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Анотація. У публікації здійснено теоретичний аналіз праць науковців, що
займались проблемою включення дітей з особливими освітніми потребами у
освітній процес, розкрито суть поняття «діти з особливими освітніми
потребами», проаналізовано актуальність проблеми з упровадженням Концепції
Нової української школи, встановлено причини, які гальмують ефективність
впровадження інклюзивної освіти, зокрема брак фахівців, що уміють
працювати з такими учнями та особливості організації роботи в умовах
упровадження нового Державного стандарту початкової освіти. Наголошено на
важливості використання інтерактивних технологій під час роботи в
інклюзивному класі.
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Приєднавшись до основних міжнародних угод у сфері прав людини
(Декларації ООН про права людини, Конвенцій ООН про права інвалідів, про
права дитини),

Україна, як член міжнародної спільноти,

бере

участь у

діяльності зі створення сприятливого для дітей з особливими освітніми
потребами

середовища, у якому гідний розвиток і захист їх прав

забезпечується шляхом дотриманням принципів демократії, рівності, миру,
соціальної справедливості з урахуванням моральних засад і традиційних
цінностей

українського суспільства, спрямованих на зміцнення сім’ї та

розвитку дітей. Це пов’язано, насамперед, з тим, що число дітей, які мають
психофізичні розлади, значно зростає, крім того, простежується тенденція до
виявлення психофізіологічних порушень у кожної окремої дитини [3].
Нова українська школа повинна дати можливість кожній дитині,
незалежно від її потреб та інших обставин, повністю реалізувати свій
потенціал, приносити користь суспільству і стати повноцінним його членом.
Такі діти успішно можуть навчатися у загальноосвітніх закладах, поряд із
звичайними дітьми завдяки інклюзивній формі освіти. Але наші школи ще не
зовсім готові до впровадження інклюзивної освіти. Причинами, які стримують
цей процес є: проблеми із фінансуванням шкіл, із недостатнім забезпеченням
матеріально-технічних

приладь

для

створення

правильного

освітнього

середовища; стереотипне ставлення батьків здорових дітей до дітей з
особливими освітніми потребами; мала кількість (а подекуди і відсутність) у
школах фахівців-помічників учителя, які би працювали з такими учнями;
неготовність учителів початкової школи працювати в даному середовищі через
брак відповідних фахових умінь для роботи з дітьми, що мають певні
відхилення.
Педагоги

активно

працюють

над

розв’язанням

цього

питання,

обґрунтовуючи найважливіші його аспекти і визначаючи шляхи подолання
наболілих проблем. Про це свідчать наукові праці В. Бондаря, В. Бочарової, І.
Демченко, Б. Вульфова, І. Звєрєвої, А. Капської, А. Колупаєвої, В. Липи, В.
Синьова, С. Харченка та інші. Вони присвячують свої праці дослідженням
проблеми

інтеграції

дітей

з

особливими

потребами

до

навчання

в

загальноосвітньому навчальному закладі, їх реабілітації та соціалізації до
суспільних норм.
Інклюзивна освіта, за визначенням В. Бондаря, – це спільне перебування і
навчання осіб, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, з
їхніми здоровими однолітками [1]. Поширеною є думка, що інклюзивне
навчання – це навчання дітей лише із певними діагнозами, захворюваннями, в
тому числі із інвалідністю, у класах загальноосвітніх закладів освіти. Проте ця
думка є хибною. Закон України “Про освіту” визначив поняття особи з

особливими освітніми потребами. Це

−

“особа, яка потребує додаткової

постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення
її права на освіту”[2]. Тобто до категорії таких осіб можуть підлягати не тільки
учні з інвалідністю, а й внутрішньо переміщені особи, діти-біженці та діти, які
потребують додаткового та тимчасового захисту, особи, які здобувають
спеціалізовану освіту та/або можуть прискорено опанувати зміст навчальних
предметів, учні з особливими мовними освітніми потребами, тощо. Зараз МОН
розробляє чіткий перелік осіб з особливими освітніми потребами.
На сучасному етапі всі школи за своєю філософією повинні бути
інклюзивними. Тобто така школа має бути готовою у будь-який час прийняти
кожну дитину, і створити максимально сприятливе середовище для розвитку її
потенціалу. Коли мова йдеться про створення інклюзивного освітнього
середовища, то не мається на увазі тільки відкриття інклюзивних класів. Це
робота компетентних педагогів школи та руйнування стереотипної думки щодо
освіти дітей з відхиленнями. Інклюзивне навчання полягає в тому, що в
звичайному класі вчаться звичайні діти, просто деякі з них вчаться трошки поіншому. І в цьому класі учні з відхиленнями не можуть вчитися нарізно з
звичайними учнями.
При організації освітнього процесу слід враховувати, що розвиток
інклюзивної дитини, більшою мірою, ніж розвиток здорової дитини залежить
від якості освітнього середовища, допомоги дорослого, змісту й характеру
співробітництва. Як зазначають В. Бондар, А. Колупаєва, включення дітей з
психофізичними вадами у колектив здорових однолітків без спеціального
психолого-педагогічного супроводу є стихійною інтеграцією та може призвести
до ізоляції дитини або ускладнення її психофізичного розвитку. Успішність
буде залежати від професійної компетентності педагогічного складу. Тому
одним із завдань підготовки вчителів початкових класів є формування умінь та
навичок забезпечувати психолого-педагогічний супровід дітей з обмеженими
можливостями у загальноосвітній простір, сприяти їх входженню у соціум
здорових дітей [3; 4].

Так як учні з особливими освітніми потребами в звичайному класі
можуть відчувати дискомфорт у навчанні та певні проблеми у спілкуванні з
однолітками, доцільно використовувати інтерактивні технології навчання.
Інтерактивний навчальний процес сприяє активізації пізнавальної,
творчої та активної діяльності дітей на уроках. Перевагами інтерактивних
технологій в інклюзивній освіті є те, що вони здатні розвинути творчі здібності
дітей з особливими потребами, сформувати критичне мислення, розвинути
комунікативні навички та удосконалити вміння ефективної співпраці та
взаєморозуміння шляхом взаємодії з іншими учнями. [6]
Завданням вчителя є спрямувати роботу дітей з особливими освітніми
потребами на досягнення поставленої цілі навчання. Використовуючи
інтерактивні технології на уроках, необхідно структурувати роботу дітей з
особливими потребами, розробити чіткий план уроку з конкретними
завданнями, вимогами до їх виконання та критеріями оцінювання. Важливим
фактором при цьому є мотивація навчання, що дозволяє зацікавити дітей з
особливими освітніми потребами до здобуття знань, стимулювати їх до
самостійної пізнавальної діяльності.
Таким чином, проблема підготовки майбутнього вчителя початкової
школи до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами є актуальною,
оскільки, на разі, вона здійснюється опосередковано, у вигляді окремих тем у
різних дисциплінах. Крім корекційної роботи з учнем з особливими потребами,
вчитель

має

бути

готовим

організувати

правильний

інформаційно-

комунікативний процес між усіма здобувачами освіти в класі, а їх може бути
більше 30 осіб. А для цього має бути цілеспрямована тривала фахова підготовка
студентів у ВНЗ, належна оплата у практиці, всебічна підтримка адміністрації
закладу освіти та батьків учнів.
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