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Сьогодні перед сучасною школою стоїть досить складне завдання
постійного пошуку, розробки та впровадження нових форм, методів роботи з
учнями, які б сприяли розвитку особистості дитини, спонукали до творчості,
формували здатність до самостійного здобуття нових знань, розвивали
нестандартне мислення, сприяли використанню здобутих знань у нових,
незвичних умовах. Про це йдеться і в Законах України «Про освіту», «Про
загальну середню освіту», «Національній стратегії розвитку освіти на період до
2021 р.», «Концепції технологічної освіти учнів загальноосвітніх навчальних
закладів України» та в інших нормативно-правових документах, відповідно до

яких існуюча система освіти спрямована на всебічний розвиток, виховання й
соціалізацію сучасної особистості, здатної до життя в умовах даного суспільства,
готової до свідомого життєвого вибору та самореалізації. При цьому завдання
вчителя полягає не лише у формуванні та контролі рівня засвоєння знань учнями,
але й у доборі та використанні ефективних методів навчання, новітніх
технологій, щоб навчити і виховати особистість, адаптовану до життя у
суспільстві [4, с. 305].
Сьогодні більшість учителів, які постійно працюють над саморозвитком та
самоудосконаленням, віддають перевагу у своїй роботі інтерактиву.
Проблему впровадження інтерактивних методів навчання в навчальний
процес досліджували М. Бережна, Ю. Кобюк, І. Луцик, О. Пєхота, Л. Пироженко,
О. Пометун, Г. П’ятакова, Т. Сердюк, які доводять необхідність їх для
покращення навчально-пізнавальної діяльності учнів.
Сучасні дослідники О. Пометун та Л. Пироженко зазначають, що слово
«інтерактив» прийшло до нас з англійської мови від слова «inter» – «взаємний» і
«act» – «діяти». Таким чином, «інтерактивний» – «здатний до взаємодії, діалогу».
Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної
діяльності в процесі навчання, метою якої є створення найсприятливіших умов,
за яких кожен з учнів може досягти успіху, інтелектуального розвитку [5, с. 7].
Науковець І. Луцик на основі узагальнення наукових джерел трактує
«інтерактивне навчання» як організацію навчального процесу в проблемнопошуковому аспекті з активним використанням засобів комунікації та
організації спільної діяльності, у процесі якої педагог займає позицію
фасилітатора, а учні активно взаємодіють між собою та педагогом [1].
Головною рисою інтерактивного навчання, яка відрізняє його від
традиційних форм, є постійна та рівноправна взаємодія всіх його учасників,
тобто учителя та учнів. Учитель виступає в ролі організатора, лідера групи
вихованців, про що свого часу говорив відомий педагог П. Блонський: «Вчитель
— лише співробітник, помічник і керівник дитини у її власній праці» [2, с. 365].

Отже, інтерактивними технологіями навчання можна вважати такі, які
спрямовані на активну взаємодію учнів, що дозволить кожному з учасників
навчального процесу отримати новий досвід та знання, а також дасть змогу
створити платформу для спільної діяльності. В той же час процес здобуття та
засвоєння знань здійснюється у формі багатосторонньої комунікації. Основними
технологіями інтерактивного навчання в початковій школі є робота в парах (учні
працюють в парах над виконанням завдання, обмінюючись думками. Після цього
один із учасників пари доповідає про результати роботи.), «Мікрофон»
(використання цього методу дає можливість кожному учневі висловлювати свою
думку, швидко, по черзі, відповідаючи на запитання), «Мозковий штурм» (метод
колективного обговорення, пошуку рішень, який спонукає учнів виявляти свою
уяву та творчість, а також передбачає вільне висловлення думок усіх учнів і
допомагає знаходити багато ідей та рішень.), «Навчаючи – вчуся» (використання
технології дає учневі можливість взяти участь у навчанні та передачі своїх знань
однокласникам під час уроку.), «Акваріум» (дозволяє розвинути навички
ведення дискусії) та інші.
Концепція сучасної системи навчання передбачає активне впровадження
інклюзивної форми в освітній процес початкової школи. Кожна дитина,
незалежно від стану здоров’я, наявності фізичного чи інтелектуального
порушення, має право на одержання освіти, якість якої не різниться від якості
освіти здорових дітей. У цьому контексті доцільно детальніше проаналізувати
поняття «інклюзивне навчання».
Так, українська дослідниця А. Колупаєва у зміст поняття «інклюзивне
навчання» вкладає створення гнучкої, індивідуалізованої система навчання дітей
з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах по
місцю їх проживання. При цьому розглянуто можливість навчання (за
необхідності) дитини за спеціально розробленою індивідуальною навчальною
програмою, а також надання психолого-педагогічного супроводу [3, с. 13].
У посібнику «Школа для кожного» Л. Байда визначає інклюзивне навчання
як процес здобуття освіти учнями з особливостями психофізичного розвитку, де

навчальні плани та завдання розроблено з урахуванням їх здібностей та потреб.
Важливим у даному процесі є те, що вчитель та його асистент, застосовуючи свій
досвід та знання, можуть допомогти кожному навчатися з найбільшою для себе
користю [6, с. 13].
Впровадження інклюзії дає можливість охопити системою навчання всіх
дітей з особливими освітніми потребами, тому її можна розглядати як інструмент
реалізації стратегії освіти для всіх. Діти з особливими освітніми потребами – це
категорія дітей, особистісний розвиток яких не відповідає нормі, тобто є
уповільненим, затриманим, дещо чи значно порушеним або випереджає її.
Основні аспекти впровадження та реалізації інклюзивної освіти в Україні
відображені в таких нормативно-правових актах: Законі України «Про основи
соціальної захищеності інвалідів України» (21 березня 1991 р. № 875-XII),
Концепції державного стандарту спеціальної освіти дітей з особливими
потребами (23 червня 1999 р.), Постанові Кабінету Міністрів України «Про
затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей, які
потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку» (5 липня 2004 р.
№ 848), Законі України «Про реабілітацію інвалідів України» (6 жовтня 2005 р.
№ 2961-IV), Розпорядженні Кабінету Міністрів України «Про затвердження
Концепції розвитку інклюзивної освіти» (1 жовтня 2010 р. № 912), «Про
затвердження Положення про спеціальні класи для навчання дітей із особливими
освітніми потребами в загальноосвітніх навчальних закладах» (9 грудня 2010 р.
№ 1224), Постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку
організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» (15
серпня 2011 р. № 872), Листі Міністерства освіти і науки України «Про
організаційно-методичні засади забезпечення навчально-виховного процесу для
учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у
2016–2017 навчальному році» (12 липня 2016 р. № 1/9-364), Законі України «Про
внесення змін до Закону України «Про освіту» щодо особливостей доступу осіб
з особливими освітніми потребами до освітніх послуг» (23 травня 2017 року №
2053-VIII) тощо.

Вчитель початкової школи відіграє найважливішу роль в організації
інклюзивного навчання. Адже саме початкова школа закладає основи у
формуванні

найважливіших

компетенцій,

тобто

здатностей

(пізнання,

діяльність, спілкування, взаємовідносини) забезпечити повноцінне життя дитини
у майбутньому. Їх формуванню сприяє активне використання інтерактивних
технологій навчання на уроках із обов’язковим залученням дітей з особливими
освітніми потребами до участі в них. В процесі такої діяльності здорові діти та
діти з особливостями психофізичного розвитку розвивають своє мислення,
самостійність, вміння відстоювати свою позицію та думку, вчитися дискутувати,
знаходити спільні рішення з однокласниками щодо вирішення навчальних
завдань, відбувається підвищення інтересу учнів до навчального матеріалу, а
також вони вчаться толерантному ставленню до людських відмінностей.
Отже, використання технологій інтерактивного навчання в умовах
інклюзивної освіти сприяє залученню всіх учнів до процесу пізнання, дає
можливість розуміти і рефлексувати з приводу того, що вони знають і думають
за рахунок обміну знаннями, ідеями, способами діяльності. Таке навчання
дозволяє школярам не тільки одержувати нові знання, а й розвиває пізнавальну
діяльність, сприяє кооперації та співробітництву.
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