріоритетними напрямами є
сприяння соціальному, емоційному та
когнітивному розвиткові кожної дитини з
тим,
щоб
вона
відчувала
себе
неповторним, повноцінним учасником
суспільного життя.
На розвиток особистості дитини,
передусім, впливає її найближче оточення:
батьки та інші родичі. Практика свідчить,
що первинна реакція батьків на
народження дитини з вадою є негативною.
Досить часто батькам ще в пологовому
будинку пропонують відмовитися від
дитини, аргументуючи, що на неї потрібно
буде витрачати додаткові кошти і, що це
може зробити держава. Довгий час батьки
таких дітей зустрічаються лише з осудом

або жалістю з боку оточуючих (у тому
числі й фахівців). І, на жаль, майже ніколи
не одержують спеціальної психологічної,
соціально-педагогічної допомоги чи хоча
б підтримки. Тому і сьогодні більшість
батьків стверджує: «Це наш, хрест, нам
його і нести», «Кара божа» і т.ін.
Одним із напрямів роботи із такими
сім’ями,
соціально-психологічна
підтримка, як це процес, спрямований на
сприяння
дітям-інвалідам
та
їхнім
близьким у подоланні їх важкої життєвої
ситуації, спонукання їх до активної
самодопомоги, особистісного розвитку
самореалізації в суспільстві. Мета даного
напрямку – допомога дітям з особливими
потребами та їх родинам у соціальному
становленні,
не
дивлячись
на
функціональні обмеження; не дати цим
обмеженням зайняти провідне місце у
становленні
особистості;
розкрити
можливості дітям так організувати свій
образ життя, щоб розвинути здібності і
тим самим компенсувати інвалідність.
Інклюзивна модель освіти повинна
охоплювати:
 систему освітніх послуг, зокрема:
адаптацію навчальної програми та плану,
фізичного середовища, методів і форм
навчання, використання існуючих в
громаді ресурсів, залучення батьків;
 співпрацю з фахівцями для надання
спеціальних послуг відповідно до потреб
дітей;
 створення позитивного клімату у
шкільному середовищі [2, с. 39].
Провідною
складовою
моделі
інклюзивної освіти є співпраця з батьками.
Сучасна освітня філософія, зорієнтована
на особистість дитини, ґрунтується на
положенні, що батьки є її першими і
головними вчителями. Дедалі більше
педагогів з повагою ставляться до
навчального процесу, який відбувається
вдома, і будують свою роботу з
урахуванням інтересів дітей та їхніх
родин. Оскільки до загальноосвітніх
закладів почали залучати дітей з
особливими освітніми потребами, постійна
співпраця з їхніми сім’ями має ще більше
значення.
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У процесі навчання таких учнів дуже
важливо враховувати інтереси, пріоритети
й турботи сімей. Батьки дітей з
порушеннями психофізичного розвитку
мають працювати в тісному контакті з
учителями та іншими фахівцями під час
розробки та реалізації навчальних планів,
їх адаптації, організації навчального
середовища тощо.
Першим кроком для усвідомлення
ролі батьків у навчальній команді є розгляд
можливостей їх участі в навчальному
процесі дитини та його підтримки.
Завдання батьків як членів навчальної
команди – мати інформацію та бути
відповідальним членом навчальної команди
дитини.
Інклюзивна
освіта
вимагає
новизни у змісті сімейного виховання
щодо дітей з інвалідністю, який повинен
визначатися поняттями «співробітництво»,
«співпраця», «взаємодія» [3, с. 7].
У такій співпраці педагогів і
батьків можна виділити три етапи:
Перший етап спрямований на
залучення батьків до навчально-виховного
процесу дитини. Адже саме вони найбільш
зацікавлені в позитивних зрушеннях щодо
розвитку і соціалізації дітей.
- Другий
етап
передбачає
формування зайнятості батьків процесом
розвитку дитини. Педагоги показують їм
можливості невеликих, але дуже важливих
для розвитку дитини досягнень.
- Третій
етап
характеризується
розкриттям перед батьками можливостей
особистісного пошуку, творчого підходу
до навчання своєї дитини та особистої
участі в дослідженнях її можливостей [3,
с.11].
Отже, повноцінне залучення дитини
з порушенням психофізичного розвитку у
соціальному
середовищі
передбачає,
насамперед, адекватне ставлення до неї в
умовах сім’ї, сформувати яке допоможуть
медики,
дефектологи,
соціальні
працівники і психологи.
Потрібно постійно тримати в полі
уваги інтереси дитини. При вирішенні
конфліктних
ситуацій
зважати,
насамперед, на те, що є правильним для
дитини. Професіонали мають владу

завдяки своїм знанням і вмінням у
вирішенні проблем певної дитини. Вони
також мають владу завдяки своєму місцю
в системі, що дає їм право надавати (чи
не надавати) певні послуги. Однак,
батьки мають вирішальне остаточне
слово щодо ухвалення рішень від імені
дитини. Їм потрібні знання і впевненість
у своїх силах, щоб виконувати цю роль.
Для покращення партнерських
стосунків між педагогами, спеціалістами
та дитиною потрібно враховувати, що
для батьків дитина – це щоденна
реальність та життєвий обов’язок, а
спеціалісти та педагоги працюють в
межах певного набору правил і процедур.
Отже, ритм взаємовідносин батьків і
професіоналів з дитиною різний, як і
різні рівні зобов’язань у задоволенні
потреб дитини.
Важливо, щоб у школі були
передбачені різні види спілкування і
взаємодії між родинами і вчителями.
Учителі знають, що під час розмов із
батьками можна дізнатися багатого нового
і потрібного про дітей. Позитивні,
довірливі стосунки між педагогами і
родинами сприяють тому, що сім’ї
почувають себе впевненіше і готові до
прийняття необхідних рішень. У процесі
бесід вчителі повинні пропонувати
батькам розглядати ситуації з різних
позицій і обмірковувати різні шляхи
вирішення проблем.
Родини
дітей
з
особливими
потребами часто занадто хвилюються з
приводу щоденних успіхів своїх малят. Їм
необхідно
пояснити,
що
навчання
відбувається невеликими кроками, проте
постійно. В кінці дня обов’язково
необхідно розповісти про конкретні
досягнення учня, його нові вміння чи
поведінку. Учитель важливе джерело
інформації для родини, тому він повинен
відверто розповідати про проблеми дітей, а
також навчити батьків працювати і
взаємодіяти з дітьми [4, с. 63-77].
Дослідження свідчать, що діти з
особливими
освітніми
потребами
досягають кращих академічних успіхів,
якщо вони навчаються в закладах освіти за
підтримки відповідних фахівців і наявності
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спеціальних послуг. Проте, й самі батьки
потребують значної підтримки. Для них
важливо спілкуватися з іншими батьками,
які мають подібні проблеми та інтереси; їм
потрібні допомога фахівців, інформація
про інші додаткові послуги тощо. З цією
метою в закладах з інклюзивним
навчанням необхідно створювати кімнати
співпраці, де педагоги, психологи і
залучені фахівці разом з батьками зможуть
обговорювати ті основні складові розвитку
і виховання особливих дітей; піднімати і
вчасно реагувати на проблеми, які
виникають під час навчання і поза
навчальний час.
Відвідування дитини дома дає
можливість
дізнатись
про
умови
соціально-виховуючого середовища у
родині, культуру сім’ї, стиль спілкування,
поведінку дитини у звичних для неї
умовах. Для ефективної співпраці з дітьми
та батьками застосовуються наступні
прийоми:
Активне слухання, яке передбачає
вислухати
опонента,
з
повагою
поставитися до думки, почерпнути
інформацію необхідну для розробки плану
навчання та взаємодії.
Ставити запитання. За допомогою
запитань вчитель або фахівець має
заохотити батьків до розмови, що дає
можливість
з’ясовувати
незрозумілі
моменти, надати вчасно рекомендації,
поради тощо).
В роботі з сім’ями, в яких зростає
дитина з інвалідністю, ефективними є такі
методи і форми:
1.
«Рівний-рівному» – надання
допомоги родинами, які стикалися з даною
проблемою та мають практичний досвід.
Батькам дітей з особливими потребами
корисно спілкуватися з родинами подібних
їхній. Під час таких зустрічей батьки
отримують
інформацію
стосовно

порушень розвитку інших дітей, їх
досягнень, обговорюють свої турботи.
Таким чином вони взаємно підтримують
один одного, а це в свою чергу зменшує
соціальну ізольованість.
2.
Метод кейсів (із залученням
психолога чи соціального працівника) –
метою є надання підтримки та створення
ситуації, що спрямовує батьків до розгляду
ситуацій й викликає бажання подолати
життєві перешкоди або ж адаптуватися і
шукати нові мотиви для повноцінного
життя.
3.
Включення батьків у процес
занять з дитиною. Особливо доцільно це
робити на етапі адаптації та становлення
дитини в інклюзивному закладі.
Отже, для успішної реалізації
інклюзивних
програм
надзвичайно
важлива підтримка і розуміння дітей з
інвалідністю, співпраця педагогів і родин
таких дітей, яка буде ефективною за
реалізації наступних умов: створення
сприятливої атмосфери (коли педагогічний
колектив позитивно налаштований на
партнерські стосунки і міжособистісну
взаємодію з дітьми та їхніми родинами);
постійне спілкування між родиною дітей і
школою, яке має і інтерактивну, і
перцептивну його складові; сприйняття
батьків як колег.
Дані аспекти не розкривають усіх
засад співпраці закладів освіти і родин, в
яких зростають діти з особливими
потребами, в умовах інклюзивної освіти.
Подальшого
дослідження
потребує
розробка методичної бази для соціальнопсихолого-педагогічної просвіти батьків з
метою забезпечення системного підходу
допомоги дітям з порушеннями розвитку;
створення
оптимальних
умов
для
включення їх в усі сфери життєдіяльності і
суспільних відносин.
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ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ
МОЖЛИВОСТЯМИ ЗДОРОВ’Я
Світлана Фурдуй
к.пед.н., доцент
Ізмаїльського державного гуманітарного університету
У
наш
час
глобальної
інформатизації
та
технологічного
прогресу
суспільства
проблема
соціалізації дітей з обмеженими
можливостями
не
дарма
стоїть
надзвичайно гостро. Адже справа не
тільки в тому, що дитині необхідно
відчуття комфорту в соціальному
середовищі, він також повинен знайти
своє місце в ньому, з тим, щоб мати
можливість повністю розкрити свої
можливості, а також бути корисним
іншим.
У процесі соціалізації дітей з
обмеженими можливостями виникає
ряд проблем, серед яких чільне місце
посідає проблема ставлення суспільства
і держави до осіб, що проявляється у
створенні системи спеціальної освіти,
доступної системи охорони здоров’я і
нерівномірне
розміщення
спеціалізованих освітніх установ на
території
України,
наявності
та
відсутності спецшкіл, спеціалізованих
реабілітаційних центрів в місцях
проживання сімей, які виховують дітей
з обмеженими можливостями.
В Україні дітей з обмеженими
можливостями протягом багатьох років
відносили до особливої соціальної
групи, яка має свої соціокультурні
особливості й потребує особливих умов
організації життєдіяльності та інтеграції
в суспільство.
Мета статті – охарактеризувати
інклюзивна освіта як раціональний
шлях соціалізації дітей з обмеженими
можливостями в суспільство.

Аналіз актуальних досліджень. В
процесі соціалізації у дитини з
обмеженими
можливостями
формуються соціальні якості, знання та
вміння, відповідні навички, що дає йому
можливість стати дієздатним учасником
соціальних
відносин.
На
думку
Л. С. Виготського [1, c. 216], дитина,
народившись,
вже
є
соціальним
індивідом,
оскільки
з
самого
народження його оточує багатогранний,
складно структурований соціальний світ
того суспільства, повноправним членом
якого йому ще належить стати, але без
якого він вже не може існувати.
Проблеми соціальної адаптації та
реабілітації дітей з обмеженими
можливостями вирішуються в умовах
цілеспрямованого
соціальнопедагогічного
впливу
через
їх
включення
в
доступні
області
побутової, індивідуальної і суспільно
значимої діяльності з урахуванням
особистих інтересів і можливостей
дітей. Перетворення, що відбуваються в
суспільному житті нашої країни, істотно
змінюють об’єктивні умови соціалізації
дітей з обмеженими можливостями.
Соціалізація – це один з важливих
факторів
повноцінного
розвитку
особистості
і
її
ефективного
функціонування в соціумі. Згідно з
поширеним визначенням, соціалізація
(від лат. Socialis – громадський)
розглядається як процес входження
індивіда в суспільство, активного
засвоєння ним соціального досвіду,
соціальних ролей, норм, цінностей,
необхідних
для
успішної
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життєдіяльності в даному суспільстві [3,
c. 75].
Сучасні спеціалізовані освітні
установи стоять перед проблемою
пошуку
шляхів
вдосконалення
інклюзивного навчання та виховання
дітей з обмеженими можливостями з
метою вирішення важливих соціальнопедагогічних завдань на новому етапі її
розвитку.
Інклюзія
(від
inclusion
включення) – процес збільшення
ступеня участі всіх громадян в соціумі, і
в першу чергу, мають труднощі у
фізичному розвитку. Він передбачає
розробку
і
застосування
таких
конкретних рішень, які зможуть
дозволити кожній людині рівноправно
брати участь в академічному і
суспільному житті. Термін інклюзія має
відмінності від термінів інтеграція та
сегрегація. При інклюзії всі зацікавлені
сторони повинні брати активну участь
для отримання бажаного результату [5,
c. 89].
У
сучасному
суспільстві
інклюзивна освіта дозволяє дитині
придбати стійку потребу в пізнанні і
творчості, максимально реалізовать
себе,
самовизначитися
предметно,
соціально, професійно, особистісно.
Інклюзивна
освіта
соціально
востребова¬но, воно органічно поєднує
в собі виховання, навчання і розвиток
особистості дитини. Дає можливість
індивідуалізувати процес соціалізації
дитини, тобто підготувати дитину до
життя в суспільстві.
Відомі
психологи
П. С. Виготський, П. Я. Гальперін, С. Я.
Рубінштейн, в якості домінуючої
сторони
в
розвитку
особистості
називають соціальний досвід, який
засвоюється дитиною протягом усього
дитинства. У процесі засвоєння цього
досвіду
відбувається
не
тільки
придбання дітьми окремих знань і
вмінь, але здійснюється розвиток їх
здібностей, формування особистості. У
процесі
соціалізації
актуалізується
досвід ранніх етапів онтогенезу,
пов’язаний з формуванням соціально-

психічних функцій і початкових форм
соціальної
поведінки;
передача
соціального досвіду через систему
навчання і виховання; взаємний вплив
людей в процесі спілкування і спільної
діяльності.
Проблема інтеграції в суспільство
дітей з обмеженими можливостями була
досліджена
і
розроблена
представниками соціально-філософської
науки Б. Лівехуд, Р. Штайнером, які
запропонували свій унікальний варіант
моделі
соціалізації
інваліда
в
суспільний простір.
Важливе місце у вітчизняному
дискурсі проблем інклюзії особистості в
суспільні відносини належить роботам
А. Макаренко, В. Сухомлинськиго, чиї
ідеї про зв’язок між соціальною
активністю, соціальним оточенням і
індивідуальним
психофізичним
розвитком
людини
заклали
методологічні
основи
соціальноосвітньої інтеграції дітей з обмеженими
можливостями.
Рішення проблеми освіти дітей з
обмеженими можливостями здоров’я є в
наші дні актуальним в силу об’єктивних
складнощів
соціального
функціонування і входження дитини в
суспільство. Численні труднощі можуть
мати як біологічну, психічну, соціальну
природу, так і комплексний характер,
проявлятися
в
різного
ступеня
вираженості.
Однією
з
умов
успішної
соціалізації дітей з
обмеженими
можливостями здоров’я є підготовка їх
до самостійного життя, підтримка і
надання їм допомоги при вступі до
«доросле життя», для чого, перш за все
необхідно створити педагогічні умови в
сім’ї і освітніх організаціях для
соціальної адаптації дітей.
Соціалізація дітей з обмеженими
можливостями здоров’я досягається
шляхом
проведення
соціальнопедагогічної реабілітації та підготовки
дітей, батьків, педагогів до прийняття
дітей з особливостями у розвитку.
Впровадження інклюзивної освіти
забезпечує
подальшу
гуманізацію
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освіти,
визнання
прав
осіб
з
обмеженими
можливостями
на
доступну і якісну освіту, формування
професійної педагогічної спільноти
нового типу. У педагогічній сфері
підкреслюється найважливіша роль
педагога, його місце, функції в
суспільстві і підвищуються вимоги до
нього вимоги і формуються по
відношенню
до
нього
соціальні
очікування.
Інклюзивна освіта інтенсивно
входить в практику сучасної школи,
ставить перед нею багато складних
питань і нових завдань, охоплює
глибокі соціальні аспекти життя. Перш
за все, повинна бути створена моральна,
матеріальна, педагогічне середовище,
адаптована до освітніх потреб будь-якої
дитини; яку можливо забезпечити лише
при тісній співпраці з батьками, в
згуртованому командну взаємодію всіх
учасників освітнього процесу.
Для
дітей
з
обмеженими
можливостями принцип інклюзивної
освіти означає, що різноманітності
потреб
учнів
з
обмеженими
можливостями
здоров’я
повинна
відповідати освітнє середовище, яка є
для них найменш обмежує і найбільш
включає.
Інклюзивна
освіта
дає
можливість
враховувати
природні
особливості дітей з обмеженими
можливостями,
їх
розвитку
і
формування в природному середовищі,
сприяє справі зміцнення здоров’я,
фізичного
і
психологічного
благополуччя дітей [6, с. 90].
Важливо
наголосити,
що
концепція реабілітації розвитку і
спільного навчання дітей з різними
освітніми можливостями, розроблена Т.
Хелльбрюгге, виступає актуальною
гуманної альтернативою по відношенню
до традиційної ізоляції дітей з
обмеженими можливостями в дитячих
будинках і спеціальних школах.
Педагогічна інтеграція на основі ідей М.
Монтессорі, що забезпечує створення
сприятливих умов для соціального і, як
наслідок, когнітивного, психічного і
фізичного розвитку всіх дітей, збагачує

комунікативний і моральний досвід
дитини, однаково важливий як для
здорових дітей, так і для дітей з
обмеженими можливостями [2].
Успішність
вирішення
цих
проблем безпосередньо пов’язана з
цілеспрямованою
соціальнопедагогічною роботою, що включає
широкий спектр довгострокових заходів
допомоги сім’ї комплексного характеру
– медичного, правового, психологопедагогічного,
економічного
А.
Макаренка [4] був глибоко впевнений,
що батьківські вимоги до себе,
батьківське повагу до своєї сім’ї,
батьківський контроль над кожним
своїм кроком – ось перший і
найголовніший метод виховання, і якщо
з дитиною неблагополучно, потрібно,
перш за все самого себе покласти під
мікроскоп. І потрібно не дитину
перевиховувати,
а
міняти
ваше
ставлення до нього, так як його
ставлення до себе залежить тільки від
вас.
Система
соціально-педагогічної
допомоги повинна бути спрямована не
на підміну сім’ї, а на розвиток її
власних ресурсів і ініціативи, так як
тільки перетворення сім’ї в активного
суб’єкта
соціально-педагогічної
діяльності є вирішальним фактором
ефективності процесів реабілітації та
інтеграції дитини.
Ефективним засобом соціалізації
дітей з обмеженими можливостями
здоров’я є інклюзивна освіта на основі
соціокультурного підходу так, як
соціалізація дітей з обмеженими
можливостями в інклюзивну освітньому
просторі дає можливість надавати
учням якісну психолого-педагогічну і
соціально-педагогічну
допомогу
з
огляду на їх індивідуальні особливості.
Важливо, що позитивні результати
досягаються тривалою роботою і в
тісній
співпраці
всіх
учасників
освітнього
процесу.
Соціальнопедагогічна
сутність
розвитку
соціального
потенціалу
дітей
з
обмеженими
можливостями
безпосередньо
залежить
від
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цілеспрямованої соціально-педагогічної
підтримки
дітей,
розкриття
їх

потенціалу
в
життєдіяльності.
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