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КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ  
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

 
Бабчук Вікторія Русланівна,  

здобувач ступеня вищої освіти «магістр»,  
науковий керівник: к. пед. н., доц. Боровець О.В., 

Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне 
 

Продиктований потребами сьогодення високий рівень вимог до освіти може 
бути реалізований тільки тоді, коли вчитель буде високопрофесійним, 
компетентним фахівцем у своїй галузі. Такий фахівець повинен не тільки сам мати 
фундаментальну освітню підготовку і володіти професійними знаннями та 
вміннями, відповідними рівню сучасної психолого-педагогічної науки. Він 
повинен усвідомлювати значення своєї професійної праці в цілісній системі 
безперервної освіти, бути професійно мобільним, тобто гнучко реагувати на зміни 
соціальної ситуації розвитку школярів, опановувати новими психолого-
педагогічними вимогами до педагогічного процесу і новими педагогічними 
технологіями.  

Учитель сучасної щколи повинен бути психологічно, теоретично, практично 
готовим до організації інклюзивного навчання, коли у класі спільно з учнями 
нормативного розвитку навчаються діти з особливими освітніми потребами. Це 
означає, що сучасний учитель – це творчий суб’єкт професійної педагогічної 
діяльності [1]. Сьогодення ставить перед фахівцями серйозні вимоги. Серед них – 
комунікативна компетентність учителя, яка визначається як система внутрішніх 
ресурсів ефективного розв’язання фахових завдань, а саме: позицій спілкування, 
ролей, стереотипів, установок, знань, умінь, навичок, які певним чином пов’язані з 
цілісністю особистості [3]. За таких умов набуття комунікативної компетентності 
стає домінуючою метою навчання майбутнього педагога в ЗВО. З огляду на це 
актуалізується необхідність підготовки фахівців на новій концептуальній основі у 
межах компетентнісного підходу.  

Наукові основи фахової підготовки вчителя закладені в працях таких відомих 
філософів, психологів, педагогів, як О.Абдулліна, А.Алексюк, Г.Балл, І.Зязюн, 
В.Кан-Калик, Н.Ничкало, В.Семиченко та ін., які розкрили сутність педагогічних 
умінь та механізми їх формування. Специфіка педагогічної діяльності розкрита в 
дослідженнях Е.Карпової, Н.Кічук, Н.Кузьміної та інших. Гуманізація та 
гуманітаризація професійно-педагогічної підготовки були предметом дослідження 
А.Богуш, В.Кузя, О.Савченко, О.Сухомлинської, О.Чебикіна; професійно важливі 
якості майбутніх педагогів досліджували В.Буряк, Л.Кондрашова, З.Курлянд, 
С.Литвиненко, О.Плахотник, Р.Хмелюк та ін. Розроблено різні підходи до 
професійно-педагогічної підготовки студентів (І.Богданова, Л.Міщик, Г.Нагорна, 
Г.Троцко та ін.). Теоретичні засади компетентнісного підходу закладені в працях 
багатьох сучасних учених (В.Байденко, І.Зимня, Л.Карпова, А.Маркова, 
О.Пометун, Л.Хоружа, А.Хуторський та ін.). 
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Комунікативну компетентність можна розглядати як сукупність знань, умінь і 
навичок, які проявляються у комунікативних діях та забезпечують ефективність 
взаємодії з оточуючими. Педагог має знайти підхід до кожної дитини, з якою 
працює, налагодити стосунки та взаєморозуміння, викликати у неї повагу та 
готовність слухати і приймати інформацію, цінності, життєві принципи, ідеали. І в 
кожного вихованця своя, неповторна індивідуальність, що вимагає від учителя 
гнучкості, мобільності, вміння своєчасно зреагувати на зміни, правильно дібрати 
способи взаємодії з дитиною, незалежно від її фізичних чи пcихологічних 
особливостей. І чим краще педагог обізнаний з психологічними закономірностями 
розвитку дитини, тим результативніше зможе продемонструвати комунікативну 
компетентність [2]. 

Отже, вчитель повинен не тільки досконало знати свій предмет, володіти 
методичним знаннями, знати психологічні особливості розвитку дитини, 
характеризуватися загальною ерудицією, високою моральною культурою, а й бути 
комунікабельною особистістю, до якої б тягнулися діти, з якою б хотіли 
спілкуватися, разом проводити час, взаємодіяти, до якої на зустріч радо б спішили 
до школи.  

Комунікативна компетентність педагога, майстерність ділового та 
міжособистісного спілкування є необхідним інструментом гуманізації освіти. 
Високих результатів у професійній діяльності може досягти лише той учитель, 
який вміє налагодити гарні стосунки з вихованцями, батьками, якому притаманні 
вміння зрозуміти іншого, спрямувати процес комунікації на досягнення 
педагогічних завдань.  

Список використаних джерел: 
1. Концепція педагогічної компетентності майбутніх учителів у системі 
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2. Савенкова Л. Комунікативність учителя. Педагогіка толерантності. 2007.  
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Нині, пріоритетною стає проблема формування мовленнєвої компетентності 
як провідного компонента в структурі загальної підготовки і розвитку особистості. 

http://www.kgpa.km.ua/
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Вже в дошкільному віці слід особливу увагу приділяти формуванню 
комунікативно-мовленнєвих умінь, що допоможе дитині в майбутньому легше 
адаптуватися в школі й суспільстві. 

Як свідчить аналіз науково-методичної літератури, проблема формування 
комунікативно-мовленнєвих умінь молодших школярів не є новою. Значний 
внесок у її розробленя зробили В. Бадер, М. Бунаков, М. Ващуленко, Г. Лещенко, 
О. Савченко та ін. 

М. Пентилюк зазначає: «Мовленнєва компетентність – поняття комплексне. 
Опираючись на мовну компетентність, включає систему мовленнєвих умінь 
(уміння вести діалог, сприймати, відтворювати і створювати усні й писемні 
монологічні висловлення різних видів, типів, стилів і жанрів та ін.), що 
слугуватимуть учням для спілкування в різних життєвих ситуаціях» [4, с.15]. 

Одним із основних завдань у розвитку української національної школи є 
формування мовленнєвої компетентності молодших школярів, яка полягає у 
здатності слухати, сприймати й відтворювати інформацію, читати і розуміти текст, 
вести діалог, брати участь у дискусіях, переконувати і відстоювати свою точку 
зору, висловлювати власні думки, міркування, погляди в усній і письмовій формах 
[3, с.37].  

Робота з розвитку мовлення молодших школярів включає такі напрями: 
удосконалення звуковимови учнів і підвищення їх мовної культури; збагачення, 
уточнення й активізація словникового запасу молодших школярів; уміння вживати 
слова у властивому для них значенні, користуватися виражальними засобами мови 
залежно від ситуації і мети висловлювання; послідовне й логічне викладання 
думки; удосконалення граматичного ладу мовлення молодших школярів; 
оволодіння нормами українського літературного мовлення; засвоєння 
найважливіших етичних правил спілкування [2, с.25]. 

Необхідними умовами ефективного формування комунікативно-мовленнєвих 
умінь молодших школярів є забезпечення активного мовленнєвого середовища та 
активної мовленнєвої діяльності учнів як на уроках мови, так і на уроках читання 
та спеціальних заняттях з розвитку мовлення. 

Стимульоване мовленнєве середовище – це організований процес навчання 
мови і розвитку мовлення на різних вікових етапах у навчальних закладах різного 
типу, який супроводжується педагогічно стимульованою мовленнєвою взаємодією 
педагога та дітей [1, c.21].  

Формування мовленнєвої компетентності молодших школярів на уроках 
української мови та літературного читання вимагає урізноманітнення форм 
організації навчальної діяльності. Перевага надається формам, які створюють таку 
мовленнєву ситуацію, коли кожен учень має можливість висловити свою думку, 
проявити себе в комунікативному процесі. Ефективним з таких позицій є 
інтерактивне навчання, організація якого передбачає моделювання життєвих 
ситуацій, використання рольових ігор, які сприяють формуванню навичок і вмінь 
мовленнєвої взаємодії, виробленню цінностей, створенню атмосфери 
співробітництва тощо [3, c.38]. 
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Здійснюючи роботу над формуванням кожного компоненту мовленнєвої 
компетентності варто враховувати вікові та індивідуальні особливості дітей і 
будувати освітній процес так, щоб кожен учень одержав ті знання, уміння, навички 
спілкування, яких йому бракує. Наприклад, якщо дитина-оратор любить, щоб її 
слухали, то навчити її слухати інших дітей можна запитаннями типу: «Чи 
погоджуєшся ти з думкою..?», Що тобі сподобалось (не сподобалось) у 
розповіді..?» та ін. 

Однак, різноманітні методи, прийоми, форми навчання не повинні бути 
самоціллю. Їх добір і використання слід підпорядковувати змісту й меті 
навчального предмета, у нашому випадку – формуванню в молодших школярів 
мовленнєвої компетентності. 

Отже, одним із найважливіших завдань сучасної початкової школи є 
формування мовленнєвої компетентності молодшого школяра. Ефективність 
розвитку мовленнєво-комунікативних умінь залежить від цілеспрямованого 
поєднання традиційних та інноваційних педагогічних технологій, систематичного і 
цілеспрямованого застосування дидактичних методів, прийомів, форм і засобів, які 
підвищують його результативність. 
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Луганського національного університету імені Тараса Шевченка: Педагогічні 
науки. 2019. №3. С. 36 - 43 

4. Пентилюк М. Концептуальні засади комунікативної методики навчання 
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ПРОБЛЕМА СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ  
З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ 

 
Бондарець Марія Анатоліївна, 

здобувач PhD за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки»,  
Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне 

 
На сучасному етапі розвитку українського суспільства особливого значення 

набуває проблема адаптації дітей з особливими освітніми потребами у соціумі, 
ставлення дорослих до таких дітей, турбота про їхні долі, створення оптимальних 
умов для їхнього розвитку, забезпечення рівних прав на освіту для всіх дітей. 
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Питання інклюзії є предметом досліджень сучасних вітчизняних та 
зарубіжних учених, обговорень на науково-практичних конференціях різних 
рівнів, семінарах.  

Поняття «діти з особливими освітніми потребами» широко охоплює всіх 
учнів, чиї освітні проблеми виходять за межі загальноприйнятої норми. Воно 
стосується дітей з особливостями психофізичного розвитку, обдарованих дітей та 
дітей із соціально вразливих груп [2]. На сьогодні більшість людей з особливими 
освітніми потребами мають проблеми, пов’язані з належною соціальною 
адаптацією до життя в суспільстві та включенням в простір соціальної взаємодії. 

Формування практичних умінь і навичок у дитини з особливими освітніми 
потребами, необхідних для її подальшої соціальної адаптації, є одним із основних 
пріоритетів інклюзивної освіти. 

Соціальна адаптація є важливою передумовою успішного навчання таких 
дітей в закладах освіти. 

Аналіз наукових досліджень і власні спостереження дають нам змогу 
стверджувати про надзвичайну важливість дослідження проблеми соціальної 
адаптації дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти. 
При цьому теоретичні підходи і рекомендації науковців щодо практичного 
втілення основних засад організації процесу соціальної адаптації дітей з 
особливими освітніми потребами, реалізація цих підходів на державному рівні 
виявляють ряд суперечностей між потребами і можливостями освітніх установ в 
ефективній організації процесу їх соціалізації.  

Подолання цих суперечностей можливе за умови використання нових 
підходів до формування системи дидактичного забезпечення та педагогічного 
супроводу дітей з особливими освітніми потребами в контексті розвитку 
інклюзивної освіти, підготовки педагогів, які здатні впливати на якість і результат 
соціалізації дітей, до взаємодії з їхніми батьками і соціальним оточенням. 

На думку Л. Манилової, під інклюзією (від «inclusion» – включення) 
розуміють залучення дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітній 
простір, пристосування освітнього процесу до потреб усіх учнів, зокрема і таких, 
що мають особливі освітні потреби [3].     

Інклюзивна освіта – це система освітніх послуг, що базується на принципі 
забезпечення основного права дітей на освіту та права навчатися за місцем 
проживання, що передбачає перебування в умовах закладу освіти [2].     

Інклюзивна освіта є важливим чинником ефективної соціальної адаптації 
дітей з особливими освітніми потребами.  

Ми поділяємо думку С. Гончаренка, що соціальна адаптація – соціальне 
пристосування, процес або результат процесу, який передбачає гармонійне з точки 
зору індивідуальних прагнень людини задоволення її потреб, створення умов для її 
здорового, щасливого життя в суспільстві. Для успішного процесу соціальної 
адаптації важливу роль відіграють вихованість людини, її кмітливість, 
самостійність, відповідальність, її приналежність до певної соціальної групи [1].     
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Комплексний аналіз теорії і практики освіти й виховання дітей з особливими 
освітніми потребами дозволяє стверджувати про те, що одним з найбільш 
важливих і ефективних засобів соціальної адаптації вказаної категорії дітей в 
інклюзивному закладі освіти повинна стати система педагогічної підтримки. 

Соціальна адаптації дітей з особливими освітніми потребами має серйозне 
наукове підґрунтя і повинна бути використана педагогічними й науково-
педагогічними працівниками в розробці конкретних адаптаційних заходів в 
інклюзивному класі. Соціальній адаптації дітей з особливими освітніми потребами 
сприяє освітньо-виховний процес спільно з їхніми здоровими однолітками.  

Ефективність соціальної адаптації, особистісного розвитку дітей з 
особливими освітніми потребами залежить від того, наскільки успішно будуть 
підготовлені учні й педагоги до інклюзивної освіти.  

Аналіз психолого-педагогічної, довідкової літератури та досвід 
експериментальних закладів з впровадження інклюзивної освіти в Україні дав 
змогу констатувати, що спільне навчання дітей з особливими освітніми потребами 
та їх здорових однолітків не лише можливе, але й є основою соціальної адаптації 
дітей з особливими освітніми потребами, підготовкою їх до самостійного життя.   

При цьому основними перешкодами до успішної соціальної адаптації дітей з 
особливими освітніми потребами вважаємо байдужість, бездуховність сучасного 
суспільства. 

Таким чином, можна зробити висновок, що проблема соціальної адаптації 
дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти надзвичайно 
актуальна, вимагає значної уваги і співпраці науковців та вчителів з метою 
удосконалення системи інклюзивної освіти. 

Ігнорування проблеми соціальної адаптації дітей з особливими освітніми 
потребами, з боку вчителів, батьків, соціальних педагогів та психологів, як 
правило, зумовлює значні труднощі у їх подальшому життя та спілкуванні. 
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В ІНКЛЮЗИВНІЙ ГРУПІ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 
Борова Валентина Євгеніївна, к. пед. н., доц. 

кафедри початкової та дошкільної освіти,  
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний  

університет імені академіка Степана Дем’янчука», м. Рівне 
 

Реалії соціального життя в нашій державі вимагають від педагогічних 
колективів закладів усіх ланок освіти створення умов для розкриття і розвитку 
творчого потенціалу кожної дитини. Окреслене завдання неможливо розв’язати без 
достатнього оволодіння нею мовою та мовленням. Особливо актуальною   
проблема розвитку мовлення дітей є для вихователів інклюзивних груп закладів 
дошкільної освіти. Важливим компонентом мовленнєвої компетенції дітей 
дошкільного віку є  оволодіння звуковою культурою мовлення. Проблему 
виховання звукової культури мовлення у дітей дошкільного віку досліджували: 
М. Александровська, А. Богуш, О. Жильцова, Л. Журова, О. Трифонова, 
Н. Маліновська та інші. Аналіз наукових досліджень з лінгводидактики, 
психолінгвістики та масової практики діяльності педагогічних колективів закладів 
дошкільної освіти  показав, що питання виховання звукової культури мовлення 
дітей інклюзивної групи  не було предметом спеціального дослідження. Важливе в 
першу чергу теоретичне обґрунтування змісту освітнього процесу,  в якому тісно 
взаємодіють вихователь групи, його помічник (асистент), який має володіти 
методиками корекції мовлення,  та діти дошкільного віку, зокрема, із особливими 
освітніми потребами. Діяльність педагогічного колективу інклюзивної групи 
закладу дошкільної освіти має організовуватись відповідно  наступних принципів: 
1) врахування факту, що кожна дитина це особистість з набором тільки їй 
властивих характеристик; 2) забезпечення постійної адаптації закладу дошкільної 
освіти, приміщення групової кімнати, до потреб вихованців; 3) забезпечення 
індивідуалізації розвивальних програм  дитини, тобто розроблення програм таким 
чином, щоб потреби кожного вихованця групи інклюзивної освіти реалізовувались 
в рамках спільної активної діяльності з ровесниками і дорослими та відповідали 
загальним цілям закладу дошкільної освіти. 4) накопичення та систематизація 
методичного досвіду для надання дітям підтримки в оволодінні знаннями, 
уміннями та навичками. Вихователю інклюзивної групи доведеться займатися як 
корекцією мовлення дітей, зокрема, звукової культури мовлення, так і її 
педагогічним коригуванням. Окреслені терміни варто диференціювати. Корекція 
мовлення дітей з особливими потребами здійснюється логопедом з метою 
подолання вад мовлення дитини. Вихователь групи, його асистент здійснюють  
заходи, що дозволяють дитині закріплювати отримані знання в повсякденному 
житті. З дітьми, які мають недоліки звукової культури мовлення, відвідують 
інклюзивну групу і не відносяться до дітей з особливими освітніми потребами,  
вихователь працює над вдосконаленням  звукової культури мовленням, тобто 
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здійснює її  педагогічне коригування. Окреслений термін трактуємо як 
цілеспрямований вплив педагога на мовлення дітей з метою виправлення помилок, 
що зумовлені порушенням артикуляції звуків, звуковимови, мовленнєвого 
дихання, фонематичного слуху, орфоепічних норм вимови, сили голосу, темпу 
мовлення та засобів інтонаційної виразності. Важливо, щоб вихователь 
інклюзивної групи дітей закладу дошкільної освіти гармонійно поєднував у 
педагогічній діяльності  корекцію мовлення дошкільників  і педагогічне 
коригування звукової культури мовлення. 

Список використаних джерел: 
1. Богуш A. M., Гавриш Н. В.  Дошкільна лінгводидактика: Теорія і методика 

навчання дітей рідної мови в дошкільних навчальних закладах. Київ: Видавничий 
Дім  «Слово», 2011.  704 с. 

2. Борова В. Є. Компетентнісний підхід до педагогічного коригування 
звукової культури мовлення дітей старшого дошкільного віку. Науковий вісник 
Південноукраїнського  національного педагогічного університету імені К. Д. 
Ушинського. Випуск 3 (128). Одеса, 2019. С. 9 – 14 

 
 

ЗАСАДИ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ  
ЯК ПРИКЛАД ВПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

 
Будейчук Галина Михайлівна,  

здобувач ступеня вищої освіти «магістр»,  
науковий керівник: к.пед.н., доц. Приходькіна Н. О. 

Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти» 
Національної академії педагогічних наук України, м. Київ 

 
В сучасних умовах впровадження інклюзивної форми навчання цінним є 

зарубіжний досвід, тому що навіть українське законодавство базується на низці 
ратифікованих законів і форм участі. 

Уважного ставлення науковців і дослідників останнім часом вимагає  втілення 
прав людини на якісну освіту. Випереджаючим є міжнародний досвід, який 
спрямовує наш погляд на Загальну Декларацію ООН про Права людини, ухвалену 
у 1948 р., де була також проголошена рівність прав «всіх людей без винятку». 

Реформа системи спеціальної освіти з переходом на інтегровану, а згодом 
інклюзивну форму освіти розпочалася в 70-х роках ХХ століття в прогресивних 
країнах Західної Європи та США. 

Міжнародне законодавство поповнювало нормативно-правову базу з роками, 
а 9 грудня 1975 р.  Генеральна Асамблея ООН ухвалила Декларацію про права 
людей інвалідністю, в якій було зазначено про отримання необхідної підтримки, 
яка б уможливила максимальне  виявлення їх можливості й здібності та 
прискорення процесу їхньої інтеграції у суспільство. 
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Визнання, що інвалідність є не медичною, а соціальною проблемою, 
проблемою прав людини, змінило ставлення суспільства до проблеми. Надалі 
міжнародне співтовариство продовжувало визначати основні принципи щодо 
формування політики стосовно осіб з обмеженими можливостями здоров’я.  

Саламанкська декларація вказує, що кожна дитина має унікальні особливості, 
здібності, інтереси та освітні потреби, тому потрібно  розбудовувати системи 
освіти й розробляти навчальні програми таким чином, аби брати до уваги широке 
розмаїття особливостей і потреб усіх дітей.  

Нові підходи щодо освіти осіб з особливими освітніми потребами потребують 
певної адаптації, модифікації аби відповідати місцевим потребам та обставинам, 
щоб сформувати прагнення суспільства забезпечити освіту для всіх. 

Проаналізувавши принципи надання інклюзивних послуг в США, можна 
зрозуміти, що вони є актуальними для впровадження інклюзивної форми навчання 
в Україні. Цими принципами є: 

- здобуття освіти за рахунок держави; 
- розробка індивідуальних освітніх планів та програм, які відповідатимуть 

ООП кожної дитини; 
- виявлення особливих освітніх потреб у дитини; 
- розробка стратегій оцінювання, які враховуватимуть функціональні 

порушення у дитини, академічні труднощі та особливості її розвитку; 
- залучення міждисциплінарної команди фахівців, батьків і дитини з ООП 

для розробки індивідуального навчального плану та індивідуальної програми 
розвитку; 

- щорічний перегляд плану з метою вдосконалення чи внесення суттєвих 
змін до програми навчання; 

- створення сприятливого освітнього середовища засобами пристосування 
шкільних приміщень до дітей з ООП; 

- навчання дітей з ООП з однолітками в одному класі; 
- залучення дітей з ООП до уроків музики, малювання, фізкультури, 

шкільних екскурсій та позашкільних занять; 
- забезпечення дітей з ООП спеціальними навчально-методичними засобами 

й обладнанням. 
В Європі впровадження інклюзивної освіти розпочалося ще у 80-х роках ХХ 

століття. Деякі країни відзначаються надзвичайно гуманними підходами і 
затвердженням відповідного законодавства на рівні держави. Таким прикладом є 
Італія. Результатом цього процесу в Італії є те, що сьогодні 99,6 % дітей з ООП 
охоплено навчанням у закладах загальної середньої освіти, тому що в їхньому 
«Законі про освіту» ще 1971 року зазначено право дітей навчатися в 
загальноосвітніх школах за вибором батьків, передбачено безоплатний транспорт 
від дому до школи, усунення архітектурних бар’єрів в будівлях шкіл, а 
найголовніше – підтримку учнів зі складними порушеннями розвитку.     

На сьогодні в Італії не передбачено існування спеціальних шкіл або класів, 
cтворені консультативні служби, у складі яких є працівники управлінь освіти, 
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адміністрації шкіл, спеціальні педагоги, представники громадськості та медичні 
працівники за необхідності, що сприяють організації інклюзивного навчання. В їх 
послуги входить також оцінка розвитку дітей з ООП, визначення їхніх особливих 
освітніх потреб, консультативна та навчально-методична підтримка педагогам, 
асистентам та їх управлінським структурам, які надають психолого-педагогічну 
підтримку дітям з ООП, готують ІПР та відповідають за успішність учнів з ООП. 
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Сьогодні в Україні відбувається модернізація освітньої галузі. Сучасні освітні 

реформи спрямовані на підвищення якості і доступності навчання, на виховання 
людини, яка відповідає потребам XXI століття – ініціативної, самодостатньої та 
творчої. Як зазначено у Концепції «Нова українська школа»[2], нині особливо 
гостро постає проблема використання внутрішніх резервів підвищення 
результативності навчання школярів, що забезпечують висококомпетентні 
педагоги. 

Наукові дослідження стверджують, що окремі аспекти підготовки фахівців у 
сфері освіти висвітлено в працях Н. Денисенко, Н. Лисенко, З. Плохій, 
Г.  Підкурганної та інших. Особливості структури та змісту фахової підготовки 
майбутніх учителів висвітлили у своїх працях Л. Артемова, А. Алєксєєва, 
Г. Бєлєнька, О. Богініч, Ю. Косенко, М. Машовець та інші. За допомогою цих 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_001-94
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досліджень є можливість розглядати особливості підготовки майбутнього вчителя 
Нової української школи. 

Сучасний вчитель початкової школи – це висококваліфікований професіонал, 
що орієнтується у різних галузях наукових досягнень та інноваціях (дотичних з 
педагогікою), володіє різними методами і технологіями ефективного розвитку 
навчання та виховання учнів; здатний до самовдосконалення, саморозвитку, 
самопроєктування та самомоделювання в різних сферах життєдіяльності, 
включаючи і професійну. 

Практика реалізації освітньо-виховного процесу в умовах Нової української 
школи доводить, що вчитель повинен володіти не тільки теорією й методиками 
розвитку особистості учнів, опановувати певною аналітико-діагностичною 
культурою, а й бути здатним до прогнозування як освітніх, так і особистісних 
досягнень учнів [1]. У зв’язку з цим у процесі навчання у ЗВО необхідно 
формувати в майбутніх учителів уміння прогнозувати освітній процес початкової 
школи, що забезпечується передбаченням результатів цілеспрямованого, 
методично грамотного застосування особистісно-зорієнтованої освіти. Сьогодні, як 
ніколи, ефективність праці педагогів залежить від рівня фахової підготовки та 
інших компонентів педагогічного професіоналізму. Діагностування, 
прогнозування, розробка авторських програм, оптимізація всіх аспектів освітнього 
процесу стають нормою педагогічної діяльності в закладах освіти України. 

Важливого значення в особистісному становленні майбутнього педагога 
набуває власне загальнопедагогічна підготовка як складова усієї системи 
професійної підготовки. Майбутні вчителі початкової школи повинні бути здатні 
проєктувати і моделювати нові способи педагогічної діяльності на основі нових 
знань з організації навчальної діяльності школярів, можуть дійсно змінити 
педагогічний процес на більш якісний рівень, якщо вони постійно підвищують свої 
професійні знання, уміння й навички. Вони повинні вміти реалізовувати 
інтегрований підхід, що впроваджується з метою формування в учнів цілісної 
картини світу та сприяє розширенню та поглибленню знань учнів. 

Разом з тим, суттєвим чинником продуктивності підготовки майбутнього 
вчителя є створена атмосфера педагогічного ЗВО, спрямованість на повноцінне 
поєднання наукової і навчальної роботи студента, на оволодіння ним актуальними 
теоретичними положеннями, опанування педагогічною майстерністю, на 
використання новітнього інструментарію в майбутній професійній діяльності. Це 
пов’язано з впровадженням в практику навчання нових педагогічних технологій, 
інтегрованого навчання, на якому будується Нова українська школа, появою нових 
стандартів, які потребують від вчителя швидкого пристосування й опанування. 
Сучасний вчитель повинен вміти вчасно відчути нові вимоги, які пред’являються 
до нього, та адекватно зреагувати на них [3]. 

Таким чином, основна мета підготовки вчителя в сучасних умовах є не 
накопичення великого об’єму готових, згрупованих, науково доведених 
теоретичних та практичних положень, а навчання самостійного способу отримання 
знань та розвитку впевненої особистості. Теперішні умови потребують, щоб 
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підготовка майбутнього вчителя надавала можливість його саморозвитку, 
забезпечувала формування можливостей студента до самовдосконалення та 
самоосвіти. Тому одним із важливих завдань професійної підготовки майбутнього 
вчителя є не тільки  засвоєння знань і умінь з певної галузі знань, які знадобляться 
у професійній діяльності, а й оволодіння новими технологіями, опанування 
прийомів самостійного пошуку інформації та вирішення раніше невідомих 
професійних завдань. 

Отже, у підготовці майбутнього вчителя Нової української школи 
відбуваються суттєві зміни, що зумовлені впровадженням інформаційно-
комунікаційних технологій у сучасних умовах: освітній процес у закладах вищої 
освіти має бути спрямований не тільки на формування професійних знань, умінь та 
навичок, але й на виховання та розвиток особистості, яка готова і здатна до 
продовження навчання у майбутньому, до підвищення власної кваліфікації, до 
швидкої орієнтації в сучасному світі. 

Список використаних джерел: 
1. Дубровська Л., Дубровський В. До питання підготовки майбутніх вчителів 

початкової школи у закладах вищої освіти. URL: 
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/5.2/12.pdf (дата звернення: 23.02.2020). 

2. Концепція Нової української школи. URL: 
https//www.kmu.gov.ua>media>reforms (дата звернення: 23.02.2020). 

3. Олефіренко Н. Особливості підготовки сучасного вчителя початкової 
школи. URL: https://www.cuspu.edu.ua/ua/2014-rik/3-mizhnarodna-internet-
konferentsiia-2015/sektsiia-4/3587-osoblyvosti-pidhotovky-suchasnoho-vchytelya-
pochatkovoyi-shkoly (дата звернення: 23.02.2020). 

 
 

ТВОРЧА ОСОБИСТІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА 
У РОБОТІ В ІНКЛЮЗИВНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

 
Войтас Анжеліка Сергіївна,  

здобувач ступеня вищої освіти «магістр»,  
науковий керівник: к. пед. н., доц. Міщеня О.М., 

Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне 
 

Сучасний вчитель початкової школи повинен володіти високим рівнем 
педагогічної творчості у сфері навчання й виховання підростаючого покоління. 
Вимоги до професійності сучасного вчителя закладено у Професійному стандарті 
«Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти» (2017 р.).  

Сучасний майбутній вчитель усвідомлює, що йому доведеться працювати в 
умовах нестабільного розвитку системи освіти, яка переживає радикальні зміни, 
що торкаються усіх її сфер. Однією із таких змін є впровадження інклюзивної 
освіти. 
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Зміни в освітньому середовищі України також й стосуються організації 
навчання дітей з особливими освітніми потребами. Запровадження інклюзивної 
політики в освіті розкрито у «Національна стратегія розвитку освіти України на 
2012–2021 роки», у якій проголошено пріоритетним завданням розроблення 
ефективної системи інклюзивного навчання. 

Вітчизняні вчені досліджували різні аспекти проблеми інклюзії та соціалізації 
осіб з особливими потребами, в тому числі вивчали особливості підготовки кадрів 
для освітнього інклюзивного середовища та їх діяльність в умовах сучасної школи.  
Це такі вчені, як В. Бондар, В. Засенко, А. Колупаєва, С. Миронова, О. Хохліна, 
Т. Сак, В. Синьов, К. Островська, О. Таранченко, О. Федоренко, А. Шевцов, 
М. Шеремет та інші. Їхні наукові дослідження сьогодні лягають в основу 
структурування підготовки майбутніх фахівців до роботи в умовах інклюзії. 

Майбутні вчителі повинні орієнтуватися в тому, що діяльність фахівців в 
інклюзивних школах розрахована на постійну творчу активність і підпорядкована 
принципу гнучкості навчальних програм, які задовольняють потреби дітей із 
різними можливостями та здібностями. Діти з особливими потребами одержують 
необхідну додаткову підтримку в процесі виконання загальної навчальної 
програми, а не користуються спеціально розробленими чи програмами для 
спеціальних закладів. Підтримка здійснюється на постійній основі, починаючи з 
мінімальної допомоги, що надається асистентом вчителя, який також задіяний у 
навчально-виховному процесі [3, с. 120]. 

 Сукупність стійких мотивів до інклюзивної діяльності позначають 
справжність професійно-інклюзивної спрямованості як вибіркового ставлення до її 
змісту, процесу і зовнішніх атрибутів. Для майбутнього вчителя початкової школи 
значущими мають бути творчі  можливості, суспільне визнання, потенціал до 
зцілення дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивній діяльності, 
завдяки чому вона охоплює широке коло потреб, інтересів і настанов особистості. 
У зв’язку з цим за своєю повнотою його професійна спрямованість має 
охоплювати групи мотивів, які: виражають потребу у тому, що саме складає 
основний зміст обраного фаху; пов’язані з відображенням деяких особливостей 
професії у суспільній свідомості (престиж, соціальна значущість); актуалізовані 
при взаємодії з інклюзивною трудовою діяльністю (самоствердження, 
саморозкриття, самореалізація); виявляють особливості самосвідомості 
особистості в умовах взаємодії з фахом (переконаність у власній придатності, 
володінні творчим потенціалом, у наявності покликання); становлять інтерес до 
зовнішніх, об’єктивно неіснуючих атрибутів професії [1, с. 53]. 

Важливими аспектом у процесі підготовки педагогів до роботи в інклюзивних 
умовах є формування у них професійно-ціннісних орієнтацій, професійно-
особистісних якостей, професійно-педагогічної творчості, умінь та компетенцій.  

Професійно-ціннісні орієнтації педагога, який працює з дітьми з особливими 
освітніми потребами – це спрямованість на розвиток особистості в цілому, а не 
тільки на отримання освітнього результату; усвідомлення своєї відповідальності за 
дітей. 
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До професійно-особистісних якостей вчителя належить: емпатія, 
толерантність, педагогічний оптимізм, високий рівень самоконтролю та постійний 
саморозвиток. 

Професійно-особистісними уміннями педагога є: креативність, творчий підхід 
до вирішення проблем; уміння дотримуватися конфіденційності службової 
інформації та особистісних таємниць вихованця [2, с. 153].  

Отже, роль педагога у реалізації інклюзивної шкільної освіти є надзвичайно 
вагомою, адже діти з особливостями розвитку, якомога раніше інтегровані у 
реальне соціальне середовище, стають повноцінними членами суспільства. А саме 
в цьому головну роль відіграє вчитель початкової школи, саме творчий вчитель. 
Тому для підготовки фахівців до роботи в інклюзивних умовах необхідна 
цілеспрямована робота по удосконаленню знань, розвитку їх педагогічної 
майстерності та творчості,  психологічної та методичної підготовки до роботи з 
дітьми з особливими потребами, їх навчання та соціалізації, навчанню педагогів 
співпрацювати з усіма учасниками освітнього процесу, працювати в команді, 
потребує подальшого вдосконалення, а також вивчення нового та поширення 
набутого досвіду. 
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На жаль, в Україні спостерігається стійка тенденція до збільшення кількості 

дітей з особливими освітніми потребами, а їхні сім'ї становлять одну з найбільш 
вразливих груп населення, оскільки є беззахисними не лише у правовому сенсі, а й, 
що особливо болюче, перед батьками та дітьми-однокласниками. Сучасні наукові 
погляди базуються на переконанні, що батьки є першими і головними вчителями 
дитини. Таким чином, співпраця з такими сім’ями – це вирішення цілого 
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комплексу проблем, пов'язаних з допомогою дитині: з її виживанням, лікуванням, 
освітою, соціальною адаптацією та інтеграцією в суспільство. У процесі взаємодії 
школи та сім'ї дуже важливо враховувати інтереси, пріоритети та проблеми сімей. 
Батьки дітей з ООП повинні працювати в тісному контакті з педагогами і бути 
їхніми партнерами у розробці й реалізації навчальних планів [1]. 

У цьому контексті доцільно визначити завдання роботи асистента вчителя з 
батьками дитини з ООП: 

o відійти від поняття хвороби і формувати у батьків сприйняття дитини як 
особливої, що відрізняється від інших, людини; 

o формувати розуміння того, що рано чи пізно дитина буде жити більш-
менш самостійно, тому наша мета зробити її максимально адаптованою; 

o встановити взаємини довіри і прийняття між фахівцем і батьками; 
o допомогти батькам в коректній і тактовної формі позбутися ілюзій в плані 

майбутньої дитини; водночас посилити їхню віру в можливість і перспективи 
розвитку дитини.  

На теперішній час теоретики та практики працюють у напрямі забезпечення 
ефективної організації співпраці з сім'єю, яка виховує дитину з відхиленнями у 
розвитку, що передбачає кілька етапів: 

o діагностично-конструктивний етап – дослідження мікросоціуму і 
виховного потенціалу сім'ї; аналіз основних проблем і проектування соціально-
педагогічного процесу в сім'ї, підбір засобів і методів реабілітації відповідно до 
загальних цілей виховання; 

o організаційний – ґрунтується на конструктивній діяльності, включаючи 
різні форми педагогічної анімації в організації сімейно-побутової праці, освітніх 
заходів, дозвілля і передбачає проектування корекційно-педагогічного процесу в 
умовах сім'ї, підбір засобів і методів роботи; 

o комунікативний – допомога у встановленні оптимальних взаємин між 
батьками і дітьми, іншими членами сім'ї в сфері найближчого оточення; сприяє 
становленню нових форм взаємодії з дитиною, яка має відхилення у розвитку, 
засвоєння специфічних засобів спілкування [2, с. 78-80]. 

У взаємодії закладу освіти з батьками передбачається, що кожній дитині з 
особливими потребами навчальна команда фахівців розроблятиме індивідуальний 
план розвитку, а розклад уроків/занять для таких дітей складатиметься з 
урахуванням індивідуальних особливостей їх навчально-пізнавальної діяльності, 
динаміки розумової працездатності тощо. До розробки програм, планів, графіку 
корекційних занять планують залучати не тільки фахівців, але й батьків чи 
законних представників дитини. Також для забезпечення освітніх, психолого-
педагогічних, соціальних, санітарно-гігієнічних потреб дитини залучають 
педагогів-предметників, психологів, соціальних працівників, керівників гуртків, 
класних керівників, вихователів, асистентів дитини (батьки, родичі чи особа 
запрошена батьками). Раніше ж для допомоги дитині з особливими потребами у 
школі та садочку залучалися (в основному) асистент вчителя і асистент вихователя 
[2]. 
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Взаємодія з батьками дітей з особливостями психофізичного розвитку 
проводиться в таких формах:  

– семінари-практикуми для набуття практичних навичок з виховання дітей (як 
читати книгу, готувати руку дитини до письма);  

– батьківські збори, на які можна запросити лікаря, психолога, юриста, 
дитячого письменника. На групових зборах питання готує педагог, інші батьки або 
хтось із фахівців; 

– батьківські конференції, які можна завершити спільним концертом дітей, 
членів їх сімей; 

– папки-пересувки, в які вкладаються тематичні статті – для залучення батьків 
до читання педагогічної літератури; 

– пропаганда педагогічних знань у формі виставки дитячих робіт; – рольові 
ігри, тренінги; 

– «Телефон довіри», «Журнал відгуків та пропозицій», «Скринька уваги і 
поваги», «Спільно вирішуємо проблеми»; 

– спільні заняття з дітьми (вечори відпочинку, спортивні свята і розваги, 
участь в підготовці вистав, лялькового театру, виставок тощо). Напрацьовано 
багато нових форм роботи соціального педагога з сім’єю дитини з ООП, а саме: 
проектування ( розроблення сімейних проектів); створення батьківської кімнати 
(наприклад, « Сімейна світлиця») для зустрічей з мамами і татами; обладнання 
куточка «Для допитливих дітей і дбайливих батьків»; випуск на допомогу батькам 
рукописного журналу «Сімейна сторінка»; проведення спільно з родинами свят і 
днів народжень; портфоліо – допоможе краще пізнати дитину, її реальні 
можливості, динаміку змін [3]. 

Одним із найефективніших способів залучення батьків до освітнього процесу 
є запрошення в клас. Це дає батькам можливість ознайомитися з сучасними 
технологіями роботи з дітьми, які вони потім зможуть використовувати вдома. 
Щоб надати батькам позитивний досвід роботи з дітьми в класі, вчителеві та його 
асистенту потрібно діяти в такій послідовності: 

o обрати один з видів діяльності, який можна продемонструвати; 
o коротко пояснити батькам мету заняття і схему його проведення; 
o запросити батьків попрацювати в кабінеті; 
o пояснити батькам, що заняття має проходити невимушено, у вигляді гри; 

доцільно підкреслити, що не слід акцентувати увагу на результаті, на перемозі [2; 
3]. 

З метою ефективної взаємодії з сім’ями дітей з ООП вчителеві та його 
асистенту важливо пам’ятати про такі рекомендації: 

o опирайтеся на цінності дитини і необхідності розвитку її сильних сторін;  
o намагайтеся зрозуміти батьків, прислухайтеся до їхньої точки зору, 

приймайте їхню позицію;  
o вмійте бачити в дитині індивідуальність, незалежно від наявних недоліків 

розвитку;  
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o пам’ятайте: всі члени команди індивідуального супроводу дитини мають 
рівний статус;  

o домовляйтеся з батьками про обмін інформацією щодо розвитку дитини 
вдома і навчальному закладі;  

o боріться зі стереотипами;  
o не шкодуйте батьків, це заважає ефективній взаємодії;  
o спільно з батьками вирішуйте проблеми і плануйте подальшу діяльність;  
o у разі заперечення сім’єю необхідності особливої уваги до їх дитини, 

надавайте інформацію фактичного характеру і уникайте готових оцінок і 
висновків;  

o пояснюйте батькам, що навчання і виховання їхніх дітей відбувається 
тільки невеликими кроками, але систематично [2; 3].  
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Одним з ефективних засобів орієнтації освіти на освітні потреби учнів є 

диференціація.  
Освітня теорія і практика нагромадила значний арсенал засобів упровадження 

диференційованого підходу в освітній процес закладів освіти. У дослідженнях 
учених та вчителів-практиків (Ю. Бабанського, П. Блонського, А. Бударного, 
В. Буряка, В. Євдокимова, А. Кірсанова, П. Підкасистого, Є. Рабунського, 
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О. Савченко та ін.) доведено, що диференційований підхід є важливою умовою 
підвищення якості навчання, а також обґрунтовано шляхи його реалізації.  

Проблемі диференціації навчання молодших школярів завжди приділялась 
особлива увага, адже саме у початковій школі яскраво простежуються відмінності 
учнів. О. Савченко зазначає, що «в учнів початкових класів, особливо в 
першокласників, яскраво помітні відмінності в рівнях готовності до навчання. Щоб 
досягти гарантованого засвоєння курсу початкової школи всіма учнями без їх 
психічного і фізичного перевантаження, треба максимально враховувати 
індивідуальні відмінності дітей на всіх рівнях організації навчального процесу» 
[1, с. 22-23]. 

Для використання диференційованого підходу в освітньому процесі вчитель 
повинен знати кожного свого учня, цікавитись ним, як особистістю, організувати 
роботу на уроці так, щоб кожному учневі були створені сприятливі умови для 
виховання й навчання, залежно від його розумових здібностей, фізичного здоров’я 
та рівня розвитку. 

Диференціація передбачає таку організацію роботи на уроці, коли одному 
учневі або групі учитель пропонує в певній системі посильні завдання різної 
складності й цим самим створює сприятливі умови для розвитку й навчання 
кожного. 

Досить цікавий та ефективний є спосіб диференціювання навчальної роботи,  
який запроваджує Логачевська Світлана Панасівна – учитель початкових класів 
Балахівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Петрівського району Кіровоградської області, 
вчитель-методист, заслужений вчитель України, кандидат педагогічних наук, 
лауреат обласної премії імені В. О. Сухомлинського [2]. 

Диференційоване навчання молодших школярів за її технологією передбачає 
поділ дітей на змінні за складом групи, кожна з яких опановує програмний 
матеріал на базовому, визначеному державним стандартом, і варіативному рівнях. 

У кожному класі, як правило, можна виділити три навчальні групи: основна - 
найбільша за кількістю дітей, і дві невеликих групи – «сильних» і «слабких» учнів 
[4]. 

С. Логачевська зауважує, що педагога  найбільше повинно турбувати, як 
запобігти труднощам, не допустити відставання слабких дітей і водночас не 
стримувати темпу зростання сильних учнів. Кожен учень повинен дістати таке 
навантаження, яке відповідає його можливостям, а учитель повинен створювати 
умови для активізації зони найближчого розвитку всіх дітей.  

Постійно залучаючи дітей до виконання завдань за вибором, створюються 
об’єктивні можливості для стимулювання позитивних  можливостей навчання. І 
поступово навіть слабкий учень відчуває своє зростання, бо завжди помітно успіхи 
і підтримка їх. Не варто забувати і про кмітливих дітей, які швидко мислять. Вони 
часто виступають «співавторами» на уроці, можуть продовжити пояснення на 
уроці, самостійно ознайомитися з новим матеріалом, попрацювати біля дошки з 
іншим учнем у ролі вчителя [2]. 
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Диференційовані завдання доцільні на різних етапах уроку, насамперед під 
час підготовки учнів до засвоєння складного нового матеріалу. Актуалізація 
опорних знань учнів буде тоді вдалою, коли точно окреслено ті питання, які треба 
відновити в пам’яті дітей, проведено короткочасну перевірочну роботу і за її 
результатами ліквідовано прогалини за допомогою таких типів завдань [3]. 

На етапі засвоєння нових знань диференційованим може бути процес 
первинного сприймання і первинного закріплення. Ефективним тут є прийом 
багаторазового пояснення нового матеріалу. Після пояснення йде вибір учнями 
завдань для самостійної роботи за варіантами на основі самооцінки своїх 
можливостей. Але найширші можливості дає диференціація навчальних завдань на 
етапі закріплення набутих знань. Для цього відводиться чимало часу, причому, 
більшість його припадає на розв’язування задач. На цьому етапі здійснюється 
узагальнення способу розв’язування задач певного виду, встановлюються зв’язки 
між їх видами. Отже, добір задач для закріплення визначається не тільки 
попередньою роботою, а й вимогою систематизувати знання. Такі задачі повинні 
містити й деякі труднощі, які мають долати школярі у процесі їх виконання [5]. 
Для закріплення набутих знань також мають запроваджуватися різноманітні види 
творчих завдань над задачами. 

Керівництво й допомога учням під час роботи над задачами мають 
здійснюватися шляхом прямих вказівок учителя чи через диференційовані 
завдання, які подаються у картках для індивідуальної роботи або на основі записів 
на дошці. У межах уроку вчитель має так застосовувати диференційовані завдання, 
щоб здійснювався перехід колективних форм роботи до частково самостійних і 
повністю самостійних. Незалежно від здібностей, школярі беруть участь у 
виконанні завдань дедалі зростаючої складності. Так поступово навіть слабкий 
учень зможе відчути піднесення рівня своїх знань [5]. 

Отже, диференційований підхід у навчанні дає можливість педагогу 
передбачити таке навантаження для учнів,  щоб усі без винятку оволоділи 
обов’язковим рівнем знань, умінь і навичок, які визначені шкільною програмою. 
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Однією з основних умов успішної соціалізації дітей з особливими освітніми 

потребами (далі ООП) є інтеграція даної категорії дітей в колектив однолітків. 
У процесі спільного навчання і виховання діти вчаться приймати власні 

особливості і враховувати особливості інших людей, спілкуються і взаємодіють. 
У дослідженнях вітчизняних науковців визначені моделі, механізми, критерії 

адаптації та інтеграції дітей з ООП в суспільство. У процесі реалізації цих 
механізмів на практиці відзначаються такі труднощі, як непідготовленість 
педагогів загальноосвітніх шкіл до роботи з дітьми з ООП, недостатність 
технічного оснащення і негативне ставлення до таких дітей з боку однолітків. Саме 
позитивні взаємини в колективі сприяють формуванню позитивних якостей 
особистості і ведуть до ефективного спільного навчання. Про необхідність 
виховання у підростаючого покоління цієї якості зазначають такі документи ООН, 
як «Загальна Декларація прав людини», «Конвенція про права дитини», 
«Декларація про ліквідацію усіх форм нетерпимості і дискримінації на основі 
релігії чи переконань», Декларація принципів толерантності. 

Феномен толерантності багатогранний, до цих пір вчені не виробили  
спільного погляду на його змістовне наповнення. У педагогіці поняття 
«толерантність» є одним зі спірних.  

Є. Бистрицький вважає, що толерантність є мірою «допуску», «дозволеного 
відхилення від відхилення від певних стандартів та норм», міро активного 
контролю над власними діями [2, с. 8]. 

В. Зінов’єв розглядає толерантність як моральну якість особистості, що 
характеризується терпимим ставленням до інших людей, незалежно від їх етнічної, 
національної або культурної приналежності, терпимим ставленням до інших 
поглядів, звичаїв, звичок [5, с.226]. 

Повне визначення, що розкриває головну сутність і позитивний зміст 
толерантності, знаходимо у «Філософській енциклопедії»: «Толерантність – 
терпимість до поглядів, традицій та звичаїв інших. Вона є необхідною щодо 
особливостей різних народів, націй, релігій. Толерантність є ознакою впевненості у 
собі й усвідомлення надійності власних переконань, ознакою відкритої для всіх 
ідейної течії, що не боїться порівняння з іншими поглядами й не уникає моральної 
конкуренції» [6].  

Таким чином, толерантність у педагогічному аспекті включає визнання, 
прийняття, повага і розуміння несхожого, які проявляються в позитивному 
ставленні до «іншого». У педагогічній практиці акцент робиться на створення 
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сприятливих умов для процесу формування толерантності у учасників освітнього 
процесу і самовиховання. 

У педагогічній практиці акцент робиться на створенні сприятливих умов для 
процесу формування толерантності у учасників освітнього процесу і 
самовиховання. В цьому випадку толерантність полягає в налаштованості людини 
на діалог, на рівноправне спілкування, яке передбачає ставлення до «іншого» як 
особистості і прагнення до досягнення взаєморозуміння (В. Бондар, А. Колупаєва, 
І. Іванова, О. Столяренко, А. Шевчук, О Савченко Д. Шульженко, К. Островська). 

Так, толерантні відносини в колективі молодших школярів, в який інтегровані 
діти з ООП, припускають рівноправне спілкування, відсутність уникнення 
контактів за ознакою стану здоров'я, вміння не дратуватися від необхідності 
спілкування, прагнути до досягнення взаєморозуміння. На основі аналізу наукової 
літератури ми виділили найбільш характерні риси, які застосовні до визначення 
поняття «толерантність» по відношенню до дітей з ООП. Сюди відносяться: 
визнання, прийняття, повага і розуміння несхожого, які проявляються в 
позитивному ставленні до «іншого»; ставлення до «іншого» як вільної, 
рівноправної особистості, активного суб'єкта діалогу; налаштованість на розуміння 
і діалог з «іншим»; зацікавлене ставлення до «іншого»; доброзичливість; емпатія; 
усвідомлення рівності в можливостях і правах. 

Необхідно відзначити, що під поняттям «іншого» ми розуміємо однолітка з 
ООП. 

Завдяки роботам М. Сміта, згідно діяльнісного підходу для психології і 
педагогіки стало традиційним використання таких компонентів: когнітивний, 
емоційно-вольовий, поведінковий [1, с.4]. 

На основі науково обґрунтованого в дослідженнях Л.Феталієвої, С.Шихалиєва 
[5, с.227] переліку особистісних функцій ми описали основні прояви толерантної 
поведінки, що характеризують поведінкову складову толерантності: бажання 
дитини і її прагнення опанувати досвідом толерантних відносин; розуміння сенсу 
оволодіння досвідом толерантної поведінки; готовність здійснювати над собою 
вольове зусилля в роботі з оволодіння толерантним досвідом при виникненні ознак 
інтолерантності поведінки; здатність до аналізу своїх вчинків з точки зору їх 
толерантності / інтолерантності; здатність до адекватної оцінки своїх досягнень в 
оволодінні досвідом толерантної поведінки; відповідальність перед самим собою і 
найближчим оточенням за свої вчинки, за їх моральний зміст. 

Поява перерахованих вище проявів говорить про наявність у дитини потреби 
толерантної поведінки. 

Р. Загітов в якості головної мети розвитку толерантності в інклюзивній освіті 
виділяє підтримку діалогу між дітьми і їх однолітками з ООП. Основними 
завданнями розвитку толерантності в інклюзії, на думку автора, є: визнання 
рівності між дітьми; розвиток соціальної сприйнятливості взаємодіючих дітей; 
виховання у дитини неприйняття до прояву жорстокості, насильства; розвиток 
самостійності через надання допомоги; формування довірчих відносин, розвиток 
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вміння слухати і вислуховувати; виключення розвитку почуття зверхності або 
комплексу неповноцінності [4]. 

Таким чином, толерантність є складною інтегральної психосоціальною якістю 
особистості. Проблема толерантного ставлення є загальною, як для психологів та 
педагогів, так і для батьків. Формування толерантності необхідно починати з 
молодшого шкільного віку, коли у дитини починають формуватись моральні 
цінності, норми поведінки, закладається сприйняття власної та іншої особистості 
як самоцінності. Ми вважаємо, що основними завданнями виховання 
толерантності молодших школярів по відношенню до дітей з ООП є перераховані 
вище потреби в толерантній поведінці, розширення знань про прояви 
толерантності та виховання здатності володіти собою і контролювати негативні 
прояви. 
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В.Кравець, О.Кікінежді, О.Кізь, Ж.Петрочко та ін., які актуалізують поняття 
«відповідальне батьківство» як соціально-психологічний феномен, найвищий 
рівень батьківської компетентності, що, базуючись на певній системі знань, умінь, 
навичок, почуттів, якостей, реалізується у відповідальній поведінці батьків, 
спрямованій на виховання і розвиток дитини, формування її гармонійної 
особистості [1]. 

Окреслюючи сутність поняття «відповідальне батьківство», зауважимо, що 
сам термін «батьківство» розглядаємо як надіндивідуальне ціле, тобто у розумінні 
батьківських та материнських ролей у сукупності, на відміну від терміну 
«батьківство» з наголосом на першому складі, що стосується лише одного індивіда 
– батька, тата. З позиції системного підходу феномен батьківства можна 
розглядати як підсистему в системі сім’ї та водночас як відносно самостійне 
утворення. 

Дотримуючись погляду, що відповідальне батьківство є найвищим рівнем 
батьківської компетентності, яка характеризується поєднанням когнітивної, 
емоційної і поведінкової системи, тобто знань, почуттів і дій, розглядаємо його 
основні складові, орієнтуючись на певну вікову групу – старшокласників 
загальноосвітніх закладів. 

Когнітивна складова (знання) – передбачає достатню психолого-педагогічну 
когнітивну готовність майбутніх батьків до появи і виховання дитини у сім’ї. 
Важливим є узгодженість знань і уявлень учнів старших класів щодо батьківських 
ролей, їхніх функцій, відповідальності, а також елементарних знань та уявлень про 
способи взаємодії між молодим подружжям та з майбутньою дитиною. 

Ключовою ідеєю відповідального батьківства є, на наш погляд, 
відповідальність батьків за життя і долю дитини перед собою і суспільством. Це 
означає те, що найперше батьки мають бути відповідальними за дитину. Тому 
молоді люди, вступаючи в шлюб, повинні мати чітке уявлення про власну 
відповідальність щодо майбутньої дитини чи дітей, знати нормативні документи 
щодо прав дитини, вміти оцінювати себе як батька чи матір, здійснювати контроль 
своєї поведінки через призму відповідальності [2, с. 163]. 

Емоційно-ціннісний компонент відповідального батьківства включає такі 
показники, як батьківські почуття (любов і повага подружжя один до одного та до 
дитини); ціннісна єдність сім’ї і роду (орієнтація всіх членів сім’ї на почуття 
любові, поваги, взаємної і моральної відповідальності, виконання основних 
побутових сімейних обов’язків; на створення в родині комфортної морально-
психологічної атмосфери тощо), емоційні оцінки щодо типів батьківського 
ставлення. Емоційно-ціннісна складова відповідального батьківства найперше є 
регулятором взаємин молодого подружжя, визначає їхнє ставлення одне до одного, 
дітей, ближніх і соціуму загалом. Важливим є узгодженість уявлень подружжя 
щодо ролей батька і матері, їхніх функцій, відповідальності, батьківських ролей в 
сім ї. 

Поведінково-діяльнісна складова поняття «відповідальне батьківство»  
передбачає прояв отриманих знань і емоцій у реальній поведінці старшокласників і 
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включає: елементарні побутові вміння (приготування їжі, забезпечення санітарно-
гігієнічних норм помешкання, надання допомоги членам сім’ї в побутових 
питаннях), набуття вмінь елементарного догляду за дитиною та створення 
безпечного середовища для неї; вміння застосовувати необхідні знання у 
спілкуванні і міжособистісній взаємодії; уміння регулювати власні емоції і 
поведінку. 

Отже, сутність відповідального батьківства як вищого ступеня батьківської 
компетентності полягає в інтеграції її складових – розуму, почуттів, дій. Для 
ефективної взаємодії батьків (в т.ч. майбутніх) і дитини інтегруються різні аспекти 
особистісного досвіду: когнітивного, емоційного, сенсорного, психомоторного, 
духовного, комунікативного, рефлективного.  

Узагальнюючи викладене вище, розглядаємо поняття «готовність 
старшокласників до відповідального батьківства» як психологічний феномен, що 
охоплює інтегральну сукупність певних ознак, притаманних старшокласникам як 
майбутнім батькам відповідно до узвичаєних у соціумі норм, стандартів, вимог, які 
забезпечують у майбутньому здатність свідомо планувати майбутнє подружнє 
життя та народження дітей,  а також свідомий прояв відповідальності за дитину та 
ефективне виконання подружніх і батьківських ролей. 
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Зміст виховання впродовж усієї історії людства зумовлювався потребами 

суспільно-економічного розвитку тієї чи іншої соціальної спільноти. Становлення 
людської особистості детерміноване законами розвитку її організму, характером 
суспільних відносин і формами суспільної свідомості. Від природи людина 
виступає як активна діяльна істота, а отже, творить саму себе як людську 
особистість. Виховання функціонує одночасно як суспільно-історична 
необхідність і як феномен суб'єктивного самовиявлення, як самостановлення 
особистості й індивідуальності [1].  

«Замовником» в системі освіти і виховання завжди є суспільство. Зазвичай в 
системі освіти суспільство закладає своє бачення майбутнього, бо школа завжди 
спрямована в майбутнє, а результати її діяльності проявляються лише через 
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десятиліття. Соціальне замовлення є певним компромісом між інстинктивним 
бажанням батьків «дати дітям найкраще з можливого» і владою (політичною 
елітою) яка переслідує свої прагматичні цілі та намагається втілити «своє бачення» 
майбутнього. Погіршення екологічних умов у поєднанні з розвитком медицини і 
усуненням «фактору природного відбору» неминуче призводить до збільшення 
тягаря генетичних мутацій в популяції і зростання відсотку дітей з різними 
вродженими вадами розвитку. В українському педагогічному дискурсі наразі все 
більше місце займає інклюзивна освіта (ІО).  

Чому виникає потреба звернутися до досвіду М. Монтесорі? Зазвичай, в 
освітньому процесі дитина виступала об’єктом, а не суб’єктом навчання. 
Монтесорі-педагогіка (МП) [2], нова українська школа загалом та ІО зокрема 
намагаються відійти від цього принципу. В МП і ІО закладена гуманістична ідея 
про цінність і важливість будь-якої людської особистості. На нашу думку, МП і ІО 
може допомогти впоратися з головним викликом сучасності, на який вказують 
психологи [3,4]. Він полягає в тому, що останні десятиліття діти все більше часу 
проводять в компанії екранів, моніторів, гаджетів … і все менше часу в «живому» 
спілкуванні з іншими людьми або з книжкою в руках. Як наслідок: доступність 
будь-якої інформації, засвоєння не самих знань, а того що і де, в якій «папці» 
можна знайти, постійне «ковзання по верхівкам айсбергів» інформації призводить 
до поверхневості мислення, ілюзії всезнання і всерозуміння, розмитості понять 
добра і зла, відучує мозок напружуватися, сприяє його природному бажанню 
(доречи цілком біологічно виправданому, якщо зважати на принцип економії 
енергії) йти по шляху «найменшого опору», в кінцевому рахунку ми отримуємо 
загальне зниження інтелекту та креативності учнів, вмотивованості, 
самодисципліни, працездатності і наполегливості, здатності ставити цілі і досягати 
результатів… 

Виходячи з вищезазначеного є сенс більш детально зупинитися на МП. Марія 
Монтессорі (1870 – 1952) – італійка, доктор медицини, дослідник у галузі 
психології та філософії, педагогіки та психіатрії, професор антропології, засновник 
першого Casa Dei Bambini, або «Будинку дитини», що зрештою став центром 
Монтессорі-освіти, автор оригінальної системи освіти та філософії формування 
особистості дитини. На відміну від шкільної системи, де активність дітей 
знижується, символом чого є «шкільна парта», Монтессорі вважала, що головним 
завданням освіти є підтримувати спонтанність і творчість дітей, забезпечувати їх 
всебічний розвиток: фізичний, духовний, культурний і соціальний. 

Нічого і ніхто не вважається нормальним згідно Монтессорі, оскільки 
справжньої нормальності не існує [5]. У кожного з нас є якась характеристика, яка 
відрізняє нас від інших і робить нас різними та неповторними. Поняття 
нормалізації вказує на спонтанне переосмислення цікавості, винахідливості та 
креативності. Виховання для Монтессорі відповідає допомозі дитині розвивати 
самоосвітній потенціал. Навчальні втручання проходять за допомогою відповідних 
і самокоригуючих Монтессорі-сенсорно-наукових матеріалів, оскільки вони 
допомагають суб’єкту зрозуміти та виправити помилку самостійно. 
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Принципи МП і принципи сучасної ІО, що мають спільні риси: 
- дитиноцентризм - в центрі дитина, його актуальні індивідуальні освітні 

потреби; 
- індивідуальна освітня траєкторія для дитини; 
- організоване середовище, що включає дидактичну зону, педагогів, соціальне 

оточення, близьких дорослих, виступає як джерело і мотивація пізнання, 
спілкування, діяльності, формування компетентностей; 

- доступність, впорядкованість і привабливість дидактичного середовища; 
- свобода вибору як умова формування індивідуальної відповідальності: форм 

організації навчального процесу - педагогом; місця, способу, змісту і темпу 
навчання - учнем; 

- діяльність, пізнавальна, соціальна і комунікативна активність дитини як 
інструмент пізнання; 

- особистісне оцінювання навчальних досягнень дитини (формувальне 
оцінювання); 

демократичний характер відносин співробітництва між усіма учасниками 
освітнього процесу; 

-відкритість і соціальність - широке залучення до процесу навчання і всього 
життя освітнього закладу батьків, громадських і наукових організацій, закладів 
культури. 
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Охарактеризовано поняття «ціннісне ставлення до Батьківщини». Окреслено зростаючу 
послідовність взаємопов’язаних компонентів виховання ціннісного ставлення до 
Батьківщини у молодших школярів засобами народної педагогіки, що проектують 
вироблення в особистості дитини психологічних механізмів національної самосвідомості 
та національно-культурної ідентичності.  

Ключові слова: Нова українська школа, ціннісне ставлення до Батькіівщини, 
національна самосвідомість, національно-культурна ідентичність. 

Запити Нової української школи на сьогодні спонукають до пошуку нових 
підходів щодо виховання ціннісних ставлень до Батьківщини. Глобалізаційні 
процеси, економічний та політичний дисбаланс не викликають позитивних 
зрушень у сфері національного виховання. Тому назріла необхідність національно 
спрямованої освітньої програми виховання ціннісних ставлень до Батьківщини 
засобами народної педагогіки. Такий вектор освітньої політики став би надійним 
ґрунтом осмислення українською дитиною себе свідомим громадянином України, з 
яскраво вираженими національною свідомістю та національно-культурною 
ідентичністю. 

Ця проблема актуалізує визначення поняття «ціннісне ставлення до 
Батьківщини». Ряд наукових досліджень традиційно підводять до висновку, що 
найважливішим завданням виховання є власне формування відповідних ціннісних 
ставлень. 

Досліджувати природу ціннісних ставлень першими як психологічний аспект 
почав зарубіжний психолог А.  Лазурський (Лазурський, 1921, с.17). Ціннісне 
ставлення у соціології обґрунтували А. Люблінська (Люблінська, 1977),  І.Кон 
(Кон, 1966) та інші. 

Поняття «цінність» невід’ємно пов’язана із поняттям «ставлення». У 
філософській енциклопедії «ставлення» розглядається як: 1) момент взаємозв’язку 
всіх видів сущого, що мають суб’єктивну чи об’єктивну, абстрактну чи конкретну 
форму; 2) схильність до класифікації предметів і  явищ й реакції на них із певною 
постійністю в оцінках (Губский, 1999, с.325-326). 

Ціннісне ставлення до Батьківщини на основі народної педагогіки через 
призму соціології, визначає ті ціннісні ставлення, які витворилися впродовж 
багатовікового досвіду народу і здійснюють засвоєння кожною особистістю його 
культурних надбань, національного духу, способу буття на основі усталених норм і 
життєвих орієнтирів. Тому проблема ціннісного ставлення до Батьківщини 
засобами народної педагогіки знаходить вирішення у системі народного 
виховання, яке сформувалося на протязі історичного розвитку українського народу 
і інтегрує у собі всі ціннісні ставлення соціального середовища.   

З огляду на те, що енциклопедична література, як українська, так і зарубіжна, 
поняття «Батьківщина», «Вітчизна» трактує: « …  це країна, стосовно до людей, які 
народилися в ній та є її громадянами»; «вітчизна, край батьків (дідів), рідний 
край»; «… – це колиска. Місце зародження, походження, виникнення чого-
небудь», «… – спадщина від батьків. Дідизна»; «…– спадковий маєток» 
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(Калашник, 2001, с. 55), то нам варто більш глибоко осмислити поняття «ціннісне 
ставлення до Батьківщини». 

Таке визначення поняття Батьківщини спонукає до розуміння важливості 
зберігання культурних надбань, звичаїв та традицій народу, які батьки лишили нам 
у спадок, а також усвідомлення глибокої прив'язаності до кореневої основи рідної 
землі батьків та дідів. 

Дослідження вітчизняних педагогів акцентує увагу на тому, що якраз система 
народної педагогіки акумулювала у собі весь потенціал високих ціннісних 
орієнтирів, які були стрижневою віссю у формуванні світоглядної позиції 
народного виховання. 

Формування ціннісного ставлення молодших школярів до Батьківщини на 
основі народної педагогіки повинно виражатися у формі прояву ціннісного 
світогляду, який охоплює широку гаму ставлень особистістю молодшого школяра 
та оточуючим соціумом. З досліджуваної проблеми для нас актуальними є такі 
ціннісні ставлення, як любов, гідність та патріотичність, оскільки є ключовими в 
плані виховання ціннісних ставлень до Батьківщини у молодших  школярів 
засобами народної педагогіки.  

Аналіз наукових джерел дозволяє дійти висновку, що структура  виховання 
ціннісного ставлення до Батьківщини у молодших школярів засобами народної 
педагогіки визначає зростаючу послідовність взаємопов’язаних компонентів і 
становить багаторівневу систему.  

Отже, ціннісне ставлення до Батьківщини  – це багаторівнева система, яка у 
зростаючій послідовності взаємопов’язаних компонентів емоційно-мотиваційного, 
когнітивно-рефлексивного, діяльнісно-вчинкового  забезпечує виховання 
національної свідомості, особистісно-психологічних та соціально-природніх 
феноменів культурно-національної ідентичності у дитини на основі народної 
педагогіки. 

В свою чергу  наукове осмислення народної педагогіки як засобу сучасного 
виховання може слугувати ефективним джерелом національного самоусвідомлення 
підростаючого покоління та подолання кризових явищ у культурно-психологічній 
сфері, за умови, якщо забезпечуватиме формування ціннісного ставлення до 
Батьківщини з позиції високодуховної особистості.       Психологічні механізми, які 
активно задіяні у процесі виховання ціннісних ставлень до Батьківщини засобами 
народної педагогіки є національна самосвідомість та національно-культурна 
ідентичність. 

У нашому дослідженні можна розглядати початковий рівень цих компонентів, 
які складатимуть основу формування національної самосвідомості у молодших 
школярів 

Національно-культурна ідентичність у нашому дослідженні розуміється як 
біосоціальний феномен людської особистості, який на підсвідомому рівні визначає 
відчуття своєї належності до Батьківщини, нації, родини, сім'ї та природного 
середовища, а також потребу у оволодінні, збереженні та передачі культурної 
спадщини свого народу. Умовою виховання ціннісного ставлення до Батьківщини 
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у молодших школярів засобами народної педагогіки є не тільки проекція в освітній 
сфері системи ціннісних ставлень народної педагогіки, а й побудова всієї освітньої 
системи на народній основі, де базові знання молодші школярі отримуватимуть на 
уроках народознавства. Сукупність виховних впливів у національному векторі є на 
сьогодні рушійною силою розвитку України як суверенної держави, де одне з 
чільних місць має займати Нова українська школа. 
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В умовах реформування освітньої системи України важливого значення 

набуває проблема інклюзивної освіти. Це пов’язано з тим, що число дітей, які 
мають психофізичні розлади, значно зростає. Сучасні вчені зауважують, що 
простежується тенденція до виявлення психофізіологічних порушень у значної 
кількості дітей. Cуспільство повинне забезпечити право кожної дитини, незалежно 
від її потреб та можливостей, повністю реалізувати свій потенціал, соціалізуватися, 
приносити користь суспільству і стати повноцінним його членом. Інклюзивна 
форма освіти дозволяє цим дітям навчатися у закладах загальної середньої освіти 
разом із дітьми з нормативним розвитком. Учитель здійснює навчання і виховання 
всіх дітей, використовуючи принцип індивідуально підходу. Таким чином 
забезпечується соціалізація дітей та їхній розвиток. 

Залучення дітей з особливими потребами в освітній процес закладів середньої 
освіти вимагає наявності фахівців, які зможуть таким процесом керувати. Робота в 
умовах інклюзії передбачає високий рівень професійної компетентності, 
педагогічної майстерності вчителя, творче мислення, вміння організувати роботу 
всього класу, навчити дітей поводитися толерантно. 
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У сучасних дослідженнях інклюзивне навчання розглядається як комплексний 
процес забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими 
освітніми потребами шляхом організації їх навчання у закладах загальної середньої 
освіти на основі застосування особистісно зорієнтованих методів навчання, з 
урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності 
таких дітей. 

Аналіз теоретичних джерел та практики дає підстави стверджувати, що 
інклюзивна освіта має як переваги, так і недоліки, що потребують вирішення. До 
недоліків, на думку багатьох дослідників, належить: неналежна підготовка 
фахівців педагогічних спеціальностей до роботи в інклюзивному освітньому 
середовищі; невідповідна якість інклюзивної освіти в закладах середньої освіти, 
оскільки катастрофічно не вистачає фахівців (психологів, дефектологів, логопедів, 
асистентів тощо); методична та психологічна неготовність вчителів до викладання 
навчальних дисциплін дітям, які мають особливі потреби; низька мотивація 
вчителів до запровадження інклюзивної освіти [3]. 

Дослідження доводять, що в інклюзивному освітньому середовищі всі діти 
здатні досягати успіху. На підставі всебічного аналізу літератури з цього питання 
можна навести такі переваги для дітей з особливими освітніми потребами: в 
інклюзивному середовищі діти з обмеженими можливостями демонструють вищий 
рівень соціальної взаємодії з іншими дітьми, які таких обмежень не мають; в 
інклюзивному освітньому просторі підвищується соціальна компетентність і 
вдосконалюються комунікативні навички дітей з відмінними здібностями; 
підсилюється соціальне сприйняття дітей з відмінними здібностями завдяки 
методиці навчання в інклюзивних школах, де воно часто відбувається в формі 
групової роботи.  

Однак, у процесі організації інклюзивного навчання педагоги стикаються з 
низкою проблем, серед яких вагомою є недостатня кількість фахівців для 
організації навчання в умовах інклюзії та неготовність вчителів до такої роботи. 
Тому формування готовності вчителів до роботи з дітьми з особливими потребами 
передбачає розвиток їхньої мотивації, здійснення самоосвітньої діяльності та 
пошук ефективних методичних прийомів для забезпечення повноцінного 
освітнього процесу для всіх дітей. 

Успішність організації освітнього процесу забезпечується за рахунок 
упровадження нових технологій. Значним потенціалом для організації 
інклюзивного навчання володіє проєктна технологія. Саме проєктна діяльність 
вчить учня долати труднощі, працювати над собою, застосовувати знання для 
розв’язання проблем на практиці. 

Процес виконання проєкту активізує креативне мислення, творчі здібності та 
сприяє самостійності учнів в умовах інклюзивної освіти. Сучасні дослідники 
стверджують, що проєктна технологія є однією з інноваційних педагогічних 
технологій, що відповідає вимогам Національної доктрини розвитку освіти щодо 
переходу до нового типу гуманістично-інноваційної освіти, коли увага 
переноситься на процес набуття знань, умінь, навичок, життєвого досвіду, які 
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трансформуються в компетенції [2, с. 153]. Проєктна діяльність – це спосіб 
продуктивного навчання, метою якого є не лише засвоєння суми знань і 
проходження освітніх програм, а й реальне використання, розвиток та збагачення 
власного досвіду, уявлень про світ [1, с. 80].  

Учитель та учні класу під час роботи над проєктами повинні проявляти 
максимум гуманного ставлення до учня з особливими освітніми потребами, весь 
процес навчання будувати, зосереджуючи увагу на успіхах дитини, помічати та 
позитивно оцінювати будь-які мінімальні досягнення  в навчанні дитини, хвалити  
і спиратися на позитивні якості особистості. 
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Сім’я є природним середовищем первинної соціалізації дитини, джерелом її 

матеріальної та емоційної підтримки, засобом збереження і передачі морально-
етичних і соціально-політичних цінностей від покоління до покоління. Проте 
сучасна молодь підготовку до майбутнього сімейного життя, до батьківства 
найчастіше обмежує вирішенням матеріальних питань і мало уваги приділяє 
психолого-педагогічному аспекту батьківства, а головне – відповідальному 
ставленню до майбутнього батьківства.  

Слід зауважити, що у психолого-педагогічній літературі немає єдиного 
підходу до розгляду поняття «батьківство», оскільки воно є багатоаспектним та 
різностороннім. Так, у «Великому тлумачному словнику сучасної української 
мови» (2004)  поняття тлумачиться як «кровна спорідненість між батьком і його 
дитиною» [1]. 

Різні аспекти проблеми батьківства, його структури, формування 
відповідального ставлення до батьківства є предметом наукових досліджень 
О. Безпалько, І. Братусь, Л. Буніної, Т. Веретенко, І. Кона, В. Кравця, 
Г. Лактіонової, О. Лещенко, Р. Овчарової, О. Смалько, І. Трубавіної та ін. 
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Так, у праці В. Кравця «Психофізіологічні та психолого-педагогічні аспекти 
формування усвідомленого батьківства» (2001) батьківство розглядається як 
сукупність біологічних, правових і виховних функцій, які виконуються людиною 
стосовно своїх дітей [3, с.  35]. Натомість Р. Овчарова визначає батьківство як 
відносно самостійну підсистему в системі сім’ї, феномен, що є сукупністю знань, 
уявлень та переконань стосовно себе у батьківській ролі, які реалізуються у всіх 
проявах поведінкової складової батьківства, та включає подружню пару, яка 
вирішила дати початок новому життю, а також саму дитину [4, с. 19]. 

Дослідники О. Безпалько, Т. Лях, В. Молочний, Т. Цюман під батьківством 
розуміють «процес забезпечення батьками (рідними чи прийомними) необхідних 
умов для повноцінного розвитку, виховання та навчання дітей»  та називають його 
багатокомпонентним, що включає ціннісні орієнтації, установки та очікування, 
батьківські почуття, батьківські позиції, батьківську відповідальність, стиль 
сімейного виховання. Причому кожен із компонентів має три складові: когнітивну, 
емоційну та поведінкову. 

Натомість О.Смалько звертає увагу на те, що батьківство – це багатогранний 
феномен, який розглядається на двох рівнях: і як складне комплексне суб’єктивно-
особистісне утворення, і як надіндивідуальне ціле, яке, як правило, є сукупним, 
тобто включає двох людей – батька і матір. Ці рівні є рівнями (етапами) 
формування батьківства. Якісною межею, що розділяє рівні, є народження дитини 
[5]. 

У свою чергу, І. Трубавіна зауважує, що батьківство може бути усвідомленим 
і обов’язково, за цих умов, відповідальним, тобто усвідомлене батьківство є 
ширшим поняттям за відповідальне та включає його в себе. Усвідомлене 
батьківство, на її думку, містить у собі сімейні цінності, ролі, особливі знання, 
життєві і батьківські вміння. Відтак, відповідальне батьківство передбачає 
відповідальність батьків за свою репродуктивну батьківську поведінку, за життя і 
виховання дитини тощо.   

Згідно з методологією UNISEF, відповідальне батьківство передбачає 
безпечне фізичне середовище, нагляд за дітьми та їхньою поведінкою, сприяння 
розвитку їх соціально-емоційних та когнітивних компетенцій, скерування та 
підтримку у повсякденному житті [2]. За логікою цього підходу, відповідальне 
батьківство охоплює лише виховання дітей, тоді як його можна розглядати значно 
ширше – з врахуванням етапу, що передує народженню дитини, та підтримки 
сімейних стосунків із уже дорослими дітьми. Тобто, відповідальне батьківство 
передбачає такі стадії:  планування та народження дітей; виховання та розвиток 
дітей; підтримання родинних стосунків. 

На думку В. Думанської, канд. екон. наук, старш. наук. співроб. Інституту 
демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України, основними 
вимірами відповідального батьківства можна вважати етичний, правовий, 
економічний та соціальний, тоді як його базовими складовими є репродуктивна та 
вітальна поведінка, виховання дітей, відповідальність за здорове потомство та 
особисті комунікації в дорослому віці [2]. Відтак, складовими відповідального 
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батьківства авторка називає: відповідальну репродуктивну поведінку;  
відповідальність за здорових нащадків (відповідальне ставлення до вагітності та 
пологів); активну та позитивну вітальну поведінку; відповідальне виховання дітей 
(час, проведений з дітьми, створення належних матеріальних передумов для 
розвитку дитини (освіта, позашкільне виховання, спорт тощо));  регулярні та 
позитивні комунікації в родині [2, с. 78-80]. 

Аналіз зазначеного вище дав змогу зробити узагальнення, що відповідальне 
батьківство – це сукупність сформованих у молоді батьківських якостей, 
батьківських почуттів, знань та навичок, в основі яких  готовність майбутніх 
батьків відповідати перед собою та суспільством за виконання батьківських 
функцій та виховання власних дітей.  
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Майбутнє кожної держави залежить від рівня освіченості підростаючого 

покоління, що можливо тільки за умови, якщо це покоління буде здоровим. 
Нажаль, за даними сучасних досліджень, майже 90% українських школярів мають 
відхилення у здоров’ї, понад 50% – незадовільну фізичну підготовку, близько 60% 
мають низький рівень фізичного розвитку [1, с.5]. 

Проблема здоров’я молодших школярів розглядається в дослідженнях таких 
сучасних соціологів, медиків, педагогів, психологів, методистів як Т. Андрющенко, 
Н. Бібік, Є. Вайнер, О. Ващенко, С. Дудко, С. Кондратюк, В. Оржеховська, 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%92$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9625188
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Г. Праженик та ін. Вони науково обґрунтовують необхідність переходу системи 
освіти до формування в учнів здоров’язберігаючої компетентності. 

У Державному стандарті початкової освіти можемо знайти тлумачення 
поняття здоров’язберігаючої компетентності. Здоров’язберігаюча компетентність – 
здатність учня застосовувати в умовах конкретної ситуації сукупність 
здоров’язберігаючих компетенцій, дбайливо ставитися до власного здоров’я та 
здоров’я інших людей [2]. 

Педагогічними умовами, що сприяють формуванню здоров’язберігаючої 
компетенції у дітей з ООП є створення єдиною системи цілеспрямованого впливу 
на особистість дитини з ООП. 

Досягненню зазначеної мети сприяє вирішення низки завдань: 
• підвищення компетентності педагогів і батьків у питаннях збереження 

здоров'я дітей з ООП, формування у них мотиваційного, когнітивного, емоційно-
ціннісного та поведінкового компонентів зазначеної компетентності;  

• формування в учнів уявлень про значимість і самоцінність здоров'я, про 
вплив на здоров'я людини її способу життя, а також усвідомленого ставлення до 
турботи про своє здоров'я і потреби в здоров’язберігаючій поведінці; 

• підведення дітей в різних ситуаціях до висновку про вплив на стан 
здоров'я людини її діяльності і навколишнього середовища, про позитивний вплив 
факторів здорового способу життя. 

Формування когнітивного компонента здоров'язберігаючої компетентності 
дітей з ООП включає освітню та корекційно-розвиваючу роботу з дітьми. Змістом 
освітньої роботи передбачено повідомлення дітям нових відомостей, а також 
закріплення їх уявлень, умінь і навичок, що сприяють здоровому способу життя. 
Зміст корекційно-розвиваючої роботи направлено на формування у дітей з ООП 
пізнавальної діяльності, мовлення, емоційно-вольової та рухової сфери, на 
розвиток здатності до встановлення причинно-наслідкових зв'язків між здоров'ям і 
здоров’язберігаючою діяльністю, на підготовку молодших школярів до соціальної 
адаптації, інтеграції в соціум. 

Формування емоційно-ціннісного компонента зазначеної компетентності 
передбачає залучення дітей до цінностей культури здоров'я, прийняття ними 
здоров'я як цінності; усвідомлення відповідальності за спосіб свого життя і своє 
здоров'я. 

Формування поведінкового компонента здоров'язберігаючої компетентності 
молодших школярів з ООП включає виховну роботу, яка сприяє формуванню 
мотивації і потреби в здорового способу життя через виховання звички до 
заощадження здоров'я і попередження негативно впливу на здоров'я вчинків.  

Отже, для ефективного формування здоров’язберігаючої компетенції 
молодших школярів з ООП необхідно впроваджувати в практику педагогічну 
систему, яка має цілеспрямовано формувати елементи здоров’язбереження в 
навчально-виховний процес, що призведе до значного покращення усіх рівнів 
здоров’я учнів та сформованості в них здоров’язберігаючої компетентності, 
здатності використовувати отримані знання на практиці.  
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Залібовська-Ільніцька Зоя Володимирівна,  

к. пед. н., доцент кафедри соціальних технологій,  
Житомирський державний університет  

імені Івана Франка, м. Житомир  
 

Постановка проблеми у загальному вигляді.  
Модернізація нормативно-правової бази України щодо інклюзивної освіти 

спричинила зростання попиту на фахівців, які мають соціальні навички (Soft skills) 
і можуть працювати з особами, які потребують додаткової постійної чи тимчасової 
підтримки в освітньому процесі. 

Ефективність вирішення окресленої проблеми значною мірою залежить від 
рівня готовності майбутніх фахівців соціальної сфери, яку забезпечує зміст 
освітньої програми за спеціальністю 231 Соціальна робота, навчальних і робочих 
програм, силабусів, навчально-методичних комплексів і, звичайно, професійно-
особистісні якості здобувача вищої освіти [2].  

Процес забезпечення якості підготовки фахівців соціальної сфери щодо 
роботи в умовах інклюзивної освіти залежить від врахування студентоцентричного 
підходу до навчання і викладання, який передбачає гнучкі навчальні траєкторії і 
визнає компетенції, здобуті поза межами формальної освітньо-кваліфікаційної 
програми[3; 5;6; 7]. 

Основні теоретичні напрями нової стратегії фахової підготовки студентів 
вищих навчальних закладів, прикладні проблеми освітньо-педагогічної 
прогностики активно розробляються науковцями: О. Абдуліною , О. Антоновою, 
О. Дубасенюк , Н. Сейко, Н. Павлик та ін. Наукові розвідки З. Кияниці, 
Ж. Петрочко узагальнюють використання ресурсів громади у соціальній роботі із 
вразливими сім’ями з дітьми. І. Зайнишев пропонує класифікація методів 
соціального діагностування (зондажно-інформаційне, соціально-історичне 
обстеження, інформаційно-цільовий, соціальне картографування ) та ін. 

https://nus.org.ua/news/uryad-opublikuvav-novyj-derzhstandart-pochatkovoyi-osvity-dokument/
https://nus.org.ua/news/uryad-opublikuvav-novyj-derzhstandart-pochatkovoyi-osvity-dokument/
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Теоретичними засадами реалізації студентоцентричного підходу у вищому 
навчальному закладі є активне навчання здобувачів освіти, орієнтоване на 
професійну підготовку щодо інклюзивної освіти [1; 4]. 

Так, у Житомирському державному університеті імені Івана Франка з 2018 
року діє Науково-методичний центр ресурсів і документації з інклюзивної освіти 
(керівник: кандидат психологічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти і 
педагогічних інновацій Тарнавська Наталія Петрівна) з метою поширення 
цінностей інклюзивної освіти в Житомирському регіоні, академічному середовищі, 
формування інклюзивної компетентності в педагогів у процесі їхньої професійно-
педагогічної підготовки, координації діяльності адміністрації Університету, 
навчально-наукового інституту педагогіки, структурних підрозділів, органів 
студентського самоврядування щодо створення належних умов для задоволення 
освітніх потреб осіб (дітей/учнів, абітурієнтів, студентів) з особливими освітніми 
потребами. З фахівцями соціальної сфери, педагогами проводяться: консультації 
щодо реалізації інклюзивної освіти; сертифіковані-школи, майстер-класи, тренінги, 
лабораторії, у тому числі міжнародні; надається можливість користуватися 
інформаційною, навчально-методичною, науковою літературою; сформована база 
електронних ресурсів з проблем інклюзивної освіти; проводиться підготовка і 
видання наукових статей, збірників, рекомендацій, інформаційних бюлетенів; 
організовуються дискусійні платформи, спільні перегляди, обмін досвідом у групі 
Центру ресурсів і документації з інклюзивної освіти; розробка та впровадження в 
навчальний процес спецкурсів, курсів за вибором та факультативних 
міждисциплінарних курсів з проблем роботи зі студентами (учнями) з особливими 
потребами. Для батьків: консультації; навчання; прокладання освітнього 
маршруту дитини з особливими освітніми потребами; пошук спеціалістів і ресурсів 
для дітей з інвалідністю. 

Для дітей і дорослих з інвалідністю: надання ресурсів підтримки і супроводу; 
консультації; навчальні заняття, лабораторії, майстер-класи; робота з 
громадськими організаціями; участь у вітчизняних і міжнародних освітніх 
проектах. Для дітей і молоді: інклюзивний театр; освітні інклюзивні проекти, у 
тому числі, міжнародні; волонтерство; майстер-класи, інклюзивна практика, 
інклюзивні майстерні; наукові дослідження. 

З метою формування у студентів професійної компетентності у сфері 
розвитку, навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами майбутні 
фахівці соціальної сфери співпрацюють у ході практики з закладами освіти 
ігромадськими організаціями: 

 «Житомирська обласна громадська організація «Діти сонця» (Кісішвілі 
Сніжана Миколаївна), яка сприяє соціальній адаптації людей із синдромом Дауна.  

У Всесвітній День людини з синдромом Дауна (21 березня),  Житомирська 
обласна громадська організація «Діти сонця» і волонтери (майбутні фахівці 
соціальної сфери) розпочала щорічну благодійну акцію з продажу шкарпеток. 
Зібрані кошти пішли на потреби жителів Житомирської області з синдромом 
Дауна.  
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Житомирська обласна громадська організація людей з інвалідність ЖОГОЛІ 
«Молодь. Жінка. Сім’я» зареєстрована з 2005 року. Основною метою діяльності 
організації є подолання фізичних та психологічних бар’єрів, зміна суспільної 
думки щодо людей з інвалідністю, створення безперешкодного доступу у місті, 
області. 

Майбутні фахівці соціальної сфери можуть відчути, як живуть незрячі, після 
захоплюючих екскурсій столичним музеєм темряви «Три після опівночі». Цікаво 
знати, що у музеї гідом працює Шевчук Вікторія Володимирівна, голова 
Житомирського обласного осередку Всеукраїнської молодіжної громадської 
організації інвалідів з вадами зору «Генерація успішної дії». Організація 
всеукраїнська і має осередки в 20 регіонах України. Основною метою діяльності є 
задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, духовних та 
інших спільних інтересів молодих інвалідів з вадами зору (далі молоді), а також 
сприяння у забезпеченні належних умов для їх самореалізації, здійснення заходів 
щодо соціального захисту, реабілітації, залучення до суспільно корисної 
діяльності, занять фізичною культурою і спортом.  

З описаного бачимо, що студенти у процесі навчання отримують необхідний 
практичний досвід для роботи у закладах з інклюзивною орієнтацією. 

Зазначимо, що підготовка фахівців соціальної сфери до роботи в інклюзивній 
освіті потребує ще подальшого вивчення, узагальнення і систематизації досвіду з 
різних регіонів України. 
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ДИДАКТИЧНІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ КООПЕРАТИВНИХ ФОРМ НАВЧАЛЬНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 
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здобувач ступеня вищої освіти «магістр»,  
науковий керівник: старший викладач Ткачук О.С. 

Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне 
 
У процесі пошуку можливостей більш ефективного використання різних 

типів уроків особливої значущості в НУШ набуває форма організації навчальної 
діяльності учнів. Форми навчальної діяльності можна визначити як способи 
організації діяльності учнів на уроці, що відрізняються характеристиками взаємодії 
учня з іншими учасниками навчального процесу. 

Урок – це поєднання двох або декількох форм організації навчальної роботи. 
Оскільки на уроці можуть бути використані різні форми організації навчальної 
роботи учнів, то можна розглядати урок як деяку сукупність організаційних форм 
навчання. Однією з найбільш сучасних, перспективних і затребуваних є 
кооперативна (колективна) форма навчальної діяльності.  

Кооперативне  навчання – це тільки таке навчання, при якому колектив навчає 
кожного свого члена, і кожен член колективу активно бере участь у навчанні своїх 
товаришів по спільній навчальній роботі [3, с. 160]. 

Кооперативна (колективна) форма організації навчальної роботи – це 
навчання учнів в динамічних парах, або парах змінного складу. 

У початковій школі урок української мови є одним із видів мовленнєвої і 
пізнавальної діяльності, який активно впливає на мовний розвиток дитини. Саме 
тому ці уроки повинні забезпечувати високий рівень мовленнєвої культури, бути 
цікавими та пізнавальними. Форми колективної роботи на уроках української мови 
дозволяють найкращим чином враховувати індивідуальні особливості учнів, 
створити умови для їх розвитку і допомагають вчителю організувати роботу всіх 
учнів. Весь клас вивчає нову тему, відповідає на питання, дані в підручнику, на 
картках, всі задають один одному питання, беруть участь в діалозі. Такі уроки 
проходять жваво і цікаво. 

Кооперативна форма організації навчально-виховного процесу на уроках 
української мови найбільше відповідає виховним завданням нашого суспільства і 
допомагає забезпечити високий рівень освіти для всіх. На уроках повинні 
дотримуватися ряд дидактичних умов, при яких кооперативна форма організації 
навчання буде ефективна [2, c. 39].  

При організації колективної роботи необхідно враховувати протипоказання: 
неприпустима пара з двох «слабких» учнів, дітей, які з яких би то не було причин 
відмовляються сьогодні працювати разом, не можна примушувати до спільної 
роботи, якщо хтось побажав працювати поодинці, не можна вимагати абсолютної 
тиші під час спільної роботи: діти повинні обмінюватися думками, висловлювати 
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своє ставлення до роботи товариша, оволодіння вміннями учнів необхідно 
фіксувати в індивідуальних аркушах контролю за їх спільною діяльністю. 

При використанні кооперативної форми навчання на уроках української мови 
формується наступна система роботи: учень слухає пояснення теорії, вчить 
матеріал самостійно по опорному конспекту, здає теоретичний залік товаришу, або 
вчителю, приступає до виконання практичної частини запитальника (вправи на 
розвиток мовлення, слова для запам'ятовування, читання віршу і т.д.), виконує 
контрольну роботу (диктант, залік, тест). Принцип роботи полягає в наступному: ¼ 
частина часу працюють самостійно, ¾ часу по парам і групами постійного і 
змінного складу, в яких кожен учень вивчає нову тему самостійно [1, c. 77]. 

При організації кооперативної роботи на плечі вчителя лягають клопоти з 
підготовки карток із завданнями, розробка спеціальних завдань, навчання дітей 
новому для них виду співпраці. Ефективно вводити елементи кооперативної форми 
навчання вже з перших днів навчання дітей в школі.  

Розглянемо кілька прийомів організації колективної роботи на уроках 
української мови. Найпростішим випадком кооперативної форми навчальної 
діяльності можуть служити взаємні диктанти учнів, якщо кожен працює з різними 
партнерами і виконує функції то вчителя, то учня.  При кооперативній формі 
навчання проводиться робота і по запитальниках. Найчастіше використовуються 
запитальники для повторення і закріплення вивченого матеріалу.   

Також до прийомів організації колективної роботи на уроках української мови 
можна віднести прийом  «Три кола цілепокладання», даний прийом допоможе 
учням визначити своє ставлення до уроку або навіть цілого курсу. Освоївши цей 
спосіб, учні зможуть формулювати свої особисті цілі на уроці і визначати 
спільність цілей для всіх учасників групи/класу. Можна використати також  
прийом  який називається «Три кроки»: Подумай – поділися з партнером – 
поділися з класом. Цей прийом – основа кооперативного навчання.  Ще одним 
прийомом може бути прийом «Placemat», даний прийом забезпечує формування 
комунікативних навчальних дій, пов'язаних з умінням враховувати позицію 
співрозмовника, домовлятися, приходити до спільного рішення. 

Отож, важливе значення використання кооперативних форм навчальної 
діяльності на уроках української мови та читання полягає у тому, що, на відміну 
від традиційних форм і методів навчальної діяльності, кооперативна форма 
навчальної діяльності дає змогу досягнути не лише когнітивної, а також 
мотиваційної та емоційної мети, вона допомагає розвивати здатність та вміння 
самостійно організувати навчальний процес. При цьому важливу роль відіграє 
здатність до саморефлексії, тобто вміння самостійно оцінювати власні результати 
й досягнення. 

Список використаних джерел: 
1. Архипова М.С. Основы коллективного способа обучения. Народное 

образование. Москва: Проспект, 2014. 216 с. 
2. Бурлака Я.І., Вихрущ В.О. Про форми організації навчальної діяльності 

школярів. Київ: Знання, 2015.  № 5. С. 39–44 
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Сучасні процеси в Україні зумовили нові тенденції в розвитку освіти, потребу 
суспільства в діяльних, обдарованих, інтелектуально розвинених, творчих 
особистостях. 

Щоб сформувати особистість, яка у змозі реалізувати свої індивідуальні 
потреби та можливості, має нетрадиційне самостійне мислення, багатий духовний 
світ, уміє пізнавати, бачити навколишнє оточення, створює щось нове, 
оригінальне, неповторне в умовах загальноосвітнього навчального закладу, маємо 
створити належні педагогічні передумови для розкриття індивідуальних 
особливостей кожного учня, задоволення навчальних потреб, використовувати 
особистісно зорієнтований підхід до організації педагогічного процесу задля 
ефективного навчання, розвитку та виховання кожного учня [2]. 

Залучення учнів до продуктивної творчої праці – найефективніший шлях 
розвитку їхнього творчого потенціалу. 

Практичне значення матеріалу тез визначається двома факторами: 
- його спрямованістю на формування літературно-обдарованої особистості у 

процесі навчання читання; 
- можливостями використання ряду розроблених вправ і завдань, дидактичних 

ігор, у практиці роботи початкової школи.  
Учитель використовує різноманітні методи творчого розвитку дитини 

використовуючи особисті якості учня, його інтелект, уяву, вміння швидко 
орієнтуватися в літературному матеріалі: - емоційно-образний аналіз творів; -
брейнстормінг – (процедура групового креативного мислення,  спосіб отримання 
від групи осіб великої кількості ідей за короткий проміжок часу);-кейс-технологія; 
-драмогерменевтика; генерація ідей (повна заборона на критику висловлюваних 
ідей); синектика (із гр. — «сполучення різнорідних елементів»); метод 
контрольних запитань (у пошуку розв’язань творчих завдань використовуються 
спеціально підготовлені запитання). 

Розвиток творчого потенціалу дитини з урахуванням її індивідуальних 
можливостей та соціальної ситуації розвитку, забезпечується  системою вправ, яка 
передбачає необхідність бачити в кожній дитині найсильнішу сторону, надання 
умов розвитку для досягнення успіхів у розкритті власного творчого потенціалу[1]. 
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Використання на уроці читання творчих завдань, впливає на розвиток  цілого 
комплексу якостей учня: розумової активності, швидкого навчання, кмітливості, 
винаходу, прагнення здобувати знання, необхідні для виконання конкретної 
практичної роботи, самостійність у виборі та розв’язуванні задач, здатність бачити 
загальне, головне в різних і різне в подібних явищах.  

І.Творчі завдання та вправи на усвідомлення ідейно-тематичного змісту 
твору 

-Спробуй відшукати зв'язок між двома подіями. Поясни як це відбувалось. 
-Чому це  сталось? -  Відгадай якомога більше подій, які могли виникнути 

через названу. -  Уяви себе головним героєм. Як би ти повівся?  
-Прочитай твір: а) доведи, що головний герой був задоволений, сумний, 

щасливий, здивований, сердитий, пихатий, засоромлений ( вибери ); б) вибери, яке 
речення найважливіше для всього твору? Чому? в) запроєктуй обкладинку до 
прочитаного тексту твору 

-Подумай  і скажи, яким ти уявляєш героя твору. 
-Згадай і розташуй  імена дійових осіб у тому порядку, в якому вони 

з’являються у творі. -Визнач з поданих  двох речень, близьких за ідеєю те, яке є у 
тексті. 

ІІ.Літературознавчі завдання 
1.  Про яких людей так говорять: У творах яких жанрів можуть звучати ці 

вислови?  -  величається,  як заєць хвостом; -  говорить так, ніби три дні не їв; 
-  ганятися за двома зайцями;- аж до діброви чути ваші розмови. 
2.  Склади літературознавчий словник із 3-х слів. 
3. Назви заголовки казок з  антонімами (Напр., “Про бідного парубка і Марка 

багатого ”, “Про сумні і веселі співанки”, “Життя і смерть” та ін.) 
1. Які із поданих письменників твої земляки? 
І. Франко, Є. Шморгун, Т. Шевченко, Леся Українка, Н. Забіла, Ю. Береза, М. 

Підгорянка, М. Сингаївський, В. Сухомлинський, Шарль Перро, С. Бабій, М. Дубов. 
-Які твори письменників ти читав? 

Зазначена система вправ характеризує  вчителя, здатного до творчої роботи; 
створює позитивне освітнє середовище. Крім того, певні умови забезпечують 
розвиток творчого потенціалу учня учителем: знання психологічних особливостей 
творчо-обдарованих дітей, розуміння їхніх потреб та інтересів; -творчий особистий 
світогляд; наявність спеціальної та після вузівської підготовки до роботи з 
творчими дітьми й готовність до подальшого оволодіння спеціальними знаннями; -
оптимістичне ставлення до життя, почуття гумору; уміння переконувати; широке 
коло інтересів. 

Отже, формування творчого потенціалу складний багаторівневий процес, в 
ході якого відбувається творча співпраця педагога і учня засобами різноманітних 
творчих методів та використання системи творчих завдань.  

Список використаних джерел: 
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університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ 
 

Важливим напрямом реформування освітньої системи  сучасної України  
стало  забезпечення інклюзивної  освіти  дітей із особливими освітніми потребами. 
Дошкільне дитинство розглядається фахівцями як оптимально сприятливий  
віковий  період для запровадження інклюзивної форми освіти, оскільки у 
дошкільників відсутні будь-які упередження, в тому числі й стосовно однолітків із 
порушеннями психофізичного розвитку. Провідним завданням функціонування  
інклюзивних груп у ЗДО є формування гуманного ставлення до дітей з особливими 
освітніми потребами, рівноправний доступ до якісного виховання усіх без винятку 
дошкільників. 

Організація інклюзивного навчання відбувається у закладах дошкільної освіти  
шляхом комплектування груп дітьми з нормотиповим розвитком та дітьми з 
порушеннями психофізичного розвитку. Для реалізації мети  інклюзивного 
навчання вихованців із особливими освітніми потребами у ЗДО створюються 
спеціальні умови: 1) безбар’єрне освітнє середовище для  доступу до території та 
приміщень  закладу; 2) необхідне навчально-методичне та наочно-дидактичне 
забезпечення освітнього закладу та наявність в ньому індивідуальних технічних 
засобів навчання; 3) організація спеціалізованих кабінетів для занять із психологом 
та логопедом, кімнат психологічного розвантаження; 4) залучення до роботи 
педагогічних фахівців, які володіють методиками роботи з дітьми з порушеннями 
психофізичного розвитку, зокрема, асистента вихователя  [2]. 

Асистент вихователя є рівноправним членом команди психолого-
педагогічного супроводу дитини інклюзивної групи ЗДО. Він, як член  колективу 
ЗДО, бере участь в освітньому процесі відповідно до своїх функціональних 
обов’язків. Посаду асистента вихователя інклюзивної групи ЗДО може обіймати 
особа з педагогічною освітою, яка пройшла курсову перепідготовку для роботи в 
умовах інклюзії. Його функціональним обов’язком є допомога вихователю в 
реалізації завдань особистісно-зорієнтованого, індивідуального підходу в 
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освітньому процесі ЗДО, зокрема, у створенні індивідуальної програми розвитку 
для кожного вихованця з порушеннями психофізичного розвитку   [1, с.26]. 

Посадовою інструкцією  асистента вихователя визначено такі  основні 
напрями професійної діяльності: організаційну, навчально-розвивальну, 
діагностичну, прогностичну та консультативну. Реалізуючи їх завдання, асистент 
вихователя надає необхідну допомогу в організації освітнього процесу дошкільної 
групи з інклюзивною формою навчання. Він допомагає  вихованцям із особливими 
освітніми потребами організувати своє робоче місце; проводить педагогічне 
спостереження за дітьми з метою вивчення їх індивідуальних можливостей, 
інтересів та освітньо-розвивальних  потреб; допомагає зосереджувати увагу, 
сприяє формуванню самоконтролю та саморегуляції вихованців; співпрацює з 
іншими членами команди психолого-педагогічного супроводу дитини інклюзивної 
групи ЗДО  [3]. 

Виконання навчально-розвивальної функції асистентом вихователя 
передбачає надання освітніх послуг дитині у співпраці з вихователями інклюзивної 
групи. Він надає освітні послуги, спрямовані на задоволення освітніх потреб дітей; 
здійснює соціально-педагогічний супровід вихованців із порушеннями 
психофізичного розвитку, сприяє їх соціальній адаптації в колективі однолітків із 
нормотиповим розвитком; сприяє розвитку особистісних якостей дітей з 
особливими освітніми потребами, нормалізації їхнього психоемоційного стану. 

Професійна діяльність асистента вихователя з організації освітнього 
середовища для дітей  з ООП в інклюзивній групі ЗДО відбувається з врахуванням 
можливостей і потреб кожної такої дитини і має чітко визначені етапи. Основними 
серед них є: підготовка до зустрічі, сама зустріч, розроблення ІПР, моніторинг 
динаміки розвитку дитини, коригування SMART-цілей [4]. Успішна реалізація цих 
етапів забезпечується завдяки професійній компетентності всіх  членів команди 
супроводу, їх обізнаності з методами адаптації дітей з  ООП та їхнього 
послідовного розвитку; засобами перетворення  освітнього середовища на 
сприятливе і розвивальне; технологіями супроводу та ведення супровідної 
документації. Відповідно, заключним етапом роботи організації освітнього 
простору для  дітей із ООП  в ЗДО є досягнення їх повного залучення.  
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Створення в Україні рівних можливостей для здобуття якісної освіти всім 
громадянам незалежно від їхніх психофізіологічних особливостей – важливе 
завдання, яке постає перед вітчизняною освітньою системою. Інклюзивна освіта 
забезпечує право дітей з особливими освітніми потребами навчатися за місцем 
проживання і брати повноцінну участь у житті класу, школи, громади. 

Дослідженням проблеми інклюзивної освіти займаються багато сучасних 
зарубіжних та українських вчених, серед яких: В. Бондар, А. Колупаєва, Ю. Найда, 
Л. Прядко, Л. Савчук, Т. Сак, Н. Софій, П. Троханіс, Д. Харві, З. Шевців, 
Є. Ямбург, О. Ярська-Смирнова та інші. 

Організація інклюзивного навчання ставить низку завдань перед освітньою 
системою і закладом освіти, вимагає спеціальної підготовки та командної роботи 
від педагогічного колективу, удосконалення програм, форм і методів навчання, 
забезпечення толерантного ставлення до всіх учасників освітнього процесу, а 
також – створення інклюзивного освітнього середовища. 

Концепція «Нова українська школа» передбачає організацію в закладі освіти 
такого освітнього середовища, яке належить дітям, де широко представлені дитячі 
роботи, творчі виставки, результати учнівських досліджень, фотографії і т.ін. У 
такому середовищі забезпечуються потреби і запити школярів незалежно від їхніх 
фізичних чи психологічних особливостей,  створюються умови для розвитку та 
самореалізації кожної дитини, для спілкування і міжособистісної взаємодії. У своїх 
працях Л. Коваль зазначає: «Якщо у дитини є особливі потреби, то вона 
включається в освітнє середовище на своїх власних умовах: не дитина 
пристосовується до середовища, а середовище до дитини» [2]. 

Н. Гонтаровська розглядає освітнє середовище як фактор розвитку 
особистості дитини, де забезпечуються умови її комфортної життєдіяльності. У 
системних дослідженнях проблеми інклюзивної освіти З. Шевців трактує 
інклюзивне освітнє середовище як «комплекс спеціальних умов, створених для 
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отримання освіти дітьми з обмеженими освітніми потребами та дітьми з 
нормативним розвитком, із якими вони спільно навчатимуться в одному класі, 
завдяки матеріально-технічному, навчально-методичному, інформаційному та 
кадровому забезпеченню, безперешкодному доступу до навчального закладу та 
переміщення в ньому, яке загалом сприятиме ефективній соціалізації, навчанню, 
вихованню, розвитку, корекції та реабілітації учнів із обмеженими можливостями 
здоров’я та не перешкоджатиме навчанню дітей загального розвитку» [4, с. 11]. 

Систематичного та оперативного вирішення потребує нині проблема 
організації фізичної складової інклюзивного освітнього середовища – 
безперешкодний доступ до будівлі школи, пересування в її приміщенні дітей з 
обмеженими можливостями здоров’я, тобто архітектурна доступність закладу 
освіти. Організація інклюзивного навчання також вимагає відповідного 
пристосування шкільних навчальних кабінетів, роздягалень, кімнат гігієни, 
їдалень, бібліотек тощо. Спеціального облаштування залежно від характеру 
особливостей освітніх потреб дитини у кожному конкретному випадку потребують 
класні кімнати. 

Важливою складовою інклюзивного освітнього середовища є сприятливий 
емоційно-психологічний клімат в колективі, залучення дитини з психофізичними 
вадами до участі в заходах та подіях класу, школи, а також прийняття її педагогами 
і школярами. Інклюзія вимагає зміни ставлення до дітей з психофізичними вадами, 
переходу від їх ізоляції до повного включення. Саме тому інклюзивна освіта є 
проблемою не лише освітньою, а й соціальною та психологічною.  

Вчитель в інклюзивному класі повинен грунтовно планувати діяльність усіх 
учасників освітнього процесу [1]. Одним із показників ефективно організованого 
навчання є парна та групова форми навчальної діяльності школярів. У спільній 
діяльності діти вчаться обговорювати та вирішувати проблеми, ефективніше 
переносити набуті знання, уміння й навички в конкретні життєві умови. Для дітей з 
особливими освітніми потребами парна та групова діяльність допомагають 
зменшити рівень напруженості, тривожності, пасивності, причиною яких є 
невпевненість у своїх силах [3]. Така форма роботи створює середовище, яке 
забезпечує формування позитивного ставлення до навчального матеріалу і 
навчального досвіду загалом, налагодження міжособистісних стосунків між 
дітьми, що сприяє їхньому соціальному розвитку. 

Отже, в ефективно організованому інклюзивному освітньому середовищі 
дітям з особливими освітніми потребами забезпечується можливість навчатися за 
місцем проживання, перебувати в соціумі та реалізувати свої потенційні 
можливості, здібності та нахили. Інклюзивна освіта відкриває перед кожною 
дитиною можливість самореалізації, соціалізації в природному середовищі, 
отримання необхідної допомоги та підтримки від однолітків, педагогічного 
колективу школи. Це стає реальністю за умови правильно і відповідно 
адаптованого інклюзивного освітнього середовища. 
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Формування кожної особистості починається з дитинства, тому так важливо 
задовольнити потреби кожного, враховуючи все різноманіття проявів людських 
доль. Власне тому інклюзія в Україні, хоч із запізненням, набирає обертів. 
Актуальність інклюзії (інклюзивної освіти) для дітей зумовлена ще й тим, що в 
липні 2017 року президент України підписав закон «Про внесення змін до Закону 
України «Про освіту» щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми 
потребами до освітніх послуг», яким закріплюється право на освіту осіб з 
особливими освітніми потребами і надається їм можливість здобувати освіту в усіх 
освітніх закладах, у тому числі й безоплатно в державних і комунальних закладах 
освіти. 

Однак, постає питання: що ж таке інклюзивна освіта? Чому її впровадження 
стало надзвичайно актуальним в Україні? Інклюзивне навчання (від англ. inclusion 
– включення) – це система освітніх послуг, що передбачає навчання дитини з 
особливими освітніми потребами в умовах закладу загальної середньої освіти, а 
також її соціалізацію та інтеграцію у суспільство. 

Згідно з Міжнародною класифікацією стандартів освіти, особливі освітні 
потреби мають особи, навчання яких потребує додаткових ресурсів. Такими 
ресурсами можуть бути: 

1) персонал ( що надає допомогу під час здобування освіти); 
2) матеріали (різноманітні засоби навчання); 
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3) фінансові ресурси (для отримання додаткових послуг). 
Хто такі діти з особливими потребами? 
На нашу думку, існує два аспекти у розгляді означеної проблеми. Деякі 

дослідники трактують це поняття досить широко і розглядають в означеному 
контексті не лише дітей з особливостями розвитку, а й обдарованих малюків, дітей, 
позбавлених батьківської опіки, а також тих, хто пережив війну чи переїхав з іншої 
країни (регіону) [1]. 

Інші вважають, що в Україні основною категорією дітей з особливими 
освітніми потребами прийнято вважати осіб з особливостями психофізичного 
розвитку: 

 з порушеннями зору (сліпі, зі зниженим зором); 
 із порушеннями слуху (глухі, зі зниженим слухом); 
 з порушеннями мовлення; 
 із затримкою психічного розвитку; 
 з порушеннями опорно-рухового апарату; 
 із розумовою відсталістю; 
 зі складними вадами розвитку (у тому числі з розладами аутичного 

спектру). 
На нашу думку, обдаровані діти – це діти, які різко виділяються із 

середовища ровесників високим розумовим розвитком, що є наслідком як 
природних задатків, так і сприятливих умов виховання. Вони виявляють себе 
найбільш яскраво в таких сферах діяльності: інтелектуальній, академічних 
досягнень, творчості, комунікаціях та лідерстві, в різних видах діяльності і руховій 
сфері. Тому обдарованих дітей можна сміливо вважати дітьми з особливими 
освітніми потребами [2]. 

Для ефективної реалізації інклюзивного підходу під час організації та 
проведення роботи з обдарованими дітьми потрібно, в першу чергу, враховувати 
цілу низку аспектів: міру спрямованості особистості на навчальну діяльність, 
готовність до самостійності, вольового напруження, досягнення успіху [4].  

Варто відзначити, що обдарована дитина з яскраво вираженим творчим 
підходом до улюбленої справи, як правило, виявляє при цьому і підвищений 
розумовий рівень опанування предметом зацікавлення. Проте, виявити 
обдарованість, її спрямованість та ступінь вираженості на практиці не просто. 
Упродовж цього процесу основні труднощі полягають у тому, що між школярами 
існують численні відмінності за показниками їхньої рухової експресії, нервової 
витримки, темпу та ритму мисленнєвої діяльності тощо. В учнів різні діагностичні 
характеристики. Таким чином, для розроблення і проведення програми 
діагностичних спостережень за обдарованим учнем доцільно реєструвати 
показники її поведінки, запропоновані В. Теслюк [4]. 

Карне, Шведел і Ліннемайер виділили деякі основні принципи складання 
програм для обдарованих дітей молодшого віку: 

1. Кожна дитина неповторна. Необхідно виділити сильні та слабкі сторони 
кожної дитини та скласти програми, що відповідають її потребам. 
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2. Обдаровані діти дуже критичні до себе і часом відрізняються 
несприятливим «Я-образом». Необхідно допомогти їм знайти реалістичне 
уявлення про себе. Особливо важливо згладити невідповідність між високим 
інтелектуальним розвитком і доступними руховими навичками. 

3. Родина відіграє найважливішу роль в освіті обдарованої дитини, тому вона 
повинна працювати в тісному контакті зі школою. 

4. Оскільки обдарованих дітей відрізняє широка сфера інтересів, програма 
повинна включати різноманітний матеріал, збалансований і сприятливий їх 
усебічному розвитку (в емоційному, руховому плані й у сфері спілкування). 

5. Обдарована дитина, яка навчається в одній групі із «середніми» дітьми, 
повинна мати можливість спілкуватися з настільки ж розвиненими однолітками. 

6. Керувати програмою навчання обдарованих дітей повинна людина, яка має 
спеціальну підготовку й відповідний досвід роботи. 

7. Невід'ємна частина програми – система її оцінки. Важливо визначити, якою 
мірою дитина досягає поставлених цілей. У такий спосіб можна виявити слабкі 
місця програми й визначити, наскільки вона задовольняє потреби дитини. Тому 
повинна мати місце добре організована, ефективна й постійно діюча система 
виявлення обдарованості, в якій беруть участь і батьки. 

8. Щоб забезпечити поступальний хід розвитку, програма повинна 
передбачати оптимальний і плановий перехід дитини з одного рівня на іншій. Це 
вимагає спільних зусиль адміністрації, учителів і батьків. 

9. Одного інтелекту в житті недостатньо, тому програма повинна розвивати 
цілеспрямованість, наполегливість і бажання довести справу до кінця. 

10. Програма повинна передбачати розвиток творчих здібностей дитини [3]. 
Однією з важливих умов у реалізації інклюзивного підходу, яка передбачає 

формування в обдарованих дітей з особливими освітніми потребами просоціальних 
стереотипів життєдіяльності, позитивних установок на взаємодію з оточуючими, 
зняття психологічної напруги, тривожності, агресивності, формування 
конструктивних навичок спілкування, створення атмосфери співпраці, є взаємодія 
сім‘ї та школи. Саме узгодженість дій освітніх інститутів та сім’ї є тим підґрунтям, 
що сприяє успішній адаптації обдарованих «особливих дітей» до соціального 
середовища, і розглядаються нами як основа, що забезпечує ефективність 
реалізації соціально-педагогічних технологій роботи з обдарованими дітьми з 
особливими освітніми потребами. 

Обдаровані діти в будь-якому розвинутому суспільстві мають розглядатися як 
національне надбання й розраховувати на особливі соціальні права. Такі діти 
повинні бути об'єктом спеціальних педагогічних і соціальних програм, оскільки 
найбільші сподівання на покращення умов життя й розквіту  нації пов'язані саме з 
обдарованою молоддю. Ось чому великого значення набуває науково-педагогічне 
розв’язання проблеми: пошук, виявлення і розвиток творчих здібностей та 
підтримка талановитих дітей. 
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Беззаперечною тенденцією крайніх років є динамічний розвиток інклюзивної 

політики в сфері освіти України.  
2017 рік був знаковим в розвитку принципів інклюзії, адже прийнято Закон 

України «Про внесення змін до Закону України «Про освіту» щодо особливостей 
доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг» та Закон «Про 
внесення змін до статті 31 Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» 
щодо транспортного обслуговування осіб з інвалідністю»; здійснено шлях до 
реформування застарілих ПМПК (психолого-медико-педагогічних консультацій) 
та реконструкція їх у сучасні інклюзивні ресурсні центри, в яких надається 
підтримка дітям з особливими освітніми потребами. 

У вересні 2016 року Верховна Рада Україна офіційно замінила слово «інвалід» 
у Конвенції про права інвалідів, ратифікованій у 2009 році, поняттям «особа з 
інвалідністю». 

Згідно Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про освіту» 
щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх 
послуг», особа з особливими освітніми потребами - це особа, яка потребує 
додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою 
забезпечення права на освіту, сприяння розвитку особистості, поліпшення стану 
здоров'я та якості життя, підвищення рівня участі у житті громади [1; 2; 3]. 

https://life.pravda.com.ua/society/2016/09/7/217751/
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Слід зауважити, що термін «особа з інвалідністю» є однією із категорій осіб з 
особливими освітніми потребами. 

До студентів закладів вищої освіти з особливими освітніми потребами 
відносять студентів, які опинились в складній життєвій ситуації (біженці; 
внутрішньо переміщенні особи (переселенці); студентів-сиріт; студентів-жертв 
збройних і міжнаціональних конфліктів; жертв екологічних і техногенних 
катастроф; жертв стихійних лих; студентів, які проживають в малозабезпечених 
сім’ях; студентів, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі у виховних 
колоніях; маргіналів); студентів–іноземців; студентів, що потребують 
психологічної допомоги; студентів з порушенням фізичного та психічного 
здоров`я (в тому числі осіб з інвалідністю); студентів зрілого віку; військових 
(учасників АТО/ООС; учасників бойових дій; солдатів строкової служби); 
вагітних; обдарованих студентів; студентів, які належать до етнічних чи релігійних 
меншин тощо [4]. 

Станом на квітень 2019 року з-поміж студентів ХІСТ та коледжу 
Університету «Україна» здобувають освіту майже 10 % студентів з інвалідністю, 
17 % учасників АТО/ООС. 

Супровід навчання осіб з особливими освітніми потребами є основною 
функцією Центру соціальної інклюзії (далі – ЦСІ) інституту.  

Для учасників АТО/ООС, військовослужбовців, осіб з важким порушенням 
опорно-рухового апарату досить зручним є  використання дистанційних технологій 
навчання (модульного середовища), де  студент має доступ до лекційного 
матеріалу, електронних бібліотек, серверів хмарних обчислень, індивідуальних, 
семінарських та модульних тестових завдань. Окрім цього, студенти, які часто 
перебувають в зоні ООС мають можливість отримувати консультації через засоби 
відеозв’язку. 

ЦСІ здійснює  супровід отримання компенсації вартості навчання студентів-
учасників АТО/ООС та їх дітей з Хмельницького міського та обласного бюджету. 

Студенти з інвалідністю інституту отримують супровід навчальної діяльності 
ЦСІ та кураторами спеціальностей та навчаються безкоштовно, завдяки 
фінансуванню навчання Фондом соціального захисту інвалідів. 

Зокрема, для осіб з порушенням опорно-рухового апарату забезпечене 
безбар`єрне архітектурне середовище, встановлено «лежачого поліцейського» та 
пандуси з дотриманням архітектурних норм, забезпечено відповідність ширини 
дверних прорізів для вільного переміщення осіб на колісних кріслах, пристосовано 
санітарно-гігієнічні кімнати [5; 6]. 

Також впроваджений універсальний дизайн архітектурного середовищах для 
осіб з порушенням зору, зокрема, усі вивіски на кабінетах та навчальних 
аудиторіях продубльовано рельєфно-крапковим шрифтом. Перші та останні 
сходинки  промарковані  контрастним кольором з метою полегшення орієнтування 
людей з порушенням  зору. 
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На спеціальні ПК  інституту інстальовані програми екранного доступу 
(NVDA) з метою безперешкодного користування студентами  Інтернетмережею, 
електронною бібліотекою, модульним середовищем. 

Особи з порушенням зору мають можливість навчатись з використанням 
лекційних матеріалів модульного середовища озвучених програмами екранного 
доступу  (NVDA тощо). Окрім цього там же уже розміщені озвучені 
аудіоконспекти лекцій. 

В інституті облаштовано ресурсний кабінет, обладнаний слухово-
мовленнєвим тренажером, спеціальними збільшувальними лупами та іншими 
спеціальними технічними засобами для навчання студентів з порушенням зору та 
слуху. Технічне обладнання придбано в рамках реалізації мікропроекту 
Українського фонду соціальних інвестицій «Соціально-педагогічний супровід 
навчання соціально-вразливих груп студентів». Перелік технічного обладнання 
ресурсного кабінету, крім зазначеного, включає: набір ручних збільшуваних луп (з 
підсвічуванням), лупи-лінійки для читання, портативний ручний електронний 
відеозбільшувач для читання текстів, розгляду об’єктів та письма з кольоровим 
екраном, Брайлівські дошки та грифелі для письма осіб з порушенням зору [6, 
c.135]. 

Для осіб з порушенням слуху в інституті впроваджено  супровід навчально-
виховного процесу перекладачем української жестової мови. 

Фахівцями інституту видано ряд методичних матеріалів, щодо організації 
супроводу студентів з особливими освітніми потребами.  

Щорічно студенти та викладачі інституту беруть участь у заходах, які 
підвищують їх рівень інклюзивної компетентності. 

З 2003 року в Університеті «Україна»  проводиться фестиваль творчості 
студентів з інвалідністю «Сяйво надій», в якому талановиті студенти інституту 
здобувають безцінний досвід розкриття власного творчого потенціалу та перемог. 

Список використаних джерел: 
1.Софій Н.З., Найда Ю.М. Концептуальні аспекти інклюзивної освіти / 

Інклюзивна школа: особливості організації та управління : [навч.-метод. посіб.] / 
[А.А. Колупаєва, Ю.М. Найда, Н.З. Софій та ін.] ; за заг. ред. Л.І. Даниленко. – К., 
2007. – 128 с 

2. Закон України від 23 травня 2017 року № 2053-VIII »Про внесення змін до 
Закону України «Про освіту» щодо особливостей доступу осіб з особливими 
освітніми потребами до освітніх послуг». – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2053-viii 

3.Закон України «Про вищу освіту» від 25.07.2018 року № 2145-VIII. – Режим 
доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 

4.Ткачук В. Класифікація студентів ВНЗ з особливими освітніми потребами. – 
Режим доступу: 
http://lib.iitta.gov.ua/707465/2/Класифікація%20особливі%20освітні%20потреби.1.p
df?fbclid=IwAR300jGUOW_TQDDSkIgoI59b0qK4MagbYhMGv0mO0xn7QvJK0tGW
HMDwwyM 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2053-viii
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2053-viii
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2053-viii
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2053-viii
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2053-viii
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18


«ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ  
В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ» 

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА Е-КОНФЕРЕНЦІЯ, 28 КВІТНЯ 2020 РОКУ 
 

 

 
54 

 

5. Чайковський М. Є. Інтеграція та інклюзія молоді з особливими потребами: 
соціально-педагогічна складова / М. Є. Чайковський // Збірник наукових праць 
Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». - 2015. - 
№ 10. - С. 69 - 73. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2015_10_20 

6. Чайковський М. Є. Особливості впровадження інклюзії у вищому 
навчальному закладі : навч. Посібник / М.Є. Чайковський. – К.: Університет 
«Україна», 2015. – 152 с. 

 
 

ВНЕСОК І. ГЕРБАРТА У РОЗВИТОК ПРОБЛЕМИ СТИМУЛЮВАННЯ  
НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 

 
Корицька Тетяна Русланівна,  

здобувач ступеня вищої освіти «магістр»,  
Яковишина Тетяна В’ячеславівна, 

к. пед. н., доцент кафедри  
педагогіки початкової освіти,  

Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне 
 

Поняття «інтерес» розкривається в багатьох наукових працях філософів, 
соціологів, психологів, педагогів, тобто воно є об’єктом вивчення багатьох наук і 
має міждисциплінарний характер, а тому вимагає аналізу в різних аспектах. 

Інтерес – слово латинського походження (interest), що в перекладі означає 
«має значення, важливо» [3, с. 115]. 

У зарубіжній педагогіці та психології теорії інтерес розглядається за такими 
п’ятьма напрямами: інтелектуальним, емоційним, волюнтариським, 
психобіологічним та напрямом різнобічної природи інтересу.  

Інтелектуальний напрям започаткував Й. Гербарт, пов’язавши інтерес з 
інтелектуальною сутністю людини: головною ознакою інтересу є активність 
людини у сфері розумової діяльності. Він вважав, що інтерес необхідно закласти в 
педагогічну мету: навчати потрібно так, щоб здобуті знання збуджували інтерес до 
подальшого вивчення інформації.  

Німецький філософ і педагог Й. Гербарт критично переосмислив класно-
урочну систему Я. Коменського і створив «нову наукову систему педагогіки», яка 
використовується в Європі донині. Метою школи, за Гербартом, є формування 
інтелектуальних умінь, уявлень, понять, теоретичних знань. Водночас Гербарт 
сформулював принцип навчання, що виховує. Суть його полягає у тісному 
поєднанні знань із розвитком почуттів і волі учнів. Увівши це поняття, він 
зосереджував увагу на одночасному розвитку волі, характеру і розуму, заперечував 
відокремлення виховання від навчання. Морально сильна особистість формується 
організацією навчання і порядком у закладі освіти. 

У процесі навчання, що виховує, на думку Гербарта, повинні виникати 
різноманітні інтереси учнів (емпіричний – до навколишнього світу, умоглядний – 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%9C$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673708
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673708
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Znpkhist_2015_10_20
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%9C$


«ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ  
В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ» 

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА Е-КОНФЕРЕНЦІЯ, 28 КВІТНЯ 2020 РОКУ 
 

 

 
55 

 

до причин появи життєвих реалій, естетичний – до прекрасного, симпатичний – до 
близьких, соціальний – до всіх людей), тобто має здійснюватися те, що сьогодні 
називають мотивацією навчальної діяльності учнів [4]. 

Для досягнення визначеної цілі процес навчання, за Гербартом, має 
складатися з чотирьох формальних етапів (ступенів), які визначають його 
структуру: 

1) ступінь ясності: виділення матеріалу і поглиблений його розгляд; 
2) ступінь асоціації: встановлення зв'язків між новими та старими знаннями; 
3) ступінь системи: виведення правил, формулювання понять, законів; 
4) ступінь методу: розуміння теорій, застосування їх до нових явищ, ситуацій. 
Структурними елементами навчання є виклад, розуміння, узагальнення, 

застосування в нестандартних ситуаціях. Логіка процесу навчання полягає у 
просуванні від уявлення про навчальний матеріал до його розуміння й 
узагальнення. 

Чотири ступені є обов'язковими, незалежно від рівня і предмета навчання [2]. 
Гербарт намагався організувати і систематизувати діяльність учителя, що 

було важливим для дидактики. Мало значення і те, що він здійснив психологічний 
аналіз ступенів навчання, взявши до уваги вчення про психічні процеси 
формування знань та філософсько-етичні уявлення про особистість. Однак етика і 
психологія Гербарта носили ідеалістичний і метафізичний характер. 

На початку XX століття ця система зазнала критики за вербалізм, книжність, 
інтелектуалізм, відірваність від потреб дитини. Критикували її за те, що метою 
навчання, згідно з цією теорією, є передавання готових знань без залучення дитини 
до розумової активності (активним у навчальному процесі повинен бути 
насамперед учитель, а учні повинні «сидіти тихо, бути уважними, виконувати 
розпорядження вчителів»), за авторитарність, пригнічення самостійності учня; за 
схему уроку, в основі якого чотири однакових і обов'язкових для всіх «формальні 
етапи». 

Проблема стимулювання навчально-пізнавальної діяльності, стимулів і 
мотивів навчання в педагогічній спадщині видатного педагога початку XIX ст. Й. 
Гербарта посідала особливе місце. Аналіз праць ученого свідчить, що педагог 
вважав, що навчання неможливе доти, доки дитина «дика», отже, її треба 
приборкати засобами управління, тобто, на нашу думку, він одним з перших 
намагався науково обґрунтувати доцільність організації навчально-пізнавальної 
діяльності учнів. Використання засобів стимулювання навчально-пізнавальної 
діяльності він вважав важливим елементом організації. Серед таких засобів 
педагог виділяв: погрозу, нагляд, наказ, заборону, авторитет і любов. Так, погрозу 
Й. Гербарт називав елементарним прийомом, яким варто користуватись дуже 
обережно. Він виступав проти суворого нагляду, визнаючи, що це не сприяє 
розвитку позитивних якостей. 

Накази та заборони мають бути точними, зрозумілими, конкретними, давати 
учню мовби інструкцію: що треба робити, а що ні. У разі порушення цих 
розпоряджень мають бути використані покарання. Ефективними покараннями 
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Й. Гербарт називав позбавлення їжі, свободи, тілесні покарання, вигнання зі школи 
[1, с. 28]. «Марно намагаються повністю викоренити тілесні покарання, – писав 
педагог, – до яких звичайно вдаються тоді, коли зауваження більше не діють; але 
вони повинні бути настільки винятковими, щоб скоріше бути предметом остраху 
здалеку, ніж застосовуватися в дійсності» [1, с. 28]. Любов та авторитет учителя, на 
думку педагога, були найголовнішими стимулами навчально-пізнавальної 
діяльності школярів, найкращими засобами управління дітьми. Ці стимули давали 
б змогу учням займатися цікавими справами, природньо розвиватися. 

Як відомо, Й. Гербарт першим науково обґрунтував проблему інтересу як 
важливого стимулу навчально-пізнавальної діяльності школярів (до нього до цього 
питання зверталися, наприклад, Ж.-Ж. Руссо). Він говорив, що спирання на інтерес 
учня дає змогу зробити так, щоб викладання не тільки стимулювало до кращого 
засвоєння нового навчального матеріалу, а й збуджувало до подальших занять, 
щоб здобуті знання ставали причиною інтересу до подальшого навчання [1, с. 30]. 

Педагог розрізняв два види інтересу: посередній та безпосередній. Він 
визнавав, що перший вид призводить до однобокості в навчанні, а другий, 
виникаючи із самого предмета без допомоги посередніх мотивів, повинен стати 
основою навчання. «Якщо такий безпосередній інтерес, – зазначав він, – разом з 
тим буде багатостороннім, то він стане для людини джерелом високого морального 
життя, буде збуджувати ненаситне прагнення знань, стане внутрішнім творчим 
стимулом» [1, с. 30]. 

Незважаючи на таке прагнення розвинути інтерес в школярів, педагог називав 
досить нестимулювальний засіб – заучування напам’ять навчального матеріалу. 

Як свідчить проведене дослідження, і до Й. Гербарта звертали увагу на 
важливість використання правильних методів навчання для досягнення успіхів, 
покращення результату діяльності школярів, полегшення навчально-пізнавального 
процесу. Але Й. Гербарт став першим, хто класифікував методи викладання 
залежно від їхньої стимулювальної ролі, виділивши два: описовий та аналітичний. 
Обидва методи, на думку педагога, мали стимулювати учнів, збуджувати в них 
прагнення до знань і одночасно полегшувати їм сприйняття навчального матеріалу. 
Так, під першим методом педагог розумів викладання вчителем навчального 
матеріалу художньо, щоб він поставав в уяві учнів як живий. Для цього він радив 
використовувати наочність, демонструвати живі предмети, проводити екскурсії, 
спиратися на особистий досвід учнів. Другий метод реалізовувався через такі 
прийоми: класифікація, спостереження, пошук загального й закономірного в 
природі, причинних зв’язків, розкладення цілого на окремі елементи тощо. 

Отже, аналіз педагогічної спадщини Й. Гербарта доводить, що його внесок у 
загальний розвиток проблеми стимулювання навчально-пізнавальної діяльності 
учнів полягав у тому, що він став першим, хто науково обґрунтував питання 
інтересу, запропонував класифікацію методів викладання з огляду на їхній вплив 
на покращення навчально-пізнавальної діяльності учнів, систематизував засоби 
управління освітнім процесом. 
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Вивчення світового досвіду в сфері освіти набуває в наші дні першорядної 

важливості. Система освіти є одним із найбільш важливих елементів соціального 
устрою будь-якої держави. Глобальні зміни в економіці, політиці, науці і техніці, в 
соціальних відносинах з'явилися в багатьох країнах причиною модернізації 
освітніх систем. У зв'язку із цим актуалізується необхідність порівняльно-
педагогічних досліджень теорії і практики освіти зарубіжних країн, у тому числі - 
Польщі. 

Перший ступінь сходів освіти є еквівалентом звичних нам дитячих садочків. 
Туди ходять діти віком від 3 до 6 років, при цьому шестирічні діти не можуть піти 
відразу в школу: перед цим вони повинні обов'язково відходити в «нульовку». У 
нульовий клас записуються заздалегідь, якщо батьки дитини не турбуватимуться 
цим питанням вчасно, то в них можуть виникнути проблеми. 

Восьмирічна базова школа, куди приймаються діти з 7 років, ділиться на два 
етапи. На першому - I-IV класи - заняття проходять у формі інтегрованого 
навчання, тобто без чіткого поділу на предмети, і проводить заняття один учитель, 
хоча навчання іноземної мови, музики і фізкультури переважно довіряється 
вчителям-фахівцям. На цьому етапі вчителі не зобов'язані дотримуватися суворого 
тимчасового формату уроків. Учні також, з згодою батьків, беруть участь у 
заняттях з релігії або етики. 

У результаті реформи системи освіти в Польщі 1999 року, гімназія була 
введена як новий вид школи для юнаків і дівчат у віці від 13 до 16 років. Там 
навчалися з 7 до 9 класу. «Декілька років тому гімназії відмінили і тепер базова 
школа закінчується після 8 класу» [3, c. 105]. Після закінчення 8 класу хлопці 
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можуть вибрати одну з наступних опцій: «Szkoły ponadgimnazjalne - ліцеї, 
технікуми або професійно-технічні школи» [3, c. 107]. 

На першому етапі - в I-III класах для дітей віком від 6-7 до 10 років - заняття 
проводяться у формі дошкільної освіти, без поділу на предмети. З учнями працює 
один вчитель, тільки заняття з іноземної мови, фізкультури і музики проводять 
інші викладачі. Дітям подобається такий підхід, більшість із радістю біжать до 
школи, адже там так багато цікавого, та ще й друзі-однокласники. 

«Уроки, як і в Україні, тривають по 45 хв, між якими є обов'язкові перерви. 
Учні також можуть брати участь у спеціальних уроках релігії або етики, хоча вони 
не є обов'язковими і батьки самостійно вирішують про участь дитини в релігійних 
заняттях» [1, c. 15]. Крім обов'язкових уроків, школа також надає дітям позакласну 
діяльність, наприклад екскурсії, походи в музеї чи театри тощо. 

На другому етапі (IV-VIII клас), для дітей у віці від 9 (10) до 13 (14) років, 
впроваджується чіткий поділ на предмети. Кожен предмет викладає окремий 
учитель. Обов'язковими предметами на даному етапі є: «польська мова, іноземна 
мова (англійська, німецька), математика, біологія, історія і суспільство, музика 
(спів і гра на музичних інструментах), мистецтво (малювання), техніка (аналог 
української праці), інформатика (проводиться в комп'ютерних класах), 
фізкультура, релігія або етика (рішення про участь дитини приймають батьки), 
освіта для сімейного життя (з 5 класу, рішення про участь дитини приймають 
батьки), хімія, фізика» [2]. 

Із 2017 року окремий етап освіти - гімназійний - в Польщі було об'єднано з 
початковим. Фактично, з 2019 року гімназії в Польщі як окремий етап освіти 
будуть повністю ліквідовані, що цілком логічно, адже для школяра перехід із 
початкової школи до гімназії не є відчутним: він залишається вчитися в тому ж 
закладі, просто переходить в 9-11 клас. 

Жодне навчання неможливо без оцінки. Існує шкала, що відображає успіхи і 
досягнення учня у володінні предметом і його зростання (або навпаки, тенденцію 
до зменшення) успіхів у навчанні. Оцінки діти починають отримувати з IV класу. 
Система оцінок в Польщі дещо відрізняється від української 12-бальної системи. У 
Польщі використовується 6-бальна система, де 6 - це найвища оцінка, 1 - 
найнижча: 6 – відмінно, 5 - дуже добре, 4 – добре, 3 – задовільно, 2 – допустимо, 1 
– незадовільно. 

Учні в Польщі користуються електронними щоденниками (e-dziennik) на 
різних платформах, доступ до яких можливий через Інтернет. Навчальний рік в 
Польщі починається у вересні і закінчується в червні. Він розбитий на 2 семестри, 
але в учнів є можливість відпочити не тільки на зимових і літніх канікулах, а й на 
різдвяні та великодні свята, період святкування яких займає орієнтовно тиждень. 

«Як і в Україні, навчання в державних початкових школах Польщі є 
безкоштовним. Але на плечі батьків лягають такі фінансові витрати як підручники, 
страхування, харчування и так далі» [1, c. 14]. 
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Кожна дитина, яка проживає в Польщі, у віці від 7 до 18 років зобов'язана 
відвідувати навчальні заклади, якщо цього не відбувається, батьки або опікуни 
понесуть покарання - аж до позбавлення батьківських (опікунських) прав. 
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Сучасна сім'я зазнає значних змін в процесі свого історичного розвитку, при 

цьому одна з її основних функцій, пов'язана з відтворенням людини і його 
вихованням, залишається незмінною протягом усього існування людства. Це 
доводить неминущий характер самоцінності сім'ї. 

Мета статті полягає в аналізі сутності виховання ціннотей, які закладаються в 
сім'ї, взаємодії сімейного інституту і школи як соціального механізму; визначено 
зміст цього процесу, основні форми і методи його реалізації в контексті 
формування поведінки учнів. 

На сім'ю покладається, таким чином, величезна відповідальність за те, який 
образ світу, людини і суспільного життя формує вона у своїх дітей. 

Ми підтримуємо точку зору А. М. Русецької, яка вказує, що ефективність 
формування культурних цінностей у дітей забезпечується опорою на принципи 
сімейної педагогіки . Реалізація принципів формування у них культурних 
цінностей здійснюється на основі потреб в залежності від: 

- віку та інтересів членів сім'ї; 
- спільної участі в культурному житті, виконання громадських, культурних і 

професійних ролей; 
- здобуття самостійності молодим поколінням і одночасно зміцнення його 

зв'язків з сім'єю; 
- раціонального використання заохочень і покарань в сім'ї; 
- самоактивності зростаючої людини в культурі; 
- творчого прояву активності дитини в культурі, самоврядування його в 

культурному житті [4]. 

https://naszwybir.pl/46497-2/
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Одним із завдань сучасної школи є надання допомоги батькам та дітям з 
формування основ сімейних цінностей. Для цього організовується спільна робота 
батьків і педагогів, в рамках якої виробляється стратегія, спрямована на виховання 
духовно-моральної складової людини.  

Педагоги спільно з батьками організовують різноманітні заходи з формування 
в дітей сімейних цінностей. Заходи проводяться в різних формах, наприклад, - 
сюжетно-рольові ігри дітей з батьками; тематичні класні години; акції, приурочені 
до різних сімейних свят; індивідуальні бесіди і т.д.  

Заходи для молодших школярів спрямовані на ознайомлення учнів з 
сімейними традиціями, ролі матері та батька, бабусі та дідуся в сім'ї, про повагу 
між членами сім'ї. Особливо важливо, щоб вся ця інформація не просто виходила 
від педагога, а наочно демонструвалася іншими дорослими, яких можна запросити 
на заходи. Наприклад, можуть бути запрошені чиїсь бабуся і дідусь, які розкажуть 
історію своєї сім'ї, познайомлять з традиціями і т.д. Проводиться інформування 
сімейним цінностям, яка подається в більш вузькій формі, за допомогою вивчення 
власної сім'ї і її традицій. З цією метою діти спільно з батьками складають сімейне 
дерево, вивчають історію свого роду, знайомляться з видатними членами сім'ї, 
придумують символіку своєї сім'ї (герб, прапор, девіз і т.д.). Основною метою 
таких заходів є виховання у дітей почуття гордості своєю сім'єю і предками, які 
дали їй витоки. Важливо виховати в учнів почуття відповідальності за 
продовження сімейних традицій.  

Таким чином, школа функціонує як організаційний і керівний центр. Саме 
вона домагається відповідності змісту виховної роботи в сім’ї змістові суспільного 
виховання. Виховуючи дітей, школа справляє виховний вплив і на сім’ю, 
організовує систематичну роботу з підвищення педагогічної культури батьків, 
залучає їх до загального процесу, використовує творчі можливості батьків у 
позакласній роботі. 
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Проблема впровадження культурологічного підходу до процесу професійної 
підготовки майбутніх учителів становить нині особливий інтерес у сфері 
педагогічної науки і практики. Нормативні документи «Національна доктрина 
розвитку освіти України у ХХІ столітті», «Концепція гуманітарного розвитку 
України до 2020 року», «Концептуальні засади розвитку педагогічної освіти 
України та її інтеграція в європейський простір» визначають і спрямовують 
освітній розвиток в Україні на збагачення інтелектуального потенціалу нації, 
збереження зв’язків між поколіннями на основі передачі молоді культурно-
мистецького досвіду, традицій і цінностей, духовного надбання людства.  

Надбання культури в широкому розумінні цього слова дедалі ширше 
використовують у процесі професійної підготовки майбутніх педагогів. За словами 
І. Зязюна, «високе звання «вчитель» набуває свого справжнього змісту тільки тоді, 
коли воно невід’ємне від поняття «культура» [1, с. 2], що є ознакою високого рівня 
загального і професійного розвитку особистості педагога, його духовного 
потенціалу. Культурологічний підхід має особливе значення для професійної 
підготовки майбутнього вчителя початкової школи, оскільки має своєю науковою 
основою аксіологію – вчення про цінності. Людина розвивається шляхом освоєння 
нею культури як системи цінностей і одночасно стає творцем нових елементів 
культури, тобто відбувається становлення індивіда як творчої особистості.  

Мистецька освіта тісно пов'язана з поняттями «культура», «духовність», 
«мистецтво», «освіта». Специфіку мистецької освіти, розглядаючи проблеми 
системи освіти, відзначає В. Луговий. Він вказує: «Якщо під освітою... слід 
розуміти процес і результат засвоєння систематизованих знань, умінь і навичок, ... 
тоді одразу виявляється обмеженість такого поняття для опису, наприклад, 
художньої (музичної, образотворчої, акторської і т.д.) освіти, де знання та уміння з 
навичками важливі і необхідні, але недостатні. Більше того, знання тут не головні, 
а допоміжні, в основі ж не пізнання, а творення, продукування й освоєння 
художніх образів, тобто художня творчість» [3, с. 156]. 

На основі аналізу науково-методичних праць С. Коновець, Л. Масол, О. Отич, 
Г. Падалки, О. Рудницької, визначаємо, що мистецька освіта – це галузь освіти, 
спрямована на формування в особистості духовної культури, художньо-творчої 
самосвідомості, яка включає художньо-мистецькі знання та уявлення, сформовану 
систему ціннісних орієнтацій, розвинену емоційно-почуттєву сферу, що 
скеровують до самовиразу в художньо-творчій діяльності та спонукають до 
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спілкування з мистецтвом протягом життя. Особливе ціннісне значення у процесі 
професійної підготовки майбутніх учителів мають технології діалогічного 
спілкування. Філософська концепція педагогічної технології «діалогу культур», 
започаткована вченими М. Бахтіним та В. Біблером на основі базової ідеї про те, 
що мислення особистості, яка формується повинно вступати в діалогічне 
спілкування з попередніми формами культур, представниками різних поколінь, які 
взаємодіють у єдиному часовому просторі від минулого до теперішнього, в умовах 
дискусії та взаємодоповнення сучасних культур. 

Технологія «діалогу культур» є актуальною нині в умовах посилення ролі 
мистецької освіти та художньо-педагогічної підготовки у професійній освіті 
майбутніх учителів початкової школи. Основоположні принципи організації 
професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах технології 
«діалогу культур» можуть бути представлені наступними положеннями: 

- проектування на освітній процес на педагогічному факультеті особливого 
типу мислення «людини культури» передбачає єдність процесу професійної 
підготовки майбутніх педагогів початкової школи та емоційно-інтелектуального 
осмислення непересічності загальнолюдських та національних цінностей, 
відображених у творах світового та вітчизняного мистецтва; 

- сучасне осмислення та освоєння культурно-мистецьких цінностей 
історичних епох, що змінювали одна одну в європейській історії та засвоєння 
національних та загальнолюдських ідеалів та чеснот, моральних правил, традицій 
та звичаїв; 

- організація навчання на основі внутрішнього діалогу, діалогу на цій основі 
між різними видами культур, навколо основних «точок дотикання», вихідних 
культурологічних проблем та врахування художніх інтересів і запитів сучасної 
молоді й усвідомлення студентами закономірностей історичної еволюції 
національного мистецтва і художньої культури; 

- опанування наскрізних культурологічно-мистецьких проблем, навколо яких 
обертається процес мистецької освіти студентів педагогічного факультету: 
інтегративної єдності та взаємодії складових цілісної художньої культури, 
осмислення її видового багатства. 
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Соціалізація дитини з особливими потребами – це складний процес 
формування соціально-комунікативної компетенції під час якого дитина засвоює 
моральні норми суспільства та особливості соціальної взаємодії. Головною 
проблемою дітей з особливими потребами є дезадаптація до умов суспільства, що 
призводить до неспроможності їх входження у комунікативний простір. Саме в 
цьому дитині має допомогти гувернер. 

Створення особливих умов виховання і навчання є необхідною умовою для 
соціалізації дітей даної категорії. На основі цього виникає потреба у 
кваліфікованих фахівцях домашнього виховання і навчання – гувернерах.  

Значну увагу проблемі соціальної адаптації дітей з особливими потребами 
приділяли вітчизняні науковці (Т. Ілляшенко, А. Колупаєва, Н. Мірошниченко), 
закордонні (А. Адлер, Ф. Гіддінгс, Т. Парсонс, Г. Тард), які розглядали процес 
адаптації дітей до соціальних умов у контексті перетворення дитини на добре 
пристосованого члена суспільства, до якого вона належить. У дослідженнях 
Л. Виготського, Ж. Глозман, Д. Ісаєва, О. Леонтьєва, В. Мясищева зазначено, що 
первинну корекційну роботу з дітьми-інвалідами виконують батьки.  

На сучасному етапі в Україні немає єдиного терміну, який би чітко 
характеризував людину з особливими потребами. Через це використовують різні 
дефініції цього поняття: «інвалід», «особа з обмеженими функціональними 
можливостями», «люди з обмеженими потребами», «особи з вадами розвитку», 
«неповноправні». У нормативно правовій базі найчастіше використовується термін 
«інвалід». Інвалід – особа, яка має порушення здоров’я зі стійкими розладами 
функцій, обумовлене захворюванням, наслідками травми чи дефектами, що 
призводять до обмеженої життєдіяльності та викликають необхідність її 
соціального захисту [1, с. 13].  

Сьогодні в Україні проходить інформаційна кампанія, яку запровадила 
ЮНІСЕФ з підвищення толерантності до дітей з інвалідністю та їх сімей, що 
проходить під гаслом – «Бачити спершу Дитину, потім інвалідність». У рамках 
конкурсу «THISABILITY Можливості для ВСІХ», який фінансується 
Європейським Союзом, громади тих міст, які виграли цей конкурс, мають право на 
встановлення інклюзивних дитячих майданчиків [3].  

За даними останніх статистичних досліджень, які проводилися в Україні, 
нараховується 167619 осіб з інвалідністю віком до 18 років, це майже 1,9% усього 
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дитячого населення країни. У нашій країні лише 13% населення готові сприймати 
дітей з інвалідністю в якості друзів, членів сім'ї, прийняти в спільноту здорових 
дітей [4, с. 46-47].   

На сучасному етапі розвитку суспільства, осіб, які займаються 
індивідуальною педагогічною діяльністю в умовах сім’ї називають «гувернерами». 
На думку педагога О.П. Шароватової, гувернер – це соціальний педагог, що 
здійснює індивідуальне виховання, навчання дитини дошкільного та молодшого 
шкільного віку та сприяє її соціалізації в умовах домашньої освіти. Але це має 
бути не просто педагог, вихователь, а соціальний педагог, який виконує функцію 
фахівця, здатного ефективно залучати дитину до середовища шляхом його 
прийняття і перетворення відповідно до потреби можливостей, індивідуальних рис, 
здобутків, соціального досвіду [2, с. 50].  

У дітей, які навчаються за спеціально адаптованою гувернером програмою, 
метою якої є здійснення індивідуального виховання, спостерігається значне 
підвищення якості знань, висока результативність у процесі їхньої соціалізації.  

Значну увагу питанню становлення гувернерства у своїх працях присвятила 
Є.Г. Сарапулова. Вона стверджує, що для гувернерства як форми індивідуального 
виховання й навчання дітей з особливими потребами, характерні такі ознаки: 1) 
виховання і навчання дитини є індивідуалізованим; 2) навчання й виховання 
дитини відбувається в домашніх умовах (у сім’ї) або в освітньо-виховній установі 
закритого типу, де створюється мікроклімат наближений до умов родинного 
виховання;  

3) педагогічний процес організовується таким чином, щоб діти сприймали 
гувернера як близьку людину, і його авторитет у їхніх очах був не нижчим, аніж 
авторитет батьків [2].  

Гувернерська виховна система діє на засадах гуманної педагогіки. Виховання 
в цих умовах передбачає для дитини певну свободу вибору, привчання її до 
відповідальності. Слід зазначити, що саме на засадах гуманної педагогіки, 
гувернер має сформувати у дитини з особливими потребами адекватну «Я-
концепцію», на підґрунті якої повинно виникнути почуття особистої 
відповідальності [3, с. 43]. Це почуття і буде рушійною силою у процесі 
соціалізації дитини-інваліда.   

Ааналіз особливостей роботи гувернера у процесі соціалізації дітей з 
особливими потребами, свідчить про високий рівень гуманізації педагогічного 
процесу з метою подолання соціальних бар’єрів, що заважають дітям даної 
категорії взаємодіяти з іншими людьми та адекватно оцінювати власну поведінку.  
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В умовах сьогодення у формуванні гармонійно розвиненої особистості 
дитини все більш значну роль відіграє художньо-естетичне виховання. Естетичне 
виховання в початковій школі трактується як цілеспрямований, організований 
процес формування в учнів розвиненої естетичної свідомості, художньо-
естетичного смаку, здатності сприймати, творити й цінувати прекрасне, 
поводитись культурно й гідно. Систематичний естетичний вплив на учнів в 
початковій школі сприяє формуванню в них естетичних почуттів, смаків, поглядів 
і художніх здібностей, вміння здійснювати це практично [1]. 

Естетичне виховання передбачає певний рівень художньо-естетичної 
культури особистості, її здатності до естетичного освоєння дійсності. Цей рівень 
виявляється як у розвитку всіх компонентів естетичної свідомості (почуттів, 
поглядів, переживань, оцінок, смаків, потреб та ідеалів), так і в розвиткові умінь і 
навичок активно перетворювальної діяльності в освітньому процесі, праці, побуті, 
людських взаєминах. Через емоційне сприйняття навколишньої дійсності 
здійснюється формування переконань, поглядів школярів, які згодом стають 
основою їх поведінки, громадянської та суспільно корисної діяльності у 
полікультурному середовищі. 

Зміст естетичного виховання учнів початкової школи передбачає:  
- розуміння краси в навколишній дійсності, природі, трудовій діяльності, як 

у школі, так і за її межами; елементарне тлумачення змісту творів мистецтва, 
емоційне сприймання різних видовищ, кінофільмів, вистав, концертів, архітектури, 
пам’яток культури, дбайливе ставлення до них тощо;  

- розвиток нахилів до художньої творчості (виразне читання, малювання, 
ліплення, аплікація), творчої фантазії, гумору;  

- додержання елементів культури поведінки, прагнення до охайного 
вигляду, художнє оформлення класної кімнати; 

- уявлення про негідні вчинки, не прийняття неохайності й нечепурності у 
зовнішньому вигляді.  
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На думку Н. Миропольської, естетична культура містить у собі такі 
компоненти: естетичне сприймання – здатність виділяти в мистецтві і житті 
естетичні якості, образи і переживати естетичні почуття; естетичні почуття – 
емоційні стани, що викликаються оцінним ставленням людини до явищ дійсності і 
мистецтва; естетичні потреби – потреби в спілкуванні з художньо-естетичними 
цінностями, в естетичному переживанні; естетичні смаки – здатність оцінювати 
витвори мистецтва, естетичні явища з позицій естетичних знань й ідеалів; 
естетичні ідеали – соціальні та індивідуально психологічно зумовлені уявлення про 
досконалу красу в природі, суспільстві, людині, мистецтві; художні вміння, 
здібності в галузі мистецтва [2]. 

Естетичну культуру особистості учня утворюють такі компоненти як-от: 
естетична свідомість, естетичні потреби, естетична діяльність. Естетична 
свідомість – сукупність поглядів, знань, суджень, оцінок, ідей, ідеалів. Її основою є 
естетичне сприймання, тобто процес відображення сутності предметів і явищ 
естетичної дійсності, співвідношення сприйнятого. Розрізняють два рівні 
естетичної свідомості: повсякденний/ побутовий та теоретичний. Повсякденний 
рівень складають естетичні емоції, переживання, почуття; теоретичний – естетичні 
оцінки, судження, погляди, теорії, ідеали [2]. 

 Естетичні почуття виражаються у співпереживанні, хвилюванні дитини, 
насолоді від сприйнятого. На основі естетичного сприймання формуються 
естетичні погляди – думки, судження, уявлення про прекрасне і потворне, які є 
основою ставлення до явищ буття загалом і явищ мистецтва зокрема. Спираючись 
на естетичні погляди, особистість дитини визначає для себе естетичний ідеал – 
соціально обумовлений взірець досконалості, який є орієнтиром в оцінюванні 
естетичних явищ і власної художньо-творчої діяльності.  

Поряд з іншими потребами, дитина молодшого шкільного віку має й 
естетичні потреби, що полягають у внутрішній необхідності в осягненні певних 
естетичних цінностей і розвитку умінь. Маючи у своїй основі естетичні почуття, 
які спричинені взаємодією з естетичними цінностями (творіннями природи і 
людського таланту) емоції людини, естетичні потреби втілюються в естетичних 
смаках, що виявляються у здатності учня початкової школи до індивідуального 
відбору із сукупності естетичних явищ і предметів тих, які найбільше відповідають 
його поглядам та ідеалам, породжують позитивні відчуття в процесі сприймання. 
Усі ці якості формуються в учня початкової школи під час виконання естетичної 
діяльності, яка характеризується як безперервний процес формування і реалізації 
певних творчих умінь, навичок, здібностей, гармонізації себе і світу. Метою 
естетичної діяльності є перетворення дійсності за законами краси, тобто за 
законами ритму, симетрії, пропорції, гармонії тощо. Це пов’язує естетичну 
діяльність з діяльністю творчою, яка акцентує на перетворюючому характері 
впливу, що вносить якісний сенс, «надідею» цього перетворення [2]. 

 Таким чином, з огляду на це, естетичне виховання можна розглядати як 
системну діяльність, спрямовану на розвиток чуттєвої сфери особистості, її умінь 
сприймати, оцінювати явища естетичної дійсності за законами краси, збагачувати у 
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процесі їх сприймання свій внутрішній світ, оволодівати законами творчості й 
творити. Важливою складовою цього процесу є естетична освіта як процес 
засвоєння мистецьких знань, умінь і навичок. В освітньому процесі естетичному 
вихованню учнів початкової школи сприяє викладання всіх навчальних предметів.  
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Завдяки консолідованій позиції всіх рівнів влади стосовно впровадження 

інклюзивної освіти Україна зробила потужний крок в забезпеченні рівного доступу 
дітей до освіти.  

ЮНЕСКО визначає інклюзивне навчання як «процес звернення і відповіді на 
різноманітні потреби учнів через забезпечення їхньої участі в навчанні, культурних 
заходах і житті громади, та зменшення виключення в освіті та навчальному 
процесі» . Тобто, це такий спосіб отримання освіти, коли учні або студенти з 
особливими освітніми потребами навчаються в загальному освітньому середовищі 
за місцем свого проживання, – і це є альтернативою інтернатній системі, за якою 
вони утримуються та навчаються окремо від інших дітей, або домашньому та 
індивідуальному навчанню.[1] 

Фундаментальний принцип інклюзивної освіти полягає в тому, що усім дітям 
слід навчатися разом, незалежно від деяких труднощів в процесі навчання або 
відмінностей. Інклюзивні школи повинні визнавати ці відмінності й певним чином 
реагувати на різноманітність потреб учнів, пристосовуючи як різні стилі навчання, 
так і систему оцінювання та забезпечувати якісною освітою усіх дітей за 
допомогою застосування відповідного навчального плану, організаційних заходів, 
стратегій викладання, використання ресурсів і співробітництва із громадами. Для 
того, щоб усі школи могли конструктивно вирішувати проблему особливих потреб, 
необхідна комплексна комбінація підтримки та адекватність освітніх послуг.[2] 

Аби краще зрозуміти особливості інклюзивної системи освіти, варто 
розглянути процес її становлення за кордоном. 

Західноєвропейські системи загальної середньої освіти, незважаючи на 
різноманітність типів і рівнів навчальних закладів, які опікуються освітою, в тому  
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числі й школярів з особливими освітніми потребами, є ключовими елементами  
сучасної європейської моделі соціального устрою, яка виявляється привабливою 
для країн, що позбулися тоталітарних режимів, наразі й для України, з огляду на 
завдання та перспективи розв’язання назрілих педагогічних і соціальних проблем. 

В передових країнах Західної Європи, починаючи з 70-х років ХХ ст. 
відбувалася перебудова спеціальної освіти. Зокрема, інтегроване та інклюзивне 
навчання дітей з особливостями розвитку визначено як основну форму здобуття 
освіти неповносправними.[3] 

Для інклюзивної освіти в США  характерним є співіснування різних моделей 
навчання, в основу яких покладено особистісно  зорієнтований підхід до кожної 
дитини з урахуванням її індивідуальних особливостей (адаптивні навчальні 
середовища, інтегрований клас, максимізація освітньої корекції). Як і в інших 
країнах, з метою якісного надання  освітніх послуг дітям з особливими освітніми 
потребами на базі загальноосвітніх шкіл створено мультидисциплінарні команди, 
до складу яких входять учитель, його асистент, психолог, соціальний педагог 
тощо.[4] 

У світовій практиці існує чимало прикладів успішного створення і 
функціонування інклюзивних шкіл. Одначе, досі немає єдиного усталеного 
алгоритму, як саме можна зробити всі школи інклюзивними, яким чином навчальні 
заклади можуть забезпечити залучення всіх (без винятку) дітей з громад, які вони 
обслуговують, і дати їм змогу досягати максимально високих (для кожного учня) 
результатів і стати повноцінними та повноправними членами своєї спільноти [5]. 
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Розвиток України як демократичної держави, інтеграція її до європейського 

простору  вимагають прогресивних та динамічних змін у розвитку національної 
системи освіти, зокрема,  дошкільної. На сучасному етапі її  реформування, одним 
із актуальних завдань є формування мовної  особистості дитини дошкільного віку. 

Проблема формування мовної особистості досліджується зарубіжними та 
вітчизняними вченими в декількох напрямах: україномовна особистість (А. Богуш, 
М. Вашуленко, Ж. Горіна, М. Пентнелюк та інші), мовна особистість (І. Синиця), 
мовленнєва особистість (В. Вашуленко, С. Воркачов та інші), мовленнєва 
особистість дошкільника (А. Богуш, Л. Калмикова, О. Трифонова та інші), елітарна 
мовна особистість (Ж. Горіна, Є. Санченко та інші), мовна і мовленнєва 
особистість ( Ю. Караулов, Ю. Прохоров та інші). 

Водночас вивчення теоретичних засад і практики  формування мовленнєвої 
особистості дітей в умовах інтегрованої групи засвідчило, що окреслена проблема 
вимагає подальшого дослідження. Актуальною проблемою є вдосконалення змісту, 
форм, методів формування мовленнєвої особистості в умовах інтегрованої групи 
закладу дошкільної освіти. Вимагає подальшого дослідження проблема підготовки 
майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до практичної діяльності в 
умовах інтегрованої групи дітей дошкільного віку. Важливо розробляти та 
впроваджувати в  практику педагогічної  діяльності   інноваційні технології 
розвитку мовлення дітей, зокрема, з особливими освітніми потребами. 

Позитивному розв’язанню проблеми формування мовної особистості дитини 
дошкільного віку в умовах інтегрованої  групи сприяє тісна співпраця вихователів, 
фахівців різних спеціалізацій з родинами дітей. А. Колупаєва стверджує, що існує 
три моделі командної діяльності. Мультидисциплінарна модель характеризується 
тим, що дитина з особливими освітніми потребами знаходиться в центрі уваги 
батьків, але фахівці, які з нею працюють не взаємодіють або недостатньо 
контактують один з одним. У зв’язку з цим, дитина не отримує оптимальної 
підтримки у своєму мовленнєвому розвитку. Інтердисциплінарна модель 
передбачає значну увагу до виховання дитини в сім’ї та взаємодію між фахівцями, 
що опікуються освітою дитини.  Трансдисциплінарна модель описується як така, 
що характеризує тісну співпрацю батьків дитини, вихователів та фахівців 
необхідних спеціалізацій [1]. Окреслена модель командної діяльності є 
найефективнішою, оскільки дозволяє оптимально враховувати можливості дитини 
дошкільного віку оволодіти мовленнєвою компетенцією та розробити 
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індивідуальну програму розвитку мовлення. Педагоги мають бути глибоко 
переконані в тому, що кожна дитина розвивається у індивідуальному темпі. 
Вихователь в умовах інтегрованої  групи дітей дошкільного віку закладу 
дошкільної освіти має  бути в першу чергу  помічником дитини, її товаришем, а 
вже потім  носієм інформації та педагогом, що  активізує мовленнєву практику 
дитини.  До активного мовлення її мають стимулювати  актуальні потреби: 
розглянути нову іграшку чи предмет, бажання погратися з однолітком чи 
взаємодіяти з вихователем. Педагог,  що працює в умовах інтегрованої групи, має 
враховувати той факт, що для деяких дітей групи характерна комунікативна 
дезадаптація. Її причина – в недостатньо сформованих навичках, які пов’язані з 
функціонуванням мовленнєвих засобів у спілкуванні.  

Список використаних джерел: 
1. Колупаєва А. А. Діти з особливими освітніми потребами та організація їх 
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Сучасний шкільний підручник, зміст якого відповідає державним стандартам і 

навчальним програмам, був і залишається провідним засобом навчання у  школі, 
виступаючи багатофункціональним джерелом знань, засобом їх усвідомленого 
засвоєння на різних етапах навчання.  

Головне завдання підручника, як системотвірного компонента шкільної 
освіти, полягає в тому, щоб на належному науковому і методичному рівні та 
відповідно до вікових особливостей учнів забезпечити доступний програмний 
матеріал, максимально допомогти кожній дитині оволодіти новими знаннями, 
засвоїти, закріпити і навчити застосовувати їх у практичній діяльності. 

 Важливим показником якості підручника слугує його змістова спрямованість 
на інтелектуальний розвиток особистості, що відбувається у навчальновиховному 
процесі. Адже відбір змісту освіти є найважливішою проблемою у педагогічній 
науці, що актуалізує пошук нових підходів у створенні шкільної книги, підвищує її 
роль у здобутті якісної шкільної освіти. 

Теорію підручника, його роль і місце в навчально-виховному процесі, 
розробляли вченні Ю.К. Бабанський, В.П. Безпалько, Н.М. Буринська, Д.Д. Зуєв, 
В.А. Канке, Я. П.Кодлюк, М.П. Статкін, О.Я. Савченко.   

Підручник — це особлива дидактична система, яка не тільки розкриває зміст 
навчання, а й є специфічною моделлю процесу навчання. Це означає, що підручник 
має двоєдину суть. З одного боку, для переважної більшості учнів він є джерелом 
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знань, носієм змісту навчання, з іншого, він є засобом навчання, який володіє 
матеріальною формою, пов’язаною зі змістом навчання, з процесом засвоєння 
цього змісту [1].  

Підручник – це не лише навчальна книга в руках учня, а й дидактичний засіб 
у діяльності вчителя, за допомогою якого він особливим чином організовує 
навчальну діяльність учнів, залучає їх до різних видів діяльності, здійснює 
навчання предмету. Шкільна книга поєднує, систематизує та інтегрує відомості, 
отримані учнями з різних джерел . Р. М. Шамелашвілі визначає підручник як 
феномен навчальнометодичного комплексу.  

Підручник, за В. М.  Мадзігоном, є розгорнутою моделлю навчального 
процесу, яка передбачає активну роль самого учня, залучає його до процесу не 
лише засвоювання, але й активного самонавчання [3, с. 22-24].  

З перших днів навчання підручник допомагає учителю так організувати 
навчальний процес, щоб учні виступали активними та рівноправними учасниками 
уроку, а також допомагає системно проводити роботу з учнями як під його 
керівництвом, так і під час виконання самостійних завдань.  

Отже, підручник – це ядро системи засобів навчання, яке вміщує 
систематичний виклад певної дисципліни, що відповідає навчальній програмі і 
затверджене офіційною інстанцією. Це явище поліфункціональне. Він має 
забезпечувати реалізацію інформаційних, розвивальних, виховних, мотиваційних 
завдань. Серед засобів навчання, що перебувають у розпорядженні вчителя, тільки 
підручник здатний забезпечити певний внутрішній взаємозв’язок між 
компонентами системи навчання, що відбувається на кожному етапі. Підручник 
має бути універсальним засобом навчання, який вільно інтегрується в загальний 
освітній процес, організований учителем. 

У навчальному процесі підручник виконує такі функції: 
а) освітню, що полягає в забезпеченні процесу засвоєння учнями певного 

обсягу систематизованих знань, у формуванні в них пізнавальних умінь;  
б) розвивальну, що сприяє розвиткові учня, його перцептивних, мнемонічних, 

розумових, мовленнєвих та інших здібностей;  
в) виховну, що сприяє формуванню світогляду в учнів, моральних, естетичних 

та інших якостей і рис особистості школяра;  
г) управлінську, яка полягає в програмуванні певного типу навчання, його 

методів, форм і засобів, способів застосування знань у різних ситуаціях;  
ґ) дослідницьку, яка спонукає учня до самостійного вирішення проблем, 

навчає методів наукових пошуків.[2, с.58-60] 
Він передає навчальну інформацію не лише за допомогою текстів, а й 

фотографій, малюнків, схем, графіків тощо. Для нього властиві три функції: 
освітня, розвивальна, виховна. Освітня полягає у співвіднесенні змісту підручника 
з програмними вимогами щодо засвоєння визначеного державними стандартами 
обсягу знань, умінь та навичок. Розвивальна передбачає загальний розвиток учнів - 
розвиток мотивів навчання, пам'яті, мислення, уяви, мовлення, уміння планувати 
навчальну діяльність та самому її контролювати. Виховна пояснюється впливом 
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змісту підручника на світогляд учнів, майбутнє їх самовизначення у житті, 
розвиток духовної сфери. 

Важливою рисою підручників є їхня стабільність - можливість слугувати 
джерелом інформації кілька років. У переважній більшості з них є «ядро», яке 
концентрує головні ідеї навчального курсу, і «оболонка» - система інформації 
тимчасового характеру, яка у силу динаміки життя підлягає змінам. 

Методологічною основою підручників слугують: 1) ідеї пояснювально-
ілюстративного типу навчання; 2) ідеї розвивального навчання. За умови 
використання першого пізнавальна діяльність учнів має в основному 
репродуктивний характер. У ході неї вони намагаються детально запам'ятати текст 
підручника. Уміння і навички за таких умов формуються головним чином на 
основі конкретних правил та зразків. Перевага такого типу підручників полягає у 
їхній здатності передавати у стиснутому вигляді значні обсяги навчальної 
інформації. Однак вони дещо обмежують можливості творчого розвитку учня. 

Структура підручника містить тексти і позатекстові компоненти. Тексти 
підручника за дидактичними функціями поділяють на основний, додатковий і 
пояснювальний. За характером відображення дійсності та дидактичною метою 
вони бувають теоретичні (містять теорії, закономірності та методологічні знання) 
або емпіричні (у них ідеться про факти, явища, події, вправи, правила). 

Підручник нового покоління має подавати не тільки зміст певної науки, а й 
формувати уміння свідомого оперування набутими знаннями в типових 
обставинах. 
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Сьогодні інклюзивна освіта є не лише однією з фундаментальних засад 

розвитку освіти, але й філософією розуміння участі людини у житті суспільства. 
Ідея інклюзії що виникла  в наслідок усвідомлення цінності людської 
багатоманітності і відмінностей між людьми,виключає будь яку дискримінацію та 
відображає одну з головних ознак демократичного суспільства: усі діти є цінними 
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членами суспільства і мають рівні права, зокрема щодо отримання 
освіти,незважаючи на особливості їхнього психофізичного розвитку. [1, с.10] 

Сучасна школа повинна виховувати та навчати дітей, які належать до різних 
етнічних груп та культур, які говорять різними мовами, мають різні можливості, 
інтереси тощо. Школа, враховуючи ці відмінності, не повинна обмежуватися 
одним підходом до всіх дітей. Учні мають засвоювати загальноосвітню програму, 
але кожен робить це в індивідуальній манері та з різними успіхами. Діти 
навчаються по – різному. Учитель використовує різні підходи та методи, але їх 
об’єднує персоналізація процесу навчання відповідно до індивідуальних потреб, 
можливостей, цілей і методів. Інклюзивна школа завжди надає учням можливість 
досягати більш високих результатів та покращити свої знання. Жоден викладач не 
може самостійно працювати,навчаючи велику кількість дітей з особливими 
потребами. Йому потрібна допомога різних фахівців, як у школі, так і за її межами. 
Співпраця з організаціями щодо забезпечення учнів медичними та соціальними 
послугами є дуже важливою для школи з інклюзивним навчанням. Залучення всіх 
зацікавлених організацій може стати додатковим джерелом ресурсів для 
підсилення ефективності навчання кожного учня. Сім’ї учнів, громадськість, вчені, 
фахівці з державних структур повинні працювати разом для того, щоб вирішувати 
проблеми та покращувати умови навчання. [5, с.15] 

Учителі, застосовуючи індивідуальний підхід, повинні задовольнити освітні 
потреби учнів. Якщо вони бачать, що дитина прагне вчитися, вони з готовністю їй 
допомагають. Багатьом здається, що потрібно так допомагати учневі, щоб він став 
вчитися краще, та навіть наздогнав своїх однокласників у освоєнні шкільних 
предметів, у розвитку соціальних навичок. Нерідко таке бажання виливається в 
дуже інтенсивну допомогу дитині, надаючи яку педагог витрачає більше часу на 
цього учня, ніж на інших. Це помилка. Вчитель не може витрачати свій час на 
учнів непропорційно, це буде «нечесно» стосовно інших дітей. Він може 
допомогти учневі з особливими потребами отримати знання і отримати навички, 
але позбавити учня «проблем» - не в змозі. Ми знаємо що, дітям з особливими 
потребами важче вчитися, ніж іншим, з тієї чи іншої причини. Таких дітей 
потрібно вчити, рухаючись у тому темпі, в якому вони здатні сприйняти і 
запам’ятати нову інформацію та продемонструвати вам, що вони навчилися того, 
що ви їм пояснювали. Вчитель не в змозі змусити учнів навчитися більше того, на 
що вони здатні. Буде краще, якщо вчитель вирішить, скільки часу він зможе 
витратити на своїх учнів, і розподілить його рівномірно. [5, с.18] 

Навчання у класах з інклюзивним навчанням здійснюється за типовими 
навчальними планами, програмами, підручниками та посібниками, 
рекомендованими Міністерством освіти і науки України для загальноосвітніх 
навчальних закладів, у тому числі за спеціальними підручниками. Передумовою 
забезпечення успішності навчання дитини з особливими освітніми потребами в 
загальноосвітньому навчальному закладі є індивідуалізація навчально-виховного 
процесу, що виражається у плануванні індивідуальної програми розвитку, яка має 
на меті: 1) розробку комплексної програми розвитку дитини з особливими 
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освітніми потребами; 2) пристосування середовища до потреб дитини; 3) надання 
додаткових послуг і форм підтримки у процесі навчання; 4) організацію 
спостереження за динамікою розвитку учня.[ 2, с.24] 

Для того, щоб адаптувати навчальну програму та конкретний урок до потреб 
усіх учнів, можна й необхідно коригувати такі базові елементи навчального 
процесу: 1. фізичне середовище, 2. навчальний матеріал, 3. освітні ресурси, 4. 
методи та прийоми навчання, 5. очікувані результати навчання.[4, с.12] 

Навчання в інклюзивних освітніх закладах корисне як для дітей з особливими 
освітніми потребами, так і для звичайних дітей, членів родин та суспільства в 
цілому. Як свідчать дослідження, в інклюзивних класах наголос робиться в першу 
чергу на розвиткові сильних якостей і талантів дітей, а не на їхніх проблемах. 
Взаємодія з іншими дітьми сприяє когнітивному, фізичному, мовному, 
соціальному та емоційному розвиткові дітей з особливими потребами. При цьому 
діти з типовим рівнем розвитку демонструють відповідні моделі поведінки дітям з 
особливими освітніми потребами і мотивують їх до розвитку та ціле спрямованого 
використання нових знань і вмінь. Завдяки такій взаємодії діти вчаться природно 
сприймати і толерантно ставитися до людських відмінностей, вони стають більш 
чуйними, готовими до взаємодопомоги.[3, 15] 
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винятку дітей. Концептуальні основи освітньої інклюзії становлять: теорія 
соціальної справедливості; права людини; теорія соціальних систем щодо розвитку 
особистості; соціальний конструктивізм; структуралізм; ідеї інформаційного 
суспільства й соціальної критики, що покладені в основу соціальних технологій 
інноваційного розвитку освіти. Так, у контексті ідей соціальної справедливості 
освіта розглядається як суспільне благо, що потребує надання всім рівних 
можливостей у доступі до цієї соціальної цінності [5, с.15].  

Зазначимо, що інклюзивна освіта - це система освітніх послуг, яка базується 
на принципі забезпечення основного права дітей на якісну освіту та права 
навчатися за місцем проживання, що передбачає навчання в умовах 
загальноосвітнього закладу [5].  

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), лише 20 % 
новонароджених дітей вважається здоровими, інші або страждають порушенням 
психофізичного розвитку, або знаходяться в стані між здоров’ям і 
хворобою. Відповідно до Закону України «Про освіту» забезпечено право на освіту 
кожній дитині, незалежно від стану здоров’я, наявності фізичного чи 
інтелектуального порушення, право на одержання освіти [1]. 

У дослідженнях вітчизняних науковців, а саме В. Бондаря, А. Колупаєвої, Т. 
Євтухова, В. Ляшенко, І. Іванова, О. Столяренко, А. Шевчук, О. Савченко та ін. 
розглядаються проблеми включення дітей з особливими освітніми потребами до 
навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, їх реабілітації та соціалізації до 
суспільних норм [2]. 

Пріоритетними напрямами впровадження інноваційних технологій у навчання 
дітей з особливими потребами є сприяння соціальному, емоційному та 
когнітивному розвиткові кожної дитини з тим, щоб вона відчувала себе 
неповторним, повноцінним учасником суспільного життя. [3, с. 5]. 

Саме свідомому залученню дітей з особливими освітніми потребами у 
освітній процес до навчання в початковій школі сприяє застосування  
інтерактивних методів навчання, серед яких можна виділити такі: 

Метод «Мікрофон» — дає можливість кожному висловлювати думку, 
швидко, по черзі, відповідаючи на запитання. 

«Мозковий штурм»  — ефективний метод колективного обговорення, пошук 
рішень, який спонукає учасників виявляти свою уяву та творчість. Він передбачає 
вільне висловлення думок усіх учасників і допомагає знаходити багато ідей та 
рішень. 

«Робота в парах» — є різновидом роботи в малих групах. Ця форма роботи 
дозволяє учням набути навичок співробітництва, оволодіти вміннями 
висловлюватися та активно слухати. 

«Розігрування життєвих ситуацій у ролях» — мета розігрування ситуації в 
ролях визначити ставлення до конкретної життєвої ситуації, набути досвіду 
шляхом гри. Рольова гра імітує реальність та дає можливість діяти «як насправді». 
Учень може розігрувати ситуації зі свого особистого досвіду [4]. 
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Одним із найбільш популярних засобів інклюзивного навчання є інтерактивна 
дошка яка дозволяє використовувати інформацію різного типу, в тому числі 
фотографії, ілюстрації, карти, графіки, анімацію та відео [3]. 

«Інтерактивна пісочниця» — цей метод ефективний завдяки тому, що 
наближає всі навчальні програми і факти до наочного, реалістичного прикладу і 
може виступати базою для корекції. Такі властивості сприяють розвитку 
когнітивних функцій, стимулюють зорову і тактильну системи, розвивають 
моторику і мову, коригують поведінку. 

«Інтерактивна підлога» — платформа для розвиваючих корекційних 
методик, яка також може використовуватися як самостійний вид корекції.  

«Інтерактивна LCD ТАЧ панель» — являє собою підлогову стійку з LCD-
екраном, яка реагує на дотик пальців. Ця панель є базою для проведення корекції. 
У готовому варіанті можна скористатися інтерактивними іграми, які вже 
встановлені на панель. Дуже добре підходить для корекції аутистичного спектру, 
як база, що поліпшує результативність методик [4]. 

Організація такого навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, 
використання рольових ігор, візуалізацію інформації на уроках. 

Отже, використання засобів інтерактивних технологій в інклюзивній освіті 
уможливлює для людей з особливими освітніми потребами інтеграцію до 
освітнього процесу, сприяє їхньому інтерактивному навчанню та основі 
використання інтерактивних технологій. Навчання дитини в інклюзивних умовах 
може бути успішним за наявності адекватних ресурсів і підтримки. Важливим 
індикатором, який дає змогу судити про майбутню ефективність спроб 
інклюзивного навчання є і ставлення самого вчителя. Інноваційна діяльність є 
досить специфічною і складною, а отже, потребує особливих знань, навичок, 
здібностей. Упровадження інновацій неможливе без педагога-дослідника, якого 
сьогодні ще називають педагогом інноваційного спрямування. Для успішної 
інклюзії в умовах загальноосвітньої початкової школи необхідно враховувати 
наступні чинники: командний підхід; задоволення індивідуальних освітніх потреб 
дітей; співпрацю з батьками; створення сприятливої атмосфери в дитячому 
колективі. 
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Стрижнем уроку читання є опрацювання молодшими школярами 

літературного твору. Аналітико-синтетична діяльність є тим чинником, який і 
забезпечить його повноцінне сприймання. 

Дослідження М. Бахтіна, Л. Виготського свідчать, що процес сприймання 
творів мистецтва вимагає певної творчості і пов’язаний з активною відповідною 
позицією того, хто сприймає. Науковці А. Богуш, Н. Гавриш, З.Кудіна, В. Левін, 
В.Чепелева, зауважують, що сприймання літературних творів не виникає в 
готовому вигляді, воно формується з ходом загального, психічного розвитку [3]. 

Методично виправданим є той факт, що врахування педагогічних підходів у 
навчально-виховному процесі, удосконалення способів керівництва аналітико-
синтетичною діяльністю (методи, прийоми, форми і засоби навчання ), забезпечать 
високий рівень сприймання молодшими школярами літературних творів, 
оволодіння ними елементами початкового літературознавства, мовленнєвими 
уміннями; уміння відбирати матеріал відповідно до теми твору тощо. 

Дослідження, проведені з учнями четвертих класів гуманітарної гімназії міста 
Рівного, де на уроках читання систематично уводились елементи початкового 
літературознавства з називанням літературних термінів у ході опрацювання 
літературного твору, дали підстави для встановлення констатації високого рівня 
читацьких знань учнів.  

Психофізіологічні можливості молодших школярів мають певні обмеження, 
що стоять на перешкоді засвоєння початкових літературних понять, необхідних 
для повноцінного сприймання. Зазначена обставина деякою мірою обмежує, однак 
не заперечує доцільності систематичної літературознавчої діяльності молодших 
школярів, що є невід’ємною та необхідною умовою правильного розуміння ними 
художнього твору, його повноцінного сприймання[1]. 

 Основою сприймання художнього твору є його аналіз, у процесі якого 
відбувається чітке пропедевтичне усвідомлення головних літературознавчих 
понять: тема, ідея, жанр , композиція та інше. Саме в процесі аналізу учні від 
поверхових уявлень і нечітких емоційних вражень приходять до повнішого, 
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глибшого та емоційно насиченого розуміння художнього тексту Повноцінне 
розуміння неможливе без цілісності вражень, первинного сприймання, тобто 
первинного синтезу. 

Нині маємо нову навчальну програму з літературного читання, зміст якої, 
реалізуючи змістові лінії Державного стандарту, у повній мірі передбачає 
аналітико – синтетичну діяльність молодших школярів, введення до уроку читання 
літературознавчої  пропедевтики [1]. 

Вона охоплює коло таких початкових літературознавчих понять, які мають 
стати об’єктами аналізу літературного твору . 

Щоб організувати спільну навчальну діяльність літературознавчого 
спрямування доцільно: чітко визначитися у способі її організації, з’ясувати місце 
цієї роботи на конкретному уроці; врахувати особливості навчального матеріалу, 
який опрацьовується; врахувати тип уроку; дібрати дидактичний матеріал, 
завдання для роботи учнів у парі чи групі; продумати методику проведення 
спільної літературознавчої  роботи учнів[2]. 

З метою організації групових форм роботи варто організувати серію уроків з 
тим, щоб навчити дітей вести конструктивний діалог з автором твору під час 
розв’язання літературного завдання. Разом з тим, учні набувають комунікативних 
навичок спілкування: уміння слухати товариша, ставити запитання, чітко 
висловлювати свої думки тощо. Ці уміння відпрацьовуються на уроках читання у 
рольових іграх, діалогах, дискусіях тощо. 

 Наприклад, гра «Інтерв’ю». Вчитель пропонував дітям ситуацію: «Ви 
прилетіли з далекої країни, де були на екскурсії. В аеропорту вас зустрічає 
кореспондент газети та пропонує відповісти на його запитання (за змістом 
літературного твору)». «Кореспондент» обирається серед учнів. Він ставить 
кожному запитання, пов’язані з сюжетом, ідеєю, вислуховує відповіді. 

Важливим для  підготовчої роботи на уроці до читання є реалізація трьох 
видів підготовки учнів до сприймання твору. 

Емоційна - створює відповідний настрій, збуджує почуття. Учитель дбає про 
активне залучення інтегративних видів мистецтва :слухання музики, розгляд 
відповідних ілюстрацій і картин.  Інформативно-змістова – готує до сприймання 
змісту твору. Можливі форми роботи: -інформація про автора; -розповідь-спогади 
з залученням, життєвого досвіду учнів, спостережень; -використання краєзнавчого 
матеріалу; словникова робота. Технічна: відпрацювання складних для читання слів 
і виразів, складних випадків наголошування. 

Поєднання різних підходів до роботи над текстом сприяло розвитку 
аналітико-синтетичної діяльності молодших школярів. У свою чергу, саме її 
розвиток, забезпечував повноцінне сприймання молодшими школярами 
прочитаного, формування літературних знань, мовленнєвих умінь.  

Список використаних джерел: 
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ІННОВАЦІЙНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 
 

Мельничук Лілія Борисівна,  
кандидат педагогічних наук, доцент,  

завідувач кафедри педагогіки Інституту педагогічної освіти,  
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет  

імені академіка Степана Дем’янчука», м. Рівне 
 

Орієнтація вітчизняних закладів на світові стандарти освіти в умовах 
євроінтеграційних процесів передбачає упровадження нових підходів до 
підготовки учителів, з метою формування в них умінь, необхідних для творчої 
професійної діяльності. Реалізація ключових положень Концепції Нової 
української школи вимагає інноваційних підходів до здійснення освітнього 
процесу у початковій освіті, у зв’язку з чим важливого значення набуває 
формування інноваційної компетентності майбутніх педагогів. 

Теоретичні й практичні аспекти інноваційного розвитку сучасних закладів 
освіти були предметом дослідження багатьох науковців сучасності. Так, 
становлення й розвиток освітніх закладів нового типу вивчали О. Карамаєв, 
П. Шемет, Б. Чижевський. Належне місце відведено дослідженням проблем 
освітніх і педагогічних інновацій, інноваційному розвитку освітніх систем та 
інноваційних процесів у роботах провідних учених І. Беха, Н. Бібік, Л. Ващенко, 
Л. Даниленко та ін. Інноваційні моделі організації навчального процесу в сучасній 
школі проаналізовано в роботах М. Кларінай І. Матіюк. 

Ефективність діяльності освітнього закладу значною мірою визначається 
інноваційним освітнім середовищем, яке має свою структуру та зміст. Поняття 
«освітнє середовище» є досить багатозначним. Загальноприйнятим є розуміння 
освітнього середовища як сукупності об’єктивних умов, факторів, компонентів, що 
сприяють успішному функціонуванню освіти. 

Близьким до поняття «освітнє середовище» виступає дефініція «освітній 
простір». Більшість дослідників розрізняють ці поняття, акцентуючи увагу на тому, 
що середовище формується в межах одного освітнього закладу, а простір 
відображає систему соціальних зв’язків і стосунків у галузі освіти, характер 
стосунків суспільства й соціальних інститутів, пов’язаних із задоволенням освітніх 
потреб суспільства.  

Розглянемо тлумачення інноваційного освітнього середовища у науково-
освітньому дискурсі. «Сукупність духовно-матеріальних умов функціонування 
закладу освіти, що забезпечують саморозвиток вільної і активної особистості, 
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реалізацію творчого потенціалу дитини; виступає функціональним і просторовим 
об’єднанням суб’єктів освіти; характеристиками його є здатність до 
самовідтворення й самооновлення відповідно до потенційних можливостей усіх 
складових елементів цього середовища» (А. Каташов) [3], «Комплекс 
взаємопов’язаних умов, які забезпечують освіту людини, формування особистості 
педагога з інноваційно-творчим мисленням, його професійну компетентність» (Н. 
Разіна) [4], «Педагогічно доцільно організований простір життєдіяльності, який 
сприяє розвитку інноваційного ресурсу особистості; інтегрований засіб 
накопичення й реалізації інноваційного потенціалу навчального закладу» (О. 
Шапран) [5], «Освітнє середовище, що наповнене інноваційним змістом і формами 
організації, забезпечує умови для формування нової якості професійної науково-
педагогічної та управлінської діяльності, тим самим створює потужний 
потенційний ресурс для розвитку і професійної діяльності» (Л. Ващенко) [1].  

Основна місія інноваційного середовища полягає в генеруванні інноваційних 
потоків та нарощуванні інноваційного потенціалу кожного навчального закладу й 
системи загалом, збереження і локальних, і адміністративних новацій [1, с. 38].  

Основною джерельною базою інноваційного середовища є соціально-
педагогічна ініціатива, яка є прагненням педагога до самостійної та ініціативної 
діяльності з метою підвищення ефективності розвитку школярів. Головна 
особливість соціально-педагогічної ініціативи полягає в добровільному характері 
діяльності, коли педагог чи педагогічний колектив беруть на себе значно більшу 
міру відповідальності, аніж того вимагають професійні обов'язки чи суспільні 
норми. 

Основними складовими інноваційного середовища є: стратегія розвитку 
освіти регіону, тактика формування інноваційних процесів, зміст інноваційного 
середовища, організаційне забезпечення розвитку інноваційного середовища 
(операційні управлінські технології), прогнозування розвитку освіти [1, с. 40]. 

Ці елементи взаємодіють між собою та наповнюють освітнє середовище 
своїми особливостями та створюють єдину інноваційну структуру, яка виступає 
основою розвитку професійної компетентності педагогів. 

Інноваційне освітнє середовище навчального закладу у своєму розвитку 
проходить три етапи: становлення, функціонування та удосконалення.   

Отже, проаналізувавши визначення інноваційного освітнього середовища в 
психолого-педагогічній літературі, ми дійшли до висновку, що інноваційне освітнє 
середовище – це організований простір життєдіяльності, який має власну 
інноваційну структуру та складається з комплексу взаємопов’язаних умов, які 
забезпечують продуктивну діяльність та реалізують інноваційний потенціал 
навчального закладу, розвивають творчий потенціал та сприяють розвитку 
інноваційного ресурсу особистості. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ КОМПОНЕНТІВ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 
НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 
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Відповідно до нових освітніх стандартів важливим є формування готовності 

майбутніх учителів до реалізації завдань креативного та творчого розвитку 
сучасного учня в умовах освітнього середовища Нової української школи. 
Основним показником високого професіоналізму майбутнього вчителя початкової 
школи має бути вміння працювати в сучасному освітньому середовищі [1]. 

Освітнє середовище, зарубіжні й вітчизняні дослідники розглядають як: 
частину просторово-предметного оточення (Г. Балл, І. Бех, Є. Бондаревська, Дж. 
Гібсон, Н. Крилова, Т. Менг, В. Орлов, В. Рибалка, В. Семиченко, В. Сєріков та 
ін.), сукупність системи впливів, можливостей, умов навчання й розвитку 
особистості (В. Вербицький, С. Дерябо, І. Єрмаков, Є. Климов, О. Коберник, 
В. Козирєв, Ю. Кулюткін, В. Панов, Н. Поліванова, Г. Пустовіт, В. Слободчиков, 
С. Тарасов, В. Ясвін та ін.), розвивальне середовище (Ш. Амонашвілі, В. Давидов, 
Д. Ельконін, Л. Занков, Л. Кларін, В. Лебедєва, В. Рубцов, А. Хуторський та ін.). 
Етапи та компоненти освітнього середовища представлено в працях: Є. Алісова, 
В. Бордовської, Т. Подобєдової, Т. Ткача, Я. Фруктової, А. Цимбалару та ін. 

Освітнє середовище як педагогічний феномен, за В. Пановим, є: фактором 
навчання і розвитку того, хто навчається; умовами навчання і розвитку; засобами 
для навчання і розвитку того, хто навчається; предметом проектування і 
моделювання; об’єктом психолого-педагогічної експертизи [3, с. 178]. 

І. Слободчиков стверджував, що сучасне освітнє середовище має бути 
організоване за принципом варіативності, єдності та багатоманітності, де зв’язки і 
відносини мають кооперуючий характер.  
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Середовище повинно бути розвивальним та створювати умови для 
формування кожної особистості з урахуванням індивідуальних особливостей; 
сприяти особистісному і професійному становленню майбутніх педагогів; 
виховувати відповідальне ставлення до навчальної діяльності; створювати 
можливості для різного роду досліджень та експериментів, застосовуючи при 
цьому конкретні методи та засоби педагогічної взаємодії. 

Освітнє середовище складається із ряду компонентів, які сприяють успішній 
організації навчання в умовах Нової української школи, а саме: просторово-
предметного, психолого-дидактичного, соціально-комунікаційного та пізнавально-
мотиваційного компонентів. 

Важливим в освітньому середовищі Нової української школи є просторово-
предметний компонент. Цей компонент охоплюють обладнання, матеріали та 
умови освітнього процесу, які сприяють розвитку особистості. 

Психолого-дидактичний компонент спрямований на забезпечення змісту 
освітнього процесу, він здійснюється шляхом організації навчання, відповідно до 
методів навчання для розвитку певних знань, умінь та навичок учнів.  

Соціально-комунікаційний компонент визначають типом, нормами взаємодії 
та стосунками між педагогами та учнями, педагогами та батьками, учнями та 
батьками. 

Пізнавально-мотиваційний компонент сприяє формуванню позитивного 
ставлення до навчально-пізнавальної діяльності, здатності ставити ціль та досягати 
мети, розвитку інтелекту та емоційно-вольової сфери, що здійснює розвиток ідей, 
думок та інтересів у практичній діяльності. 

Якість освітнього середовища можна визначити як якість просторово- 
предметного, психолого-дидактичного, соціально-комунікаційного та пізнавально-
мотиваційного компонентів в процесі навчально-пізнавальної діяльності.  

На рис. 1. схематично зображено ієрархічну структуру зв’язків між 
компонентами освітнього середовища. 

 
Рис. 1. Структура зв’язків між компонентами освітнього середовища 
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Отже, впровадження в освітній процес окреслених компонентів освітнього 

середовища Нової української школи сприятиме готовності та педагогічній 
майстерності майбутнього вчителя початкової школи, який буде спроможний 
реалізовувати свою професійну діяльність за достатнього рівня володіння 
необхідними знаннями, вміннями та характеристиками.  
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ІНКЛЮЗИВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЗЗСО  
ЯК УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНОГО ДОСТУПУ ДО ЯКІСНОЇ ОСВІТИ 

 
Михальчук Таїса Миколаївна,  

заступник директора з навчально-виховної роботи,  
Власюк Людмила Василівна,  

заступник директора з навчально-виховної роботи,  
Судилківський ліцей Судилківської сільської ради  

Шепетівського району Хмельницької області,  
Хмельницька область, Шепетівський район, с.Судилків 

 
Якість освітньо-виховного процесу значною мірою визначається тим, 

наскільки враховуються і реалізуються потенційні можливості навчання та 
розвитку кожної дитини, її індивідуальні особливості. А тому сьогодні усе ширше 
й ширше у суспільстві  почали використовувати термін «діти з особливими 
освітніми потребами» (діти з ООП), який робить наголос на необхідності 
забезпечення додаткової підтримки в навчанні таких дітей.  

Рішення створити в Судилківському  навчальному заклад  інклюзивне 
середовище для дітей із особливими потребами мало вагоме підґрунтя. 

У 2017-2018 н. р. у ліцеї було організовано інклюзивне навчання у 1-В кл., а  у 
2018-2019 н. р. – у 4-В класі. Таким чином, станом на 01.09.2018 р., у закладі 
освіти функціонувало вже два класи з інклюзивною формою навчання, в яких на 
даний час навчається по одній дитині. 
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У 2017 р. облаштовано сучасну медіатеку. Комфортний архітектурний дизайн 
приміщення виконано на користь дітей. Світле затишне приміщення включає 4 
зони: адміністратор, читальна, комп’ютерна та зона відпочинку. Також 
облаштовано куточок для роботи з учнями з особливими потребами. Сучасний 
ремонт, естетичне оформлення приміщення, зручні меблі, змістовне наповнення, 
безумовно, перетворюють медіатеку в одне з найулюбленіших місць перебування 
усіх школярів. А ще - допомагає особливим дітям краще інтегруватися у шкільне 
середовище, готуватися до уроків, знаходити необхідну інформацію за допомогою 
сучасної техніки та швидкісного Інтернету, проводити із користю вільний від 
навчання час,  комфортно відпочивати й релаксувати,  а їх ровесникам - навчатися 
толерантності та взаємодії з таким дітьми.  

Ресурсна кімната, створена у 2018 р. та  оснащена згідно Типового переліку 
спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими 
освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах закладів 
загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН від 23.04.2018 № 4149 
(магнітна учнівська дошка,  дидактичні та демонстраційні посібники, пісочний 
стіл, розвивальні ігри, спортивно-ігрові, засоби навчання та методики, спеціальна 
література тощо)  – важливий елемент інклюзивного простору, адже вона дає 
можливість емоційно розвантажувати дитину, знімати нервове збудження, 
займатися в індивідуальному порядку з педагогом, сприяє розвитку соціальних 
навичок, навичок спілкування та поведінки дітей. Ресурсна кімната — це яскравий 
приклад обстановки сучасної кімнати так, щоб умовно розділити її на різні 
сектори. 

Навчально-пізнавальна зона дає змогу організувати комфортний для дитини з 
особливими освітніми потребами освітній процес, зокрема, тут відбуваються 
індивідуальні та групові заняття, здійснюється тісна співпраця з вчителем, 
психологом, логопедом. Сенсорний куточок сприяє розслабленню дитини, її 
гармонізації, знімає фізичну та емоційну напругу. Ігрова зона дозволяє дитині 
розвивати свої творчі здібності, формувати моделі взаємодії з однолітками та 
дорослими. 

Побутово-практична зона дозволяє дитині з особливими освітніми потребами 
під час заняття «Соціально-побутове орієнтування» вчитися самостійності, формує 
навички самообслуговування, які стануть корисними в подальшому житті. 

Кабінет ЛФК має сучасне реабілітаційне обладнання. Корекційно-розвиткові 
заняття проводяться згідно розкладу під контролем спеціаліста. Тут діти з ООП 
мають змогу виконувати різноманітні фізичні вправи. Адже в кабінеті є великий 
комплект обладнання реабілітаційної лікувальної фізкультури.  

Учні з ООП залучаються до позакласної та позашкільної роботи відповідно до 
можливостей, інтересів, нахилів, здібностей, з урахуванням їх побажань, 
психофізичних особливостей та стану здоров`я. 

Постійно ведеться інформаційно-просвітницька роботи серед батьків щодо 
формування у їхніх дітей толерантного ставлення до дітей з особливими освітніми 
потребами (батьківські збори, індивідуальні бесіди).  
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Така сумлінна цілеспрямована робота дозволила отримати значні 
позитивні результати. Перш за все, вона відкрила можливість перетворити життя 
поза суспільством на повноцінне життя в соціумі для дітей з ООП; відкрити для 
них сторінки нового якісного життя. По-друге, педагогічний колектив ліцею 
перебуває у постійному пошуку ефективних стратегій навчання дітей з ООП, 
збагачуючи практику роботи новими формами та методами роботи.  По-третє, 
можна з впевненістю сказати, що діяльність нашого освітнього закладу стала 
вагомим чинником соціальної інтеграції дітей з ООП, адже мрія дітей з ООП стає 
реальністю.  
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ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ  
В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

 
Міськова Наталія Миколаївна,  

кандидат педагогічних наук, доцент  
кафедри початкової та дошкільної освіти,  

ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет  
імені академіка Степана Дем’янчука», м. Рівне 

 
Серед основних пріоритетів модернізації розвитку початкової математичної 

освіти на сучасному етапі виступає необхідність підвищення її якості. Як 
перспективний шлях реалізації цього процесу науковці називають упровадження 
компетентнісного підходу, який наповнює традиційне навчання особистісно-
зорієнтованим, практично спрямованим, гуманістичним змістом [1].  

Багато наукових досліджень присвячено педагогічним, організаційним, 
методичним умовам професійної підготовки майбутніх фахівців у закладі вищої 
освіти. Завдяки працям В. Байденка, Ю. Варданян, Л. Карпової, Н. Кузьміної, І. 
Зимньої, А. Маркової, О. Пометун в педагогічній науці сформовано теорію 
компетентнісного підходу: визначено сутність, зміст і структуру професійної 
компетентності, виявлено умови, розроблено технологічні основи її формування.  

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2014/7/42.pdf
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Сучасні процеси розбудови початкової математичної освіти, хоч і мають свої 
особливості, невіддільні від процесів оновлення національної педагогічної та 
математичної освіти в Україні. 

Математична компетентність сьогодні є однією з ключових із тих, що 
необхідні кожній людині для успішності в сучасному суспільстві. Але рівень 
математичної підготовки багатьох випускників шкіл і студентів закладів вищої 
освіти залишає бажати кращого. 

Поряд із цим вважаємо, що обов’язковим як для традиційної школи сьогодні, 
так і для школи майбутнього завтра, залишається актуальним врахування вчителем 
індивідуальних особливостей кожного учня [2].  

Таким чином, поступовий рух освіти України в європейське освітнє 
середовище потребує якісного реформування школи. Процеси модернізації освіти 
необхідно орієнтувати на розробку нових продуктивних підходів до організації 
процесу навчання математики молодших школярів з використанням технологій 
навчання: розвивальної, інтерактивної, проектувальної, інформаційної, ігрової. 
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ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ  
У ВИХОВНІЙ СИСТЕМІ ШКОЛИ 
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науковий керівник: к. пед. н., проф. Колупаєва Т.Є.,  

Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне 
 
Інноваційні процеси як в економічній сфері, так і в системі освіти України 

орієнтовані на підготовку нового фахівця, учня, випускника європейського рівня, 
здатного творчо мислити і діяти, самостійно вчитися, працювати, здобувати і 
реалізовувати отримані знання та професійні вміння, навички в прогресивних 
напрямах науки і економіки.  

Ефективність діяльності школи, як соціальної системи, багато в чому 
залежить від ступеня взаємодії між суб'єктами освітньої діяльності, рівня їх 
інтегративності, мережевої взаємодії і соціального партнерства, створення умов 
для самореалізації учнів. Одним із пріоритетних напрямків розвитку української 
освіти в останні роки є «розвиток освітніх установ і підтримка талановитих та 
обдарованих дітей, як запорука успішності освітнього закладу» [2, с. 43].  

Вважається, що обдаровані люди - це надбання нації. «В умовах побудови 
інноваційної економіки, процесів модернізації всіх структур українського 
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суспільства ефективна робота з обдарованими учнями стає найбільш актуальною» 
[3, c. 226]. 

Ефективність виховання творчої особистості школяра в загальноосвітній 
школі «нового» типу підвищується, якщо забезпечуються наступні умови:  

- в школі створюється така атмосфера співпраці педагогів і учнів, в якій 
задовольняються потреби в самореалізації і самоствердженні в соціальних 
відносинах, в поведінці, в праці як самостійної творчої особистості;  

- основний напрям діяльності загальноосвітньої школи «нового» типу - 
особистісно-орієнтоване навчання;  

- в основі навчально-виховного процесу лежать індивідуальні програми 
розвитку і саморозвитку, що зумовлюють особистісну специфіку навчальної та 
позаурочної виховної роботи з учнями, а взаємодія школи з різними підрозділами 
служить головним фактором (гарантом) розвитку і саморозвитку особистості 
учнів, бо вона (творча особистість) є метою і результатом цієї взаємодії. 

За всіма ознаками, зараз в Україні відбувається становлення суб'єкта, який діє 
вже на інших підставах, ніж вчорашній, хоча, звичайно, включає в себе все 
духовне багатство, створене людьми до нього. Нова творча людина шукає сенс 
свого існування в розвитку всієї своєї цілісності, всього себе: і духовності, і 
психіки, і тілесності.  

«Людина мислить себе і світ як нерозривне сутнісне ціле, що розвивається в 
єдності. Такий заклик часу змушує по-новому подивитися на головні принципи,  
педагогіки» [1, c. 310]. І тоді стає зрозуміло, чому методи навчання повинні бути 
пронизані активністю і самостійністю учня. Процес навчання включає активність і 
самостійність учнів в організації свого життя, створенні діючої моделі суспільства 
в навчальному закладі і в реальному діяльнісному зв'язку з цілісним суспільством. 

Кожна школа сьогодні має свою модель розвитку суспільства, свою 
конкретну, унікальну місію. Одні ЗОШ стають майже суто навчальними 
закладами. Інші активно працюють над вирішенням проблем виховання, йдуть по 
шляху перетворення школи в виховну систему. Треті різко посилюють увагу на 
здоров'ї дітей, а четверті, не боячись труднощів, взяли на себе місію відтворення 
інтелектуальної еліти. Є школи (що теж не менш важко і не менш цінне), 
педагогічний колектив яких висловив готовність працювати з самими звичайними і 
навіть слабо підготовленими дітьми, адаптувати школу до їх можливостей і 
потреб. 

Таким чином, відзначимо, що зміни, які відбуваються в даний час в 
соціально-економічному житті нашої країни і всієї світової спільноти, вимагають 
наявності не просто освічених фахівців, які володіють знаннями і технологіями в 
тих чи інших галузях, а людей з творчим ставленням до справи, підприємливістю, 
ініціативністю, самостійністю, конкурентоспроможністю, мобільністю. Нинішній 
інформаційний вік викликає необхідність опрацювання великих потоків 
інформації, а умовою успішної кар'єри стає, перш за все, вміння працівника 
орієнтуватися в постійно мінливих обставинах, проблемних ситуаціях, справлятися 
з раптовими труднощами, приймати нестандартні рішення. 
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Унікальність педагогічного мистецтва зводиться до того, щоб зацікавити 
дитину в тій чи іншій діяльності, виявити її потреби і мотивувати до творчої 
роботи. При цьому мотиви не повинні бути нав'язаними (наприклад, коли дитину в 
чомусь обмежують заради гарної оцінки). У такій ситуації учень діє, що 
називається, з-під палиці, а щирий інтерес відсутній. Якщо ж у дитини є цей 
інтерес, є потреба дізнатися щось, навчитися чогось, то і робота вчителя в значній 
мірі спрощується. Такий учень сам буде активно діяти і пізнавати все нове, а 
значить розвиватися як творча особистість. 
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“Світ вступає в століття людини.  

Більше, ніж будь-коли, ми зобов’язані  
думати про те, що ми вкладаємо в душу людини” 

В.О. Сухомлинський  
 
У початковій школі формується не просто учень, який уміє читати і писати, а 

виховується мовна особистість із відповідальними ціннісними орієнтирами, 
розвиненими комунікативними можливостями, мотивацією до самостійного 
читання. Метою виховання у початковій школі є набування знань і уявлень про 
українське суспільство, рідний край, розкриття на доступному рівні особливостей 
взаємодії членів родини, людей в колективі, суспільстві, виховання в них 
позитивного особистісного ставлення до цінностей і символів Української 
держави; виховання гуманної, соціально активної, відповідальної особистості. 
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Головна мета української освіти: 
• створити умови для особистісного розвитку і творчої самореалізації 

кожного громадянина України; 
• створювати і розвивати цінності громадянського суспільства; 
•  формувати покоління, здатні навчатися впродовж життя;  
• сприяти консолідації української нації, інтеграції України в європейський і 

світовий простір як конкурентоспроможної і процвітаючої держави. 
Проведений нами аналіз психолого-педагогічної літератури засвідчує, що 

проблема взаємодії сім’ї і школи привертає увагу науковців, які досліджують різні 
аспекти цього процесу: визначення його сутності, основних форм, методів, 
напрямів реалізації. Критеріями змісту і методики взаємодії можуть слугувати: 
типи сімей, проблеми батьків у вихованні дітей. 

У професійній діяльності учителя початкових класів, підготовці якого 
присвячено досить багато наукових праць (С. Вашуленко, Т. Виноградова, 
І. Гавриш, О. Савченко, С. Сисоєва та інші), важливе значення має спрямованість 
педагогічного процесу на формування у школярів стійких духовно-моральних 
цінностей: прагнення жити в мирі й злагоді, партнерстві й взаємовигідному 
співробітництві; дотримання права людини як найвищого мірила цивілізації; 
любові до батьківського дому і рідного краю; істинного гуманізму, який 
виражається в діяльній доброті, співстражданні й милосерді, збереженні довкілля. 
Як стверджує О.  Савченко, “толерантність педагога і учнів є обов’язковою 
ознакою якості навчально-виховного процесу. Ця якість набуває у сучасних умовах 
всезростаючої індивідуальної і соціальної цінності” [4,  с.  125]. Толерантність, за 
визначенням ученої, – “це прийняття і правильне розуміння багатоманітності світу, 
сформованість у свідомості вихованця намірів і вмінь безконфліктного життя в 
класі, родині, суспільстві, поваги до прав і свобод кожної особи” [4, с. 31]. 

Зміст сучасної початкової освіти багатокомпонентний, він охоплює систему 
знань, умінь, навичок, ціннісних ставлень, його джерелом є духовна та матеріальна 
культура, особистий досвід учнів та вплив середовища. Державний стандарт 
загальної початкової освіти розроблено відповідно до мети початкової школи з 
урахуванням пізнавальних можливостей і потреб дітей молодшого шкільного віку. 
Формування змісту ґрунтується на загальнолюдських і національних цінностях та 
принципах науковості, полікультурності, доступності, наступності й 
перспективності, світського характеру освіти, цілісності, інтегративності й 
диференційованості, розвивальної спрямованості. 

Стратегія взаємодії сім’ї і школи, вважає Т. Виноградова, має будуватися на 
системі педагогічних ідей, які є ключовими та актуальними для певного 
навчально-виховного закладу. Тобто педагоги під час розроблення цієї стратегії 
мають передбачити проблеми, які є актуальними для окремих сімей, вибудовувати 
роботу з батьками на випереджальному принципі, готувати батьків до розуміння 
відносин з дітьми та їхніх проблем. Важлива роль у цьому відводиться 
пропагуванню педагогічних знань з метою підвищення педагогічної освіти батьків 
[1, с. 52]. Поряд із цим, до основних напрямів взаємодії сім’ї і школи пропонується 
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підносити: залучення батьків до життя школи; досягнення узгодженості у підходах 
до дитини; надання кваліфікованої допомоги і підтримки батькам і дитині у 
складних педагогічних та життєвих ситуаціях; інформування батьків про шкільне 
життя, освітній процес, про ресурси, які сім’я може використовувати для освіти 
своєї дитини, справедливого вирішення батьківсько-дитячих конфліктів. 

Отже, у сучасному виховному процесі науковці й педагоги-практики у своїй 
більшості одностайні в тому, що взаємодія сім’ї і школи є важливим процесом, 
який має вагомі можливості для надання сім’ї психолого-педагогічної допомоги 
щодо виховання дітей, насамперед через підвищення педагогічної культури 
батьків. Програма цієї роботи має ґрунтуватися на широкому використанні 
різноманітних інтерактивних методів.  Інтерактивна діяльність - це процес 
співнавчання, де той, хто навчає, і той, хто навчається є рівноправними, 
рівнозначними суб’єктами, вони усвідомлюють те, що роблять, рефлексують з 
приводу того, що знають, уміють і здійснюють. Однією з передумов успішного 
запровадження такої програми у взаємодію сім’ї і школи є встановлення належних 
відносин між учителем і батьками. Саме вчитель відіграє провідну роль в 
організації та проведенні занять, відборі та структуруванні необхідного матеріалу, 
забезпеченні сприятливої атмосфери для обміну досвідом сімейного виховання, 
вільного обговорення проблем, визначення способів їх вирішення. 

Список використаних джерел: 
1. Виноградова Т. Взаємодія батьків і педагогів - необхідна умова для 

виховання нового покоління.  
2. Про освіту : Закон України. Київ: Ін-т законодавства, 1996. Т.1. 432с. 
3. Пухта О. Співпраця батьків та школи у вихованні дітей. Педагогічний 

пошук. 2006. 75с. 
4. Савченко О.  Я. Виховний потенціал початкової школи  : посіб. для 

вчителів і методистів початкового навчання. 2-е вид., доп. і перероб. Київ: 
Богданова А. М., 2009. 226 с. 

 
 

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА ЯК СКЛАДОВА ОСВІТНЬОГО РЕФОРМУВАННЯ 
 

Наконечна Лариса Михайлівна,  
здобувач наукового ступеня «кандидат наук»,  

науковий керівник: д.пед.н., проф., Колупаєва А.А., член-кор. НАПН  
України Інститут спеціальної педагогіки і психології  

ім. М. Ярмаченка НАПН України, м. Київ 
 

Нині  одним з головних  завдань вітчизняної  педагогічної  науки і практики  є 
розбудова інклюзивної освіти та впровадження інклюзивного  навчання. Вчені і 
педагоги багатьох країн  проводять багатоаспектні дослідження  проблеми 
інклюзивної освіти з метою визначення її загальнопедагогічної та дидактичної 
сутності. На тлі побутування низки концепцій інклюзивного навчання в світовому 



«ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ  
В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ» 

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА Е-КОНФЕРЕНЦІЯ, 28 КВІТНЯ 2020 РОКУ 
 

 

 
91 

 

освітньому просторі виокремлюються різні підходи в методологічній базі зокрема, 
порівнюючи сутнісне розуміння цих підходів в північноамериканській та 
українській системах освіти, варто відзначити одностайність поглядів в загальних 
позиціях. Втім, в західній педагогіці спостерігається комплексність потрактування 
системності, змістовий взаємозв’язок на рівні всіх ланок (інклюзивний освітній 
заклад (дитячий садок, школа) – інклюзивний професійний освітній заклад 
(коледж, інститут, університет) – інклюзивне суспільство). Це підтверджується 
спільністю загальних ідей, зокрема у розумінні цінностей (як головної умови у 
становленні інклюзивної освітньої практики) та безумовного прийняття кожної 
дитини в інклюзивну освітню систему. Втім спостерігаються і певні відмінності, 
зокрема в усвідомленні позиції дитини зособливими освітніми потребами як 
суб’єкта і об’єкта в цій системі. Так, західна інклюзивна освітня система повною 
мірою правоунормована, натомість в Україні спостерігається поступове подолання 
філантропічних рудиментів через розширення і удосконалення нормативно-
правового поля згідно з основоположними міжнародними документами. 

На думку відомого канадського фахівця в галузі інклюзивної освіти 
Д.Лупарт(1) реалізація ідей інклюзивного навчання має відбуватися через: 

- оперття на особливості та нахили дітей для визначення шляхів і методів 
подальшого розвитку; 

- розроблення  варіативних технологій   різнорівневого   навчання; 
- зниження перевантаження та розподіл навчального навантаження залежно 

від індивідуальних здібностей та можливостей кожної дитини; 
 - організацію консультативної співпраці з  батьками, які  мають проводити 

фахівці під час визначення освітнього маршруту дитини.( 1) 
Українські вчені А.Колупаєва, О.Таранченко (2) зазначають, що проблема 

організації  різноманітних форм інклюзивного навчання актуалізується з 
розбудовою Нової української школи, оскільки  здатність освітньої системи 
вирішувати питання залучення дітей з особливими потребами до 
загальноосвітнього простору  є мірилом дієвих професійних заходів освітнього 
реформування. Однак, на думку вчених, неприпустимо вирішувати питання 
інклюзивної освіти лише однобічно – силами спеціальної педагогіки. Цей шлях 
передбачає здійснення всіх необхідних кроків – від побудови програми до 
мотивування педагогів, які працюють у закладах освіти.  

Загалом, як засвідчує аналіз зарубіжних та вітчизняних досліджень та досвід 
впровадження інклюзивного навчання в провідних країнах світу,ідея інклюзії 
набуває найбільшого поширення там, де це відбувається в контексті розвитку 
освітньої політики держави. Інклюзія має бути пов’язана з реформою системи 
освіти в цілому і є необхідною  умовою, за якої можливо реалізувати цілі освіти 
осіб з особливими потребами. Це, відповідно, дасть змогу продемонструвати, що 
цей процес торкається інтересів певних груп  й усього населення в цілому. 
Інклюзія може бути пов’язана зі зміною статусу осіб з обмеженими можливостями 
здоров’я, представників інших маргінальних груп населення, а також з 
фундаментальними демократичними реформами.  Процес інклюзії сприяє 
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переосмисленню цінностей і слугує додатковим імпульсом політичної та 
соціальної реструктуризації. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕГРАЦІЇ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ  
ТА ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ 

 
Нечипорчук Вікторія Ігорівна,  

здобувач ступеня вищої освіти «магістр»,  
науковий керівник: старший викладач  Ткачук О. С., 

Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне 
 
У сучасній вітчизняній освіті відбувається поступовий відхід від традиційної 

моделі навчання. Важливим напрямком методичного оновлення уроків, як зазначає 
О. Савченко, є проведення їх на основі інтеграції змісту, відібраного з кількох 
предметів і об’єднаного навколо однієї теми [5, с.28]. Саме тому реалізація 
інтеграції на уроках  української мови та літературного читання в початкових 
класах є актуальною, оскільки за умови її успішного методичного впровадження 
реалізується мета формування в учнів початкової школи комунікативно-
мовленнєвих умінь – умінь, необхідних для ефективного здійснення мовленнєвої 
діяльності в умовах міжособистісної взаємодії, тобто в різних ситуаціях 
спілкування.  

Реформування сучасної освіти лежить на шляху подолання ізольованого 
викладання навчальних предметів і створення принципово нових навчальних 
програм, де освітній процес доцільно орієнтувати на розвивально-продуктивний 
інтегративний підхід [1, с.5]. 

Інтеграція як засіб навчання повинна дати знання, які відображають 
взаємозв’язки окремих частин світу як системи, навчити сприймати всесвіт як 
єдине ціле, в якому всі елементи взаємопов’язані. Ще багато років тому відомий 
педагог Я. Коменський наголошував: «Усе, що перебуває у взаємному зв’язку, 
повинно викладатися у такому зв’язку» [3, с.132]. 

На сучасному етапі проблемою інтеграції займаються М.  Вашуленко, 
О. Біляєв, Л. Варзацька,  Л. Власенко,  І. Дичківська,  В. Ільченко, О. Красовська, 
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Л. Любарська В. Паламарчук, О. Савченко, Л. Соколова, О. Тимченко, 
В. Федоренко, В. Юсова та ін.  

Інтеграція – важлива умова сучасної науки й розвитку цивілізації в цілому. 
Адже нинішня стадія наукового мислення дедалі більше характеризується 
прагненням розглядати не окремі ізольовані об'єкти, явища життя, а їх більш чи 
менш широкі єдності. Інтеграція, як вимога об'єднання в ціле певних частин чи 
елементів, вважається необхідним дидактичним засобом, за допомогою якого 
можливо створити в учнів цілісну картину світу [2, c.28]. 

Інтеграція навчальних предметів мовно-літературної освітньої галузі 
передбачає формування в учнів цілісної духовної та мовної картини світу і 
здійснюється на рівні мети й завдань шкільних програм, а реалізується на рівні 
змісту кожного компонента і технологій проведення уроків у школі. Зміст мовного 
і літературного компонента в основній школі спрямований на досягнення 
належного рівня сформованості вміння користуватися мовними засобами в усіх 
видах мовленнєвої діяльності, читати й усвідомлювати прочитане; розвиток 
інтересу до художньої літератури і системного читання; формування 
гуманістичного світогляду особистості, розширення її культурно-пізнавальних 
інтересів, виховання в учнів любові, поваги до традицій свого народу [4, c.21]. 

Успіх у навчанні української мови та літературного читання прямо 
пропорційно залежить від креативності вчителя в підготовці та проведенні уроку, 
бажання навчити і передати свої знання учням. Досягти поставлених освітніх 
цілей, на нашу думку, вчитель може за умови впровадження в практику навчання 
творчо підготовлених інтегрованих уроків, в яких органічно об’єднано відомості з 
кількох навчальних предметів. 

Основними методичними принципами, які забезпечують інтеграцію завдань з 
мови вважаються такі: 

• постійний взаємозв'язок теоретичних відомостей (знань) з їх 
застосуванням; мовні знання в системі опанування мови є не самоціллю, а 
важливим засобом формування, вираження і удосконалення думки; 

• активний характер навчання: опанування мови має стати активним 
процесом, який забезпечить органічне поєднання всіх чотирьох видів мовленнєвої 
діяльності – слухання, аудіювання, читання й письмо; 

• мовні знання, мовленнєві уміння й навички слід розглядати як умову й 
компонент розвивального навчання [2, c.34]. 

  Мовленнєві поняття, що вивчаються на уроках української мови є засобом та 
умовою розвитку мислення, творчих здібностей учня, формування комунікативної 
компетентності на інтегрованих уроках української мови та літературного читання. 

Використання процесів інтеграції на зазначених уроках дозволяє учням не 
тільки краще засвоїти навчальну програму, допомогти школярам комплексно 
охопити і накопичити певні знання та уміння, а й сформувати уміння 
висловлювати свої думки, почуття, ставлення до персонажів твору. 

Важливим методичним аспектом є визначення перспективних методів і 
прийомів, добір дидактичного матеріалу для інтегрованих уроків. Вправи, що 
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можуть бути застосовані на інтегрованих уроках мови та літератури, мають на меті 
виконання завдань здебільшого зіставного, творчого характеру, при цьому 
тренувальні вправи майже відсутні. 

Вивчаючи можливості інтегрованого навчання на уроках української мови та 
літературного читання, можна зробити висновок, що за цією методикою — 
майбутнє. Змістовні та цілеспрямовані інтегровані уроки вносять у звичайну 
структуру шкільної освіти новизну, оригінальність, сприяють формуванню цілісної 
картини світу, розгляду предмета з кількох сторін, дозволяють систематизувати 
знання, створюють сприятливі умови для реалізації особистісно орієнтованого, 
розвивального навчання школярів. Методично правильні побудова і проведення 
інтегрованих уроків сприяють підвищенню зростання професійної майстерності 
вчителя, тому що вимагають від нього володіння методикою сучасних технологій 
навчально-виховного процесу. 
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Розвиток багатогранної особистості, яка комфортно відчуває себе в 
спілкуванні та діяльності у ХХІ ст. є одним з основних стратегічних завдань освіти 
в Україні, що відображається та узагальнюється в педагогіці партнерства. Це, 
відповідно, зумовлює впровадження в освітній процес новітніх педагогічних 
технологій, зокрема, тренінгових технологій навчання. В свою чергу, постає 
питання реалізації педагогічної взаємодії через тренінгові технології, ефективності 
такого методичного  підходу в Новій українській школі. 
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Досвід впровадження тренінгів у освітній простір описано у працях 
зарубіжних і вітчизняних учених: Р. Баклі, І. Беха, В. Большакова, І. Вачкова, 
Д. Капла, Л. Карамушки, Л. Петровської, Т. Яценко та інших. Практику 
застосування навчальних тренінгів у своїх працях розглядали Л. Бондарєва, 
Г. Ковальчук, Г. Марасанов, Н. Ничкало, О. Падалка, С. Сисоєва, С. Смагіна, 
Н. Стімсон, В. Федорчук, О. Щербак та ін. Тренінгові технології як елемент НУШ, 
розглянуто в роботах С. Коробко, Є. Афоніна, Ю. Коршун, О. Фісун тощо. 

На сьогоднішній день не існує загальноприйнятого визначення тренінгу. 
Складність дослівного перекладу слова «тренінг» (навчання, виховання, 
тренування, дресирування) та багатозначність визначень його сутності не дають 
змоги сучасним дослідникам досягти єдиної думки щодо змісту дефініції цього 
поняття.  

Згідно з означенням відомих практиків-тренерів Т. Авельцевої та Н. Зимівець, 
тренінгом називається запланований навчальний процес, призначений для надання 
знань, удосконалення наявних навичок й отримання нових на основі особистого 
досвіду та знань з метою зміни поведінки [2]. 

На думку ряду вчених (О. Главник, Г. Бевз, С. Максименко) тренінг – це 
одночасно: цікавий процес пізнання себе та інших; спілкування; ефективна форма 
опанування знань [5].  В рамках Нової української школи тренінг розглядається як 
універсальний інструмент організації активної взаємодії [1].   

Ми поділяємо позицію В. Безпалька та Я. Сікори, які навчальний тренінг 
розглядають як педагогічну технологію навчання, оскільки він має чіткий 
алгоритм використання та гарантує досягнення запланованого результату [4].  

Під тренінговою технологією навчання розуміємо педагогічну технологію, 
основною формою організації якої є тренінг, що базується на групових формах 
роботи і спрямований на згуртування колективу, налагодження позитивної 
атмосфери, досягнення освітніх, розвивальних та виховних цілей шляхом активних 
методів взаємодії. 

З метою формування педагогічної взаємодії, в освітньому процесі Рівненської 
загальноосвітньої школі І-ІІІ ступенів № 8, нами розроблено та апробовано 
тренінгові технології навчання, під час проведення виховних занять, ранкових 
зустрічей «Хвилини щастя» та уроків-тренінгів з української мови, 
природознавства, основ здоров’я, я у світі, де, відповідно до теми уроків, 
застосовували тренінгові вправи з метою згуртування колективу, налагодження 
позитивних взаємовідносин з вчителем, створювали ситуації успіху для всіх 
учасників освітнього процесу початкової школи. 

Щоб задати позитивні емоції та темп активно працювати впродовж дня перед 
початком уроків ми проводили ранкові зустрічі «Хвилини щастя» з елементами 
тренінгу. Під час таких зустрічей можна використати вправи «Інтерв’ю», «Хто я?», 
«Вгадай емоцію», «Ти мені, я тобі», «Емоційний крокодил», «Моя емблема», 
«Ліліпути та велетні» тощо [3].   

Тренінгові технології навчання дуже ефективні під час уроків, адже діти на 
таких заняттях працюють активно й охоче, щоразу роблять для себе невеликі, але 
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важливі відкриття. Кожна тренінгова вправа за своїм змістом і метою відповідала 
певному етапу уроку-тренінгу. 

Так на вступній частині тренінгу ми проводили вправи на знайомство, а саме 
«Вітання-знайомство», «Мій портрет у сонячному промінні», «Перебудова», 
«Клубок», «Снігова куля», «Ім’я», «Портрет класу», «Що моя річ знає про мене». 

З метою результативності та ефективності тренінгу, формулювали правила 
роботи під час заняття, які спрямовані на створення атмосфери довіри і підтримки, 
де кожен учасник зможе бути відкритим, без побоювання висловлювати свою 
позицію. Правила групи можна прийняти за допомогою таких вправ як 
«Кораблики», «Сонечко», «Квітки», «Параграф» та ін.  

Вправи на з’ясування очікувань від заняття спонукають учнів висловити свої 
сподівання і тривоги. Це вправи: «Очікування і хвилювання», «Незакінчені 
речення», «Смайлик», «Чарівні промінці», «Листочки». 

З метою актуалізації опорних знань учнів та формування мети і завдань уроку 
можна запропонувати декілька варіантів вправ. Наприклад: «Міні-інтерв’ю», 
«Формула уроку» (на уроках української мови); «Вибери мене», Здоров’я та 
спілкування», «Дзеркало», «Художня майстерня» (уроки з основ здоров’я) та ін.  

Основна частина уроку-тренінгу повністю присвячується реалізації головної 
мети уроку. Під час основної частини рекомендуємо використовувати різноманітні 
форми та методи навчання: «інформаційне повідомлення», міні-лекції, презентації, 
твір-мініатюра, робота в малих групах та парах, «мозковий штурм», «акваріум», 
«займи позицію», аналіз ситуаційних вправ, рольові ігри, розробка проектів.  

На заключній частині узагальнювали всі розглянуті впродовж тренінгу теми  
для логічного підведення підсумку («Дерево підсумків», «Квітка», «Ми молодці», 
«Подарунок», «Віночок побажань»); релаксацію і процедури завершення тренінгу 
(«Форма», «Піца-грядка», Притча про мудреця і метелика», «Маяк», «Стілець 
бажань»). 

Така логічна послідовність вправ виступає системою засобів організації 
взаємодії всіх учасників, що і обумовлює її ефективність. 

Отже, реалізація тренінгових технологій навчання в освітньому процесі 
початкової школи дозволяє: забезпечити рівність у спілкуванні, партнерство у 
спільній діяльності; підвищити мотивацію до успіху, рівень пізнавальної 
активності учнів; подолати проблеми міжособистісної взаємодії, згуртувати 
колектив; дарувати гарний настрій, позитивні емоції, радість тощо.  
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Сучасні психологічні аспекти проблеми дитячої обдарованості розглядалися у 
працях багатьох вітчизняних дослідників. Зокрема, специфікою розвитку 
інтелектуальної обдарованості дітей займалась С. Шевчук, процесами розвитку 
мислення учнів займалися Л. Суховірська, О. Трифонова, М. Садовий, О. Топузов, 
Т. Потапова; проблема психолого-педагогічного супровіду обдарованих дітей є 
предметом дослідження Т. Мотилько та І. Леонової; розвитку творчих здібностей 
дітей присвячена праця В. Федосеєнко.   

Концепція стратегії підтримки та розвитку дитячої обдарованості визначає 
поняття «обдарована дитина», як дитину, що виділяється яскравими незвичайними, 
видатними досягненнями (має внутрішні передумови для досягнень) в тому чи 
іншому виді діяльності. Відповідно до психологічних досліджень обдарованими є 
не більше 5% дітей. Разом з тим, беручи до уваги генетично закладені в кожній 
дитині здібності й різноманіття видів обдарованості, можна припустити, що 
потенційно кожна дитина – обдарована.  

За твердженням В. Смотріна, поняття обдарованості охоплює:  
• психофізіологічні особливості (наявність природних здібностей до 

адекватного й цілісного світосприйняття, природно зумовлена потреба у розумовій 
праці, прагнення особистої емоційної незалежності, засвоєння особистої природно-
соціальної цінності, інтуїтивність);  

• інтелектуальні здібності (пізнавальний інтерес, інформаційна ерудиція, 
високий рівень інтелектуального розвитку, нестандартність мислення, здатність до 
абстрагування, діалектичний світогляд);  

творчий потенціал (оригінальність у вирішенні навчально-пізнавальних 
питань, ініціативність, цілеспрямованість у виборі видів діяльності, 
неординарність підходів, інтенсивність розумової праці);  
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• світоглядні цінності (високий рівень свідомості та культури, 
ініціативноактивна відповідальність, активність, високий рівень морально-
естетичної рефлексії, самоаналізу і самоконтролю) [1].  

Як свідчить аналіз наукової літератури, обдарованість, геніальність, талант, 
здібності та задатки тісно пов’язані між собою, проте мають суттєві відмінності. 
Так, обдарованість визначається науковцями як індивідуальна потенціальна 
своєрідність задатків людини, завдяки яким вона може досягти значних успіхів у 
певній галузі діяльності. Будь-яка дитина може досягати особливих успіхів у 
широкому спектрі діяльності, оскільки її психічні можливості надзвичайно 
пластичні на різних етапах вікового розвитку. Таким чином, обдарованість у 
певній діяльності може виникати стихійно й далі розвиватись за сприятливих умов 
або затухати за несприятливих.  

Геніальність у свою чергу – найвищий рівень творчих проявів особистості, що 
втілюється у творчості. Для генія характерні творча продуктивність, оволодіння 
культурною спадщинoю минулого і водночас рішуче подолання старих норм і 
традицій.  

Талант вченими визначається як поєднання високорозвинених спеціальних 
здібностей, яке дає людині змогу створити такі продукти діяльності, що 
виділяються своєю новизною, досконалістю і мають високу суспільну значущість. 
Крім того, це прояв інтелекту у відношенні до конкретної діяльності, пізнання 
природи [3, c. 398]. 

Н. Завгородня вважає, що саме інтелектуальні (розумові) здібності – це 
здатність ефективно виконувати інтелектуальну роботу, що потребує тривалого 
пізнавального напруження. Це потребує інтенсивної уваги до об’єктів 
спостереження, запам’ятовування, аналізу і синтезу, узагальнення тощо. Розвиток 
здібностей у контексті організації розумової діяльності означає виконання різних 
видів праці з дотриманням умов, що можуть забезпечити максимальну її 
продуктивність при найменшій затраті енергії [2].  

Досліджуючи багатоаспектну обдарованість школярів, психолог О. 
Щебланова відзначає, що високий рівень інтелектуальних здібностей та інтелекту в 
цілому є одним з головних компонентів обдарованості у шкільному віці й впливає 
не лише на успішність навчальної і позашкільної діяльності, але й на особливості 
школярів [2].  

У сучасних психолого-педагогічних дослідженнях описанні наступні 
особливості творчості інтелектуально обдарованої дитини:  

• творчість надає статусу творчої особистості;  
• творчість не обмежується такими аспектами функціонування психіки 

людини, як образний, логічний, поведінковий, тощо, а проявляється на рівнях 58 
психічної активності людини. • творчості притаманні синергетичі риси: 
нелінійність, збурення, флуктуація [3, c. 399].  

Л.Суховірська визначає чотири основні стадії творчого розвитку, що 
характеризують якісні зміни в особистості: самопізнання, самоорганізація, 
самоосвіта, самореалізація-по осі саморозвиток; раціонально-математичне 
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мислення, знаннєва пам’ять, вербальні здібності, логіка-по осі інтелект; творча 
уява, образна пам’ять, акторське мистецтво, інтуїція-по додатковості та 
синхронізації відповідних якостей на однойменних стадіях [3, c. 397].  

Як зазначає Н.Чувасова, творчі та інтелектуальні здібності – це креативність, 
зокрема здатність привносити нове у досвід, здатність породжувати оригінальні 
ідеї в умовах дозволу або постановки нових проблем, здатність усвідомлювати 
проблеми і протиріччя, формулювати гіпотези щодо відсутніх елементів ситуації, 
здатність відмовлятися від стереотипних способів мислення [4, c. 149].  

Так, Е.Торренс вважає, що максимального рівня розвитку креативності 
дитина досягає у віці 5 років та молодшому шкільному віці [5, c. 121].  

Отже, креативність виявляється через інтелект, мислення, творчість, уяву, 
вміння вирішувати проблеми. Проведене дослідження виявило тісний зв'язок між 
обдарованістю, геніальністю, талантом, здібностями та задатками, що є 
складовими інтелектуальної обдарованості особистості дитини і тими чинниками, 
котрі учителі повинні розвивати в учнів у процесі їх освіти. Проте, у процесі 
навчання вчителю слід зосереджувати увагу також на підвищення рівня свідомості 
учнів, їх культурного та морально-естетичного розвитку, активності. 

Виявлення інтелектуально обдарованих дітей повинно розпочинатись ще з 
початкової школи за допомогою спостереження за поведінкою та розумових 
здібностей дитини, вивчення його психологічних особливостей. Тому, щоб 
отримати достовірну, об’єктивну інформацію з приводу того, чи є дитина 
обдарованою, необхідно отримати експертну оцінку її обдарованості від батьків, 
учителів, однолітків самої дитини, разом з тим, використовуючи валідні 
психологічні методи діагностики: діагностика розвитку особистості (характер, 
комунікативні навички, мотивація, адаптація до оточуючого середовища тощо); 
діагностика розвитку креативності (розвиток мовлення, оригінальність, гнучкість 
мислення тощо). 
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Сьогодення ставить нагальну вимогу щодо вирішення проблеми виховання 
нового покоління українців, здатних забезпечити розвиток і ствердження 
Української держави. На заклади вищої освіти покладається надважливе завдання 
в цьому напрямі – формування національної еліти, від якої залежить подальше 
майбутнє держави. 

Патріотичне виховання студентів педагогічного університету розуміється як 
педагогічний процес становлення особистості громадянина і патріота своєї 
Батьківщини на основі прийняття демократичних цінностей, додержання закону, 
норм права, загальнолюдської моралі й участі майбутнього вчителя в 
демократичних процесах, формування мовленнєвої культури та підготовки їх до 
здійснення патріотичного виховання учнів [4].  

Патріотичне виховання передбачає формування у студентів патріотичної 
свідомості, ціннісного ставлення до українського народу, Батьківщини, держави, 
нації, активної суб’єктної позиції щодо сучасних політичних подій в Україні, 
діяльності, спрямованої на становлення України як правової, демократичної 
держави та здатності до формування у молодого покоління високої патріотичної 
вихованості [3].  

Патріотична вихованість майбутнього вчителя розглядається як інтегральна 
цінність та духовно-моральна якість особистості, що виявляється в почутті любові 
до України, до її мови і традицій народу, у відчутті духовного зв’язку з ним, у 
моральній відповідальності за долю Батьківщини і готовності її захищати, у 
вільному національному самовизначенні особистості, здатної до успадкування 
культурних надбань українського народу та свідомого збереження та примноження 
національних духовних цінностей, здатності до діяльності з розбудови держави, 
готовності до здійснення патріотичного виховання школярів.  

Освітньо-виховне середовище педагогічного університету є важливим 
фактором професійного становлення студентської молоді та її особистісного 
розвиту. Таке середовище виконує наступні завдання: орієнтація на створення 
гуманістичного інтерактивного середовища, спрямованого на максимальний 
розвиток особистісного потенціалу кожного студента; забезпечення взаємозв’язку 
виховного процесу із навчальною та науковою роботою; максимальне 
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використання виховного потенціалу навчальних предметів; розробка та реалізація 
патріотично зорієнтованого змісту спільної діяльності викладачів та студентів.  

Структура патріотичної вихованості майбутніх учителів містить такі 
компоненти: когнітивний, мотиваційний, діяльнісний [5]. Критеріями 
сформованості кожного компонента відповідно визначені: ціннісно-патріотичний 
світогляд із показниками: патріотично-світоглядні знання, переконання, ідеали, 
ціннісно-патріотична свідомість, володіння рідною мовою, повага до неї; 
патріотично-спрямована активність з показниками: мотивація патріотизму, активна 
суб’єктно-патріотична позиція, толерантне ставлення до представників різних 
культур; патріотично-професійна діяльність за показниками: здатність до 
патріотичної самореалізації, готовність до здійснення патріотичного виховання 
учнів.  

Ефективне патріотичне виховання студентів педагогічного університету 
можливе за таких педагогічних умов: використання виховного потенціалу 
навчальних предметів з метою патріотичного виховання студентів; залучення 
студентської молоді до участі в соціально-значимих проєктах патріотичного 
спрямування; активне вивчення майбутніми учителями національно-культурної 
спадщини українського народу [1]. Зазначені педагогічні умови діють в освітньо-
виховному середовищі педагогічного університету в комплексі.  

Реалізація педагогічних умов включає таке методичне забезпечення та 
відповідні форми виховної роботи: щодо першої педагогічної умови – 
використання виховного потенціалу навчальних предметів з метою патріотичного 
виховання студентів – круглі столи, конкурси, виставки, конференції, творчі 
зустрічі тощо. До другої педагогічної умови – залучення студентської молоді до 
участі в соціально-значимих проєктах патріотичного спрямування – різноманітні 
види проєктів: творчі, ігрові, пізнавальні, дослідницькі, культурологічні, 
інформаційні, практико-зорієнтовані, соціальні, волонтерські. До третьої – активне 
вивчення майбутніми учителями національно-культурної спадщини українського 
народу – інтелектуальні ігри, дискусії, диспути, прес-конференції, засідання 
круглого столу, тематичні діалоги, інтерактивні методи: «Мікрофон», «Акваріум», 
«Асоціації», «За-проти», метод «Ключових питань», метод «Прес», мозковий 
штурм та ін. [2].  
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Інклюзивна освіта має життєво важливе значення для соціальної 
згуртованості в різноманітних суспільствах. Нещодавно в Європі знову стали 
проводити громадські обговорення про необхідність забезпечити більш 
інклюзивну освіту для дітей і молодих людей, які зіштовхуються з соціальним 
відчуженням у різноманітних суспільствах.  

Факти свідчать про те, що в багатьох європейських державах кількість дітей, 
які походять із сімей мігрантів або груп меншин, залишають школу принаймні 
вдвічі більше, в порівнянні з учнями з корінного населення або етнічної більшості. 
«У багатьох країнах діти з обмеженими можливостями як і раніше навчаються 
окремо, хоча відповідна підтримка дозволила б їм в повній мірі інтегруватися в 
звичайну систему освіти» [1].  

Бідність, дискримінація і соціальна маргіналізація - ось основні глибинні 
причини цього дефіциту інклюзивної освіти, що необхідно змінити завдяки 
рішучим і систематичним діям з боку всіх європейських держав. 

Відчуження або поділ в освіті за етнічними та мовними ознаками має руйнівні 
наслідки для соціальної згуртованості та примирення в багатоетнічних 
суспільствах, які борються за те, щоб подолати минуле, відзначене насильством. У 
Боснії і Герцеговині ціле покоління молодих людей здобували освіту в 
моноетнічних школах або ж в сегрегованих «двох школах під одним дахом». На 
жаль, видається, що іноді просто відсутня політична воля для того, щоб змінити 
подібну систему, незважаючи на постанови національного суду, який прийшов до 
висновку про те, що ця система має дискримінаційний характер.  

Роздільне навчання є реальністю і для багатьох сербських і хорватських дітей 
у Вуковарі (Хорватія). Турбують негативні наслідки роздільного навчання в 
колишній Югославській Республіці Македонія для життя і взаємин учнів, а також 
для соціальної згуртованості цієї країни. 
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Кожен має право на якісну освіту. Інклюзивна освіта, за визначенням 
ЮНЕСКО, - це процес, в якому враховується різноманіття потреб усіх дітей, 
молоді та дорослих, завдяки розширеній участі в освіті, культурі і спільнотах, а 
також зниженню рівня і ліквідації відчуженості в рамках освіти і у відношенні до 
освіти. Згідно з цим принципом, відповідальність за освіту всіх дітей без будь-якої 
дискримінації в основній системі освіти покладається на державу. Як відзначала в 
2014 році Парламентська асамблея Ради Європи, школи повинні стати тим місцем, 
де пріоритет віддається навчанню молоді того, щоб жити гармонійно в умовах, в 
яких поважається свобода думки і совісті, заохочується відкритість навчання у 
відношенні один до одного, розвивається критичне мислення, і при цьому 
надається відповідна підтримка тим, хто цього потребує. 

Переглянута Європейська соціальна хартія гарантує право осіб із обмеженими 
можливостями на самостійність, соціальну інтеграцію та участь у житті громади, в 
тому числі в освіті. Європейський комітет з соціальних прав слідував цим 
принципам в рішеннях про колективні скарги, що стосуються відсутності доступу 
до інклюзивної освіти, наприклад, щодо Франції та Бельгії. 

Інклюзивна освіта корисна для всіх учнів. Вона не обмежується інтеграцією 
дітей з особливими потребами в основну освіту, а має позитивний вплив на всіх 
дітей, шкільні установи і суспільство в цілому, як зазначалося в зауваженнях 
загального порядку 2006 року Комітету ООН із прав дитини. 

Інклюзивна, міжкультурна освіта підтримується програмою Ради Європи про 
виховання демократичної громадянськості і освіти в галузі прав людини, яка 
включає конкретну програму для Південно-Східної Європи: «Регіональна 
підтримка інклюзивної освіти».  

Необхідно уточнити потреби інклюзивної освіти в національних контекстах, 
просувати її принципи і відображати це в національному законодавстві, в політиці 
і практиці освіти в масштабах всієї Європи [2, c. 101]. Для цього необхідно 
підвищувати потенціал шкіл, щоб створювати інклюзивні умови, зокрема, 
удосконалюючи практику викладання для того, щоб готувати вчителів до 
різноманіття в класах [3].  

Необхідно зміцнювати міжсекторальне співробітництво між освітніми 
закладами в цій сфері, зокрема, між органами освіти, охорони здоров'я та 
соціального захисту. Крім того, необхідно розвивати системи підтримки в 
інклюзивній освіті, в тому числі забезпечуючи гнучку і інклюзивну політику 
прийому на навчання для всіх малозабезпечених учнів. Також необхідно розвивати 
моніторинг і оцінку інклюзивного характеру шкіл. І останнє, але важливе, - слід 
підвищувати рівень участі в цих процесах батьків і розширювати їх можливості. 
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Інтеграція дітей із особливими освітніми потребами швидкими темпами 

поширюється в Україні. Стрижнем такого явища стало законне право дитини на 
якісне задоволення освітніх потреб. Батьки дитини, влаштувавши її у звичайну 
школу святкують перемогу, а тим часом школи не готові до прийняття особливої 
дитини. Обмежений обсяг інформації про позитивний досвід роботи шкіл-
інтернатів також знижує ступінь довіри батьків до інтернатної установи, тому 
питання роботи над іміджем кожної школи є досить актуальним. 

На сьогодні організаційно-методичні засади освітнього процесу у закладах 
загальної середньої освіти орієнтовані на дітей із типовим розвитком, і не 
враховують особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей із особливими 
освітніми потребами. Невідповідність форм і методів педагогічного впливу на 
таких дітей може створювати передумови для формування в них негативного 
ставлення до навчання, девіантної поведінки. 

Для нашого дослідження вагомим є визначення сутності ключових понять 
проблеми: інклюзії, інклюзивного навчання, інклюзивна школа, інтерактивні 
методи. Так, інклюзія – це спосіб мислення і дії, які дозволяють кожній людині 
відчувати себе прийнятою такою, якою вона є; які забезпечують повагу і 
гарантують безпеку. 

Інклюзивне навчання – це комплексний процес забезпечення рівного доступу 
до якісної освіти дітям із особливими освітніми потребами шляхом організації 
їхнього навчання у закладах загальної середньої освіти на основі застосування 
особистісно орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних 
особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей. 

Інклюзивна школа – заклад освіти, який забезпечує інклюзивну освіту як 
систему освітніх послуг, зокрема: адаптує навчальні програми та плани, фізичне 
середовище, методи та форми навчання, використовує існуючі в громаді ресурси, 
залучає батьків, співпрацює з фахівцями для надання спеціальних послуг 
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відповідно до різних освітніх потреб дітей, створює позитивний клімат у 
шкільному середовищі. 

Метою роботи в освітньому закладі інклюзивної орієнтації є сприяння 
успішному вирішенню учнями з особливими потребами власних проблем. Засоби 
досягнення цієї мети – вивільнення і розвиток ресурсів учня та його соціального 
оточення, забезпечення необхідних соціальних змін, навчання, виховання та 
самовиховання особистості, застосування інтерактивних методів та прийомів [3]. 

Учні з особливими потребами нарівні з іншими учнями залучаються до 
інтерактивного навчання. Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що 
освітній процес відбувається тільки шляхом постійної, активної взаємодії всіх 
учнів. Це співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання у 
співпраці), де і учень, і вчитель рівноправні, рівнозначні суб’єкти навчання, 
розуміють, що вони роблять, рефлектують з приводу того, що вони знають, вміють 
і здійснюють. Учитель в інтерактивному навчанні виступає як організатор процесу 
навчання, консультант, фасилітатор, який ніколи не «замикає» освітній процес на 
собі. Головним у процесі здобуття освіти є зв’язки між учнями, їхня взаємодія і 
співпраця. Результати навчання досягаються взаємними зусиллями учасників 
процесу навчання, учні беруть на себе взаємну відповідальність за результати 
навчання [1]. 

Організація такого навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, 
використання рольових ігор, спільне вирішення проблем на основі аналізу 
обставин та відповідної ситуації, залучення й дітей з особливими освітніми 
потребами тощо. 

Нагромаджений уже сьогодні в Україні та закордоном досвід переконливо 
свідчить, що інтерактивні методи сприяють інтенсифікації й оптимізації освітнього 
процесу учнів з особливими освітніми потребами. 

Вони дають змогу таким учням: 
 полегшити процес засвоєння знань; 
 аналізувати навчальну інформацію, творчо підходити до засвоєння 

навчального матеріалу; 
 навчитись формулювати власну думку, правильно її виражати, доводити 

свою точку зору, аргументувати й дискутувати; 
 моделювати різні соціальні ситуації і збагачувати власний соціальний 

досвід через включення в різні життєві ситуації; 
 слухати іншу людину, поважати альтернативну думку, прагнути до 

діалогу; 
 вчитися будувати конструктивні відносини в групі, визначати своє місце в 

ній, уникати конфліктів, розв’язувати, шукати компроміси; 
 знаходити спільне розв’язання проблем, розвивати навички проектної 

діяльності, самостійної роботи, виконання творчих робіт [2]. 
Крім того, використання інтерактивних методів дозволяє реалізувати ідею 

співробітництва тих, хто навчає і тих хто навчається, вчить їх конструктивній 
взаємодії, сприяє оздоровленню психологічного клімату на уроці, створює 
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доброзичливу атмосферу, значно підвищує мотивацію учнів до навчання, 
зумовлює можливість залучення всіх учасників, в тому числі й дітей з особливими 
освітніми потребами. 

Особлива значущість інтерактивного навчання полягає в тому, що учні з 
особливими освітніми потребами навчаються ефективній роботі в колективі і не 
почувають себе відірваними. З іншого боку, інтерактивні методи навчання є 
частиною особистісно-зорієнтованого навчання, оскільки сприяють соціалізації 
кожної особистості, усвідомлення себе як частини колективу, своєї ролі і 
потенціалу. 
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Концепцією Нової української школи передбачено створення інклюзивного 

освітнього середовища, яке в свою чергу має на меті  надання постійної або 
тимчасової  допомоги дітям, які цього потребують.  Ця допомога включає в себе 
діагностику, корекцію та профілактику. 

Навчання дітей малюванню вважають одним із найважливіших корекційних 
засобів. Однак дещо раніше образотворча діяльність не вважалася засобом 
виправлення дефектів у дітей з особливими освітніми потребами, а сприймалась 
виключно як засіб, який має позитивну дію на загальний розвиток дітей, і, 
найперше, на їх емоційну, рухову та моторну сфери. На ефективність такого засобу 
як образотворча діяльність вказував науковець В.М. Бехтерєв. Він писав: «Дитячий 
малюнок є об’єктивний свідок проявів і розвитку дитячої психіки». Проте ще 
довгий час існувала думка, що роботи учнів з психічними або фізичними 
відхиленнями характеризуються низькою технікою виконання, бідним та 
обмеженим змістом, повільним темпом розвитку образотворчих умінь і навичок.  

Психолого-педагогічні аналізи особливостей образотворчої діяльності дітей з 
особливими освітніми потребами сприяли обґрунтуванню методики навчання 
образотворчого мистецтва[1, с.78]. Науковці дійшли висновку, що процес 
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малювання виступає важливою складовою у пізнанні дитиною довколишнього 
світу; воно виступає одним із корекційних засобів інклюзивного навчання. 

Навчання дітей малюванню вимагає прояву різних якостей та вмінь. Для того, 
щоб зобразити якийсь об’єкт, дитині необхідно детально його проаналізувати: 
з’ясувати, якої він  форми, яку має будову, колір, положення в просторі. На вимогу 
вчителя відтворити на аркуші  подібне із зображуваним об’єктом, у дитини 
активізується багато процесів, які в свою чергу змушують дитину помічати навіть 
такі деталі, які у звичайному середовищі залишаються поза увагою. На уроках 
образотворчого мистецтва учні з особливими освітніми потребами починають 
краще порівнювати, знаходити спільне і відмінне, встановлювати взаємозв’язки. У 
такий спосіб образотворча діяльність сприятиме розвитку у дітей аналітико-
синтетичної функції мислення. 

Під час спостереження за об’єктами, предметами та їх властивостями, наочне 
та чуттєве знайомство становить частину сенсорного розвитку. Це досягається 
завдяки вивченню дітьми розміру, кольору предметів, які зображуються. При 
цьому в роботу включаються рухові, зорові та м’язові та дотикові аналізатори.  В 
результаті навчання нечіткі та слабо-диференційовані сприйняття дітей 
змінюються на чіткі та конкретні. 

В ході занять з малювання,  у дітей розвиваються уява, пам'ять, фантазія. Діти 
здатні формувати уявлення, які незабаром стануть підґрунтям для засвоєння знань 
не лише з такого навчального предмету як образотворче мистецтво, але й інших. 

Під впливом корекційної роботи в учнів з особливими освітніми потребами 
розширюється чуттєве пізнання[4, с.113]. На основі розвитку мислення й мовлення 
створюються передумови для формування елементарних естетичних суджень. 
Естетичні переживання сприяють загальному  загостренню відчуттів, особливо 
відчуттів кольору, поєднань кольорів,  ритму, динаміки.  Через емоційне 
сприймання, осмислення змісту й засобів виразності образотворчого мистецтва, 
опанування основами образотворчої грамоти, самостійної творчості учні освоюють 
зрозумілу для їх свідомості естетичну оцінку явищ навколишньої дійсності[2, 
с.45].  

Уроки образотворчого мистецтва мають вагомий естетичний потенціал, адже 
зумовлюються самою природою сприймання образотворчої діяльності і тим, що 
малювання є однією з найдоступніших форм творчості у дітей початкових класів. 
Такі заняття сприятимуть розвитку в учнів почуття прекрасного, адекватного 
емоційного та естетичного ставлення до об’єктів навколишньої дійсності; 
формуватимуть уявлення про мистецтво; прищеплюватимуть інтерес до творчої 
діяльності, здатності сприймати, розуміти, аналізувати і відтворювати художні 
образи[3, с.15].  

Отже, образотворча діяльність є одним із корекційних засобів інклюзивного 
навчання. Цей засіб передбачає навчання школярів бачити красу навколишнього 
світу, формувати в них естетичне ставлення до людини та природи рідного краю. 
Важливою складовою є досягнення логічного й образно-емоційного пізнання в їх 
єдності, активізація отриманих образних вражень,  розвиток естетичного почуття і 
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адекватної емоційно-особистісної оцінки. Тільки дотримуючись такого підходу 
можна задіяти усі потенціальні ресурси інтелекту й чуттєвого пізнання дитини з 
особливими освітніми потребами щодо змісту певного навчального матеріалу.  
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Проблема виховання особистості була, є і буде однією із найгостріших 

проблем шкільного навчання. Адже «виховання людини, як стверджує видатний 
педагог  В.О.Сухомлинський, є особливою професією, яку не порівняєш ні з якою 
іншою справою» [1, с. 420]. Актуальною ця проблема лишається і сьогодні в час 
створення нової української школи.  

Сьогоднішня школа своїм першочерговим завданням бачить виховання 
гармонійно розвиненої творчої особистості. У Законі України «Про освіту» метою 
освіти визначено всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності 
суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, 
формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, 
виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та 
спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству [2]. Велика 
роль у цьому процесі належить учителю, адже школа й учителі повинні формувати 
особистість відповідно до вимог сьогодення.   

Дослідження ролі особистості вчителя  у вихованні особистості стало 
предметом обговорення  багатьох педагогів. Аналіз стану розробки даної проблеми 
показав, що існують  різні підходи до поняття виховання особистості в роботах  
Ю. К. Бабанського, В. П. Беспалька, І. Д. Беха, І. А. Зязюна, Н. В. Кузьміної, 
М. Д.  Ярмаченко, І.Ф. Харламова та інших. Але найбільш глибоко і змістовно 
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розкрив цю проблему видатний майстер педагогічної праці Василь Олександрович 
Сухомлинський, погляди якого залишаються актуальними і на теперішній час.  

Особистість учителя він розглянув як наріжний камінь навчання та 
виховання, а його професійну і педагогічну майстерність пов’язував із рівнем 
психологічної культури, психолого-педагогічних знань, розмаїттям засобів 
естетико-психологічного впливу на учнів. «Життя переконує, що вихованець – 
дзеркало вихователя. Мистецтво й майстерність виховання полягають у тому, щоб 
уміти бачити себе в образі вихованця, в тій істоті, що мислить, відчуває, 
переживає, істоті, яку ми творимо з маленької дитини» [1, с. 559]. Варто зауважити 
те, що одним із організаційних орієнтирів Нової української школи є те, що 
учитель виступає  взірцем людини вихованої, своїм прикладом він надихає і 
зацікавлює дитину. 

Василь Сухомлинський був переконаний, що вчитель для вихованців може 
бути одночасно і другом, і наставником. Саме це і передбачено педагогікою 
партнерства у Новій українській школі. Видатний педагог стверджував те, що 
«виховний намір має бути прихований обстановкою дружніх, невимушених 
взаємин. Чому людина не повинна знати, відчувати, що її виховують? Тому що 
справжнє виховання – це самовиховання. Треба створити таке спілкування 
вихователя й вихованців, щоб кожне слово, звернене до юного серця й розуму, 
пробуджувало внутрішні духовні сили, викликало внутрішню роботу розуму й 
серця, спрямовану на самопізнання й самовдосконалення. Якщо ж людина на 
кожному кроці відчуває й розуміє, що її виховують, – здатність до самопізнання й 
самовдосконалення притупляється» [1, с. 654]. 

У Концепції НУШ наголошено на тому,  що «кожна  дитина – неповторна, 
наділена від природи унікальними здібностями, талантами та можливостями. Місія 
Нової української школи – допомогти розкрити та розвинути здібності, таланти і 
можливості кожної дитини на основі партнерства між учителем, учнем і батьками» 
[3].  Недаремно Василь Сухомлинський стверджував думку про те, що «людська 
природа може розкритися повною мірою лише тоді, коли в дитини є розумний, 
умілий, мудрий вихователь» [1, с.  421].  

Серед особливостей організації освітнього процесу Нової української школи 
названо формування загальнолюдських цінностей.  У пораднику для вчителя за 
загальною редакцією Н. М. Бібіка у формулі НУШ говориться про те, що виховний 
процес – невід’ємна складова всього освітнього процесу, що орієнтується на 
загальнолюдські цінності, зокрема морально-етичні  та соціально-політичні. 
Виховання не буде винесено в окремі «заняття з моралі». Формування характеру 
можливе лише через наскрізний досвід» [4, с. 7]. На цьому неодноразово 
наголошував Василь Сухомлинський тому, що у «виховному процесі все важливе, 
усе має значення» [1, с. 532].  

Пріоритетне значення у розбудові нової школи мають принципи партнерства, 
зокрема, повага до особистості; доброзичливість і позитивне ставлення; довіра у 
відносинах; діалог – взаємодія – взаємоповага та ін.  «Будьте доброзичливі», 



«ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ  
В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ» 

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА Е-КОНФЕРЕНЦІЯ, 28 КВІТНЯ 2020 РОКУ 
 

 

 
110 

 

звертається видатний педагог до вчителів. А далі пояснює: «бути доброзичливим – 
означає ставитися до дитини так, як ви поставилися б до власного сина» [1, с. 432].  

«Що ж треба починати робити в роки молодості, щоб не розкаюватися тоді, 
коли на горизонті - старість? – запитує видатний майстер педагогічної праці. І 
зразу ж дає відповідь,  яка для усіх вчителів є дороговказом у вихованні учнів. 
Багато що, і передусім, треба нагромаджувати по крихітці інтелектуальне 
багатство й педагогічну мудрість вихователя...» [1, с. 507-508].  
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Важливим станом сучасної освіти, зокрема в Україні, є упровадження 

інклюзивного навчання. Інклюзивне навчання – це комплексний процес 
забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми 
потребами, організація їх навчання у загальноосвітніх навчальних закладах.  

Сучасний етап розвитку освіти для дітей з особливими потребами в Україні 
характеризується досить динамічним розвитком інклюзивної форми навчання. 
Проблема удосконалення процесу підготовки майбутніх вчителів початкової 
школи до роботи в умовах інклюзивної освіти постійно знаходиться у центрі уваги 
науковців, які опікуються проблемами навчання дітей з психофізичними 
порушеннями (Н. Дятленко, А. Колупаєва, С. Литовченко, С. Миронова, 
О. Локшина та інші вітчизняні дослідники вважають компетентність ключовим 
поняттям педагогіки. [2, с.87]. Законом «Про вищу освіту» чітко визначено, що 
компетентність – динамічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок, 
способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-
етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати професійну 
та подальшу навчальну діяльність. [4]. 

Отже, компетентність - це активність суб’єкта діяльності, готовність і 
прагнення до продуктивної діяльності з повним усвідомленням відповідальності за 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
http://zakinppo.org.ua/images/2017/docs/10/konczepcziya.pdf
http://zakinppo.org.ua/images/2017/docs/10/konczepcziya.pdf
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її результати.  На прикладі інклюзивної компетентності бачимо, що педагог 
повинен знати, що діти з легкою формою церебрального паралічу особливо чуттєві 
до ставлення оточуючих відносно них. Саме тому педагоги прагнуть до створення 
єдиного освітнього простору, пристосованого до різних потреб усіх дітей. Так, в 
структурі інклюзивної компетентності майбутнього педагога можна виділити 
наступні компоненти: мотиваційно-ціннісний, когнітивно-операційний, 
рефлексивно-оцінний [1].  

Педагог є найважливішою ланкою в організації інклюзивного навчання. 
Учитель початкової школи стане першим наставником дитини з особливими 
освітніми потребами, а відповідно він потребує системної підготовки до участі в 
такому процесі. 

Для роботи з дітьми, що мають особливі освітні потреби, потрібно здійснити 
діагностику можливостей та потреб дитини, дати їм кваліфіковану оцінку та 
розробити на цій основі індивідуальні навчальні програми, відмовитися від 
колективних методів.  

Професійна компетентність вчителя – це сукупність його особистісних 
якостей, загальної культури та кваліфікаційних знань, умінь, методичної 
майстерності, гармонійна інтеграція яких в педагогічній діяльності дає 
оптимальний результат. 

Педагогічна компетентність – це сукупність теоретичних знань, практичних 
умінь, навичок, ставлень, досвіду, особистісних якостей учителя, що дають змогу 
здійснювати пошукову, естетичну діяльність, самостійно здобувати нові знання.   
Саме від педагога, його професійної готовності, педагогічна майстерність залежить 
не лише якість засвоєного матеріалу, а й те, наскільки комфортно будуть почувати 
себе учні в інклюзивному середовищі.  

Отже, компетентність педагога у сфері інклюзивного навчання дітей – це 
динамічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок, необхідних для 
ефективної діяльності в освітньому середовищі, а процес запровадження 
інклюзивного навчання актуалізує проблему формування компетентності педагога 
інклюзивного класу.  
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Одним з основних пріоритетів розвитку сучасної освіти є забезпечення рівних 

прав на освіту для всіх дітей, у тому числі для дітей з особливими освітніми 
потребами, дітей з інвалідністю, дітей з інших соціально вразливих груп. 

Інклюзивна освіта ( інклюзія – inclusion (англ.) – залучення), передбачає  
створення освітнього середовища, яке б відповідало потребам і можливостям 
кожної дитини, незалежно від особливостей її психофізичного розвитку. 
Інклюзивне навчання – гнучка, індивідуалізована система навчання дітей з 
особливостями психофізичного розвитку в умовах масової загальноосвітньої 
школи за місцем проживання. 

Хто такі діти з особливими освітніми потребами? Відповідно до широкого 
розуміння інклюзивної освіти та міжнародних документів, діти з особливими 
освітніми потребами – це особи до 18-ти років, які потребують додаткової 
підтримки в освітньому процесі ( діти з порушеннями психофізичного розвитку, 
діти з інвалідністю, діти-біженці, працюючі діти, діти-мігранти, діти – 
представники національних меншин, діти – представники релігійних меншин, діти 
із сімей з низьким прожитковим мінімумом, безпритульні діти, діти-сироти, діти із 
захворюваннями СНІД/ВІЛ та інші). [2] 

Концепція інклюзивної освіти відображає одну з головних демократичних 
ідей – усі діти є цінними й активними членами суспільства. Навчання в 
інклюзивних навчальних закладах є корисним як для дітей з особливими освітніми 
потребами, так і для дітей з типовим рівнем розвитку, членів родини та суспільства 
в цілому. [1] 

Як свідчать дослідження, в інклюзивних класах наголос робиться в першу 
чергу на розвиток сильних якостей і талантів учнів, а не на їхніх фізичних або 
розумових проблем. Взаємодія з іншими дітьми сприяє когнітивному, фізичному, 
мовному, соціальному та емоційному розвитку дітей з особливими освітніми 
потребами. При цьому діти демонструють відповідні моделі поведінки дітям з 
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особливими освітніми потребами і мотивують їх до цілеспрямованого 
використання нових знань і вмінь. [2] 

В інклюзивних класах взаємодія між учнями з особливими освітніми 
потребами та з дітьми з типовим рівнем розвитку сприяє налагодженню між ними 
дружніх стосунків, завдяки чому діти вчаться природно сприймати і толерантно 
ставитися до людських відмінностей, стають більш чуйними, готовими допомогти. 
[3] 

Які умови повинні бути створені для організації навчання дітей з особливими 
освітніми потребами в навчальному закладі? Доступність будівель і приміщень, 
використання відповідних форм і методів навчально-виховної роботи, психолого-
педагогічний супровід, співпраця з батьками або особами які їх замінюють. 
Організація інклюзивного навчання передбачає надання дитині з особливими 
освітніми потребами психолого-педагогічної корекційної допомоги. Корекційно- 
розвивальні заняття проводяться в окремому приміщенні, в якому можуть бути 
створені навчальна, ігрова, сенсорна зони, зона релаксації. [3] 

Для забезпечення ефективності навчально-виховного процесу наповнюваність 
класів з інклюзивним навчанням становить не більше ніж 20 учнів, з них «одна-три 
дитини з розумовою відсталістю або порушеннями опорного-рухового апарату, або 
зниженим зором чи слухом, або затримкою психічного розвитку тощо; не більш 
ніж двоє дітей сліпих або глухих, або з тяжкими порушеннями мовлення, або 
складними вадами розвитку (порушеннями слуху, зору, опорно-рухового апарату в 
поєднані з розумовою відсталістю, затримкою психічного розвитку), або тих, хто 
пересувається на візках». [5] 

Зазначимо, що впровадження нових підходів потребує побудови якісно 
нового освітнього середовища дитини. Це стосується не лише зміну стосунків між 
учнями, батьками та вчителями, а й організації простору класу. Учні матимуть 
свободу вибору предметів та рівня їх складності. У Новій українській школі буде 
заохочуватися інклюзивна освіта, для учнів з особливими потребами створено 
умови для навчання спільно з однолітками. [4] 

Отже, інклюзивна освіта у закладах середньої освіти має відображати одну з 
головних демократичних ідей – усі діти є цінними й активними членами 
суспільства. Інклюзія означає розкриття кожного учня за допомогою освітньої 
програми, яка є достатньо складною, але відповідає його здібностям. Вона 
враховує потреби, а також спеціальні умови та підтримку, яка забезпечується 
медико-соціальним та психолого-педагогічним супроводом. Але найголовніше – 
дитина вчиться життєдіяльності в оточені здорових дітей, що формує 
спрямованість до повноцінного життя, до усвідомлення власної спроможності, 
підвищення якості власного буття. 
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Інклюзивне навчання ставить серйозні завдання перед освітньою системою і 

функціонуванням закладу освіти, мобілізує до злагодженості роботи колективу, 
удосконалення програм і методів навчання, стимулюючи розвиток компетенції 
вчителів та інших фахівців. 

У 1970 році американський архітектор Майкл Біднер висунув ідею, що 
функціональний потенціал кожної людини посилюється, коли знімаються 
довколишні бар’єри — фізичні та ментальні. Американський архітектор Рон Мейс 
почав використовувати термін «універсальний дизайн» з 1997 року. [5] 

Універсальний дизайн в освіти — це дизайн предметів, навколишнього 
середовища, освітніх програм та послуг, що забезпечує їх максимальну 
придатність для використання усіма особами без необхідної адаптації чи 
спеціального дизайну (Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 N 2145-VIII).[3] 

Універсальний дизайн освіти – це підхід, що забезпечує філософську основу 
для розроблення широкого спектру навчальних продуктів та довкілля з 
урахуванням потреб усіх учнів із самого початку. Це стосується не тільки аспектів 
освітнього процесу: навчальної програми, навчального плану, оцінювання знань, 
методів викладання, шкільного дизайну, бібліотеки, спортивних майданчиків, 
гуртожитків, веб-сайтів, інструкцій, але й шляхів реформування публічного 
управління освітою осіб з особливими потребами.[2] 

Універсальний дизайн освіти не суперечить іншим методам і практикам. Він 
фактично включає і підтримує багато сучасних, заснованих на дослідженнях 
підходах до навчання, таких як: спільне навчання (групова робота), 
диференційоване навчання, оцінка, заснована на успішності, навчання в процесі 
реалізації проекту, мультисенсорне навчання, теорія множинного інтелекту, 
принципи навчання, орієнтовані на учня та ін.[1] 

Бар’єром в освіті може бути сама навчальна програма і методи викладання! 
Універсальний дизайн освіти, чи інклюзивний дизайн — особливий підхід до 

http://osvitportal.loda.gov.ua/inklyuzyvna_osvita_dlya_ditey_z_osoblyvymy_potrebamy_v_ukraini
http://osvitportal.loda.gov.ua/inklyuzyvna_osvita_dlya_ditey_z_osoblyvymy_potrebamy_v_ukraini
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навчання, який виправляє основний бар’єр у навчанні — негнучкі навчальні 
програми.[1] 

Варто зазначити що, універсальний дизайн — це створення особливого 
освітнього середовища, де кожна людина навчається «по-своєму» і цінність дитини 
не залежить від її здібностей і досягнень. Виходячи з цього, доречним 
буде  визначення Л.С. Виготського «зони найближчого розвитку», коли «навчання 
веде за собою розвиток». Відповідно до цієї моделі те, що сьогодні дитина робить 
у співпраці з педагогом, завтра вона зможе робити самостійно. Тому навчання 
виявляється найбільш плідним тільки тоді, коли воно відбувається в межах 
періоду, що визначається «зоною найближчого розвитку».[4] 

Ґрунтуючись на теорії «зони найближчого розвитку» Л.С. Виготського, 
Джером Брунер запропонував термін «підтримка» (scaffolding). Термін 
«підтримка» використовується для опису інструментів, які вчитель надає учням 
для того, щоб допомогти їм бути успішними при виконанні складних завдань. Ця 
метафора особливо вдала для освітнього процесу, оскільки підтримка (scaffolding – 
будівельні ліси), як і в будівництві, можеде монтуватися в міру того, як учень може 
справлятися із завданнями самостійно. 

Ресурсна кімната є прикладом удосконалення інклюзивного середовища та 
гармонізації навчання дітей з особливими освітніми потребами, приміщення 
ресурсної кімнати містить навчальну, соціально-побутову, ігрову зони та зону 
відпочинку. Приміщення оснащене телевізором, ламінатором, комп’ютерним 
обладнанням та принтером для роботи з додатковим навчальним матеріалом.[2] 

У ресурсних кімнатах діти можуть займатися з корекційним педагогом та 
дефектологом, практичним психологом, вчителем ЛФК (лікувальної фізичної 
культури) та іншими фахівцями, працювати за власним адаптаційним графіком. 
Там діти можуть розвивати життєві навички, вчитися, відпочивати, гратися. 

Медіатека — це кімната, оснащена новітніми технологіями, які створюють 
відповідні умови для навчання дітей з особливими освітніми потребами. Візуально 
кімната поділена на зони: перша зона — з медіатехнічним обладнанням — 
використовується для розвивальних і корекційних занять з корекційними 
педагогами і практичним психологом. Друга — для розвитку моторики, 
пізнавальних процесів за допомогою інтерактивних ігор та роздавального 
матеріалу, наприклад — кінетичним піском, конструктором, магнітної абеткою. Є 
і третя зона — для релаксації, де можна провести психоемоційне розвантаження, 
що дуже важливо для учнів, які швидко втомлюються, для них важливий 
відпочинок і часта зміна діяльності. У зоні релаксації проводиться пальчикова 
гімнастика, дихальні вправи в супроводі асистента вчителя, практичного 
психолога, вчителя-дефектолога.[3] 

Зручні яскраві дивани, крісла, килим, стіл для піскової терапії, проектор, 
фліп-чарти (спеціальні дошки для маркерів, крейди, магнітів), багато поличок з 
книгами, іграшками – все для того, аби дитина відпочила, розслабилася. 

Інформаційна насиченість сучасного світу вимагає спеціальної підготовки та 
певної адаптації навчального матеріалу перед його поданням учням, для того щоб 
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у візуально доступному для сприйняття вигляді надати учням основні або 
необхідні відомості, які будуть зрозумілими, легкодоступними та 
легкозасвоюваними. [4] 

Доцільність використання візуалізації навчальної інформації зумовлена 
необхідністю врахування когнітивних особливостей сучасного покоління учнів, а 
також потребою в компактному поданні навчального матеріалу у вигляді, 
найбільш зручному для його сприйняття, розуміння, засвоєння і запам’ятовування. 
Застосовують такі візуальні методи навчання: скрайбінг, бук трейлер, гіфки та 
соціальні мережі, інтелект-карти, інтерактивні книги та підручники, інтерактивні 
стрічки часу, інтернет-меми, леп буки, хмари слів та ін.[4] 
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Сучасна початкова школа працює в умовах нового державного освітнього 

стандарту освіти, який ставить серйозні завдання, що пов’язані з формуванням 
вміння вчитися, тобто приймати, зберігати цілі і слідувати їм у навчальній 
діяльності, планувати свою діяльність, здійснювати її контроль і оцінку, 
взаємодіяти усно з педагогом і однолітками в навчальному процесі. Значний 
внесок у набуття школярами перерахованих умінь вносять уроки української мови 
та читання, тому що їх метою є формування елементарної комунікативної 
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компетенції як здатності і готовності молодшого школяра здійснювати мовне 
спілкування. 

Вміння взаємодіяти усно, відповідають, з одного боку, за результативність 
навчальної діяльності з оволодіння мовним спілкуванням молодшими школярами, 
а з іншого, вносять внесок у формування універсальних навчальних дій, як основи 
їх навчальної суб’єктності.  

В даний час проблема пошуку найбільш ефективних засобів формування 
взаємодіяти усно стає досить актуальною. Одним з перспективних методів 
навчання слід назвати метод кейс-технологій – метод, при якому школярі можуть 
мати можливість розвитку творчого начала особистості, комунікативної 
компетенції, вміння працювати в команді [4, c. 172].  

Кейс-технологія – це інтерактивна технологія для короткострокового 
навчання на основі реальних або вигаданих ситуацій. Дана технологія спрямована 
не стільки на освоєння знань, скільки на формування в учнів нових якостей і умінь 
[1, c. 6].  

Для формування вміння взаємодіяти усно, на уроках української мови та 
читання і залучаються кейс-технології, в ході яких молодші школярі можуть 
організувати дискусії та мозкові штурми під контролем і за допомогою вчителя. 
Специфіка використання методу кейсів на уроках української мови та  читання в 
школі полягає в наступному: кейси слід пропонувати малим групам – не більше 5 
осіб, всі групи повинні мати загальну задачу, ситуація кейса не повинна мати 
однозначного рішення, кейс повинен містити необхідну для його вирішення 
інформацію, але допустимо використовувати надлишок або недолік інформації, 
кейс обов’язково повинен вирішуватися в малій групі, а потім презентуватися 
класу, щоб колектив виробив єдине рішення кейса[3, c. 154]. 

Найбільш прості кейси мають як саму ситуацію, так і її рішення, яке надається 
учням відразу.  Більш складні кейси мають практичну ситуацію без вирішення, 
знаходження якого покладається на учнів. Найбільш складні кейси являють собою 
роботу в групах, презентацію та захист рішень. Всі перераховані вище ступені 
складності кейсів на уроках читання орієнтовані на індивідуальний розвиток 
особистості кожного учня, і на групову діяльність учнів, в ході яких формується 
комунікативна компетенція, тобто вміння взаємодіяти усно.  

Виділяють наступні етапи роботи з кейсом: підготовчий етап (до початку 
занять), мета етапу: конкретизувати цілі та розробити конкретну ситуацію і хід 
заняття, ознайомчий етап (під час уроку), мета етапу: залучення в аналіз реальної 
ситуації, вибір оптимальної форми піднесення матеріалу для ознайомлення, 
аналітичний етап (початок обговорення кейса), мета етапу: проаналізувати кейс в 
групі і виробити рішення, підсумковий етап (презентація групових рішень), мета: 
представити і обґрунтувати рішення групи по кейсу, підведення підсумків 

Розглянемо прийоми кейс-технології, які можливо ефективно 
використовувати на уроках української мови  та читання для формування вмінь 
взаємодіяти усно: «Карусель», прийом «Акваріум», «Мозковий штурм» прийом 
складання «ментальної карти», прийом «Броунівський рух», дебати, рольові/ділові 
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ігри, прийом «4п»/»4P».Розглянуті прийоми кейс-технології дозволяють зробити 
роботу на уроках більш ефективною, цікавою і творчою, а головне – 
результативною. Крім того, всі наведені вище прийоми розвивають комунікативні 
вміння і навички, допомагають встановленню емоційних контактів між учнями, 
привчають працювати в команді, прислухатися до думки своїх товаришів, 
встановлюють більш тісний контакт між учнями і вчителем [2, c. 27]. 

Для прикладу можемо навести наступні кейс-технології які можна 
використовувати на уроках української мови та читання, а саме: активні методи 
навчання, наприклад, метод проектів, метод проблемного викладу, ігри, які є 
частиною кейс-технологій. Кейс-технології, з одного боку, протиставлені таким 
видам роботи, як повторення за вчителем, відповіді на питання вчителя, переказ 
тексту, а з іншого – поєднують в собі такі методи, як ігрове проектування, рольова 
гра, ситуативний аналіз, розбору ділової кореспонденції.  

У висновку хотілося б відзначити наступне: метод кейс-технологій на уроках 
української мови та читання має широкі освітні можливості. Будучи інтерактивним 
методом навчання, кейс-технологія дозволяє підвищити інтерес учнів до предмету, 
сформувати ключові освітні компетенції. Ефективність даного методу посилюється 
завдяки використанню текстів культурної спадщини на уроках української мови та 
читання. Беручи участь в аналізі текстів культурної спадщини в рамках кейс-
технології, учні позначають явища, події і власне ставлення до них, закладають 
тим самим основи своєї активної життєвої позиції. 

Отже, створення навчальних кейсів для уроків української мови та читання – 
це складний творчий процес, що вимагає використання певної методики розробки, 
що враховує загальні вимоги до їх складання та специфіки змісту предметної 
області. Тільки в цьому випадку кейс може являти собою якісний навчально-
методичний продукт і розглядатися як сучасний засіб навчання.  

Таким чином, можна зробити висновок про те, що навчання з використанням 
кейс-технології дозволяє формувати метапредметні взаємозв’язки, розвивати 
ключові компетенції учнів, відповідати принципам особистісно-орієнтованого і 
варіативного підходів до навчання.  Застосування кейс-технологій на уроках 
української мови та літератури дозволяє формувати в учнів вміння взаємодіяти 
усно, як з однокласниками, так і вчителем.  
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Сьοгοдні οдним із пріοритетних напрямів пοлітики нашοї держави є 

ствοрення інклюзивнοгο οсвітньοгο середοвища. Як і в більшοсті країн світу, в 
Україні кοнцепція інклюзивнοї οсвіти застοсοвується, як правилο, дο людей з 
οсοбливими пοтребами, яких станοм на 1 січня 2013 р. налічувалοся близькο 2,74 
млн., щο станοвить майже 6% від загальнοї кількοсті українців. Актуальність 
зазначенοї прοблеми зумοвлена тенденцією дο зрοстання кількοсті дітей, які 
пοтребують спеціальнοї οсвіти, яка б сприяла їхній сοціальній адаптації та 
інтеграції в активне суспільне життя [4, с. 198]. 

Термін «інклюзія» є відмінним від терміну «інтеграція» за свοїм 
кοнцептуальним підхοдοм. Зοкрема в дοкументі «Міжнарοдні кοнсультації з 
питань навчання дітей з οсοбливими οсвітніми пοтребами» вказується на те, щο 
інтеграція визначається як зусилля, спрямοвані на введення дітей у регулярний 
οсвітній прοстір [2, с. 7-8]. 

Метοю інклюзивнοї οсвіти є дοсягнення якicних змін в різних аспектах 
рοзвитку дітей цієї категοрії – фiзичнοму, сοціальнοму,психοлοгічнοму, 
рοзумοвοму, οсοбистіснοму. 

В Україні прοцес інклюзивнοгο навчання здiйснюється шляхοм οрганізації 
спеціальних класів, включенням дітей з вадами дο звичайних класів та навчання 
дітей за індивiдуальнοю фοрмοю. Οкрім тοгο, прοдοвжують свοю дiяльність 
спецiальні шкοли. Тοбтο заклади οсвіти міста є відкритими для навчання всіх 
дітей, незалежнο від їхніх фізичних, інтелектуальних, сοціальних чи інших 
οсοбливοстей. [1, с. 184]. 

Інклюзивне навчання та вихοвання дітей з οсοбливими пοтребами ставить 
перед οсвітнім закладοм два серйοзних запитання: «Як дοпοмοгти їм нοрмальнο 
рοзвиватись?» і «Як звести дο мінімуму мοжливі негативні наслідки суміснοгο 
навчання з іншими дітьми?». 

Сучасне суспільствο визнає, щο саме інклюзія є більш гуманнοю та 
ефективнοю οсвітньοю системοю, яка здатна задοвοльнити пοтреби всіх категοрій 
дітей, незалежнο від рівня психοфізичнοгο рοзвитку, та сприяє ствοренню 
інклюзивнοгο суспільства, яке б пοвнοю мірοю сприймалο таких учнів, визнавалο 
їхні права на οсвіту, οсοбистісний рοзвитοк, прοфесійну діяльність, участь у 
суспільнοму житті. [4, с. 198]. 

У Кοнцепції рοзвитку інклюзивнοгο навчання (Наказ МΟН № 912 від 
01.10.10 р.) нагοлοшується, щο інклюзивна οсвіта в Україні має запрοваджуватися, 
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пοчинаючи з дοшкільних навчальних закладів, де відбувається гοлοвним чинοм 
вихοвна діяльність щοдο підрοстаючοгο пοкοління.   

На думку вітчизняних та закοрдοнних учених, інклюзивне навчання мοже 
здійснюватися за οднією з фοрм: пοвна інтеграція, за якοю дітей із психοлοгічнοю 
гοтοвністю дο спільнοгο навчання зі здοрοвими οднοлітками та рівнем 
психοфізичнοгο рοзвитку, щο відпοвідає вікοвій нοрмі пο 1-3 οсοби включають дο 
звичайних класів (груп) загальнοοсвітньοгο (дοшкільнοгο) навчальнοгο закладу; 
часткοва інтеграція, за якοї дітей з οсοбливοстями психοфізичнοгο рοзвитку, які 
неспрοмοжні разοм зі здοрοвими οднοлітками οвοлοдіти οсвітнім стандартοм, 
включають дο загальнοοсвітніх класів (груп) пο 1-3 οсοби лише на частину дня; 
тимчасοва інтеграція, за якοї дітей з οсοбливοстями психοфізичнοгο рοзвитку 
οб'єднують зі здοрοвими οднοлітками 2-4 рази на місяць для прοведення спільних 
вихοвних захοдів. Пοвна і кοмбінοвана фοрми інтеграції прийнятні для дітей із 
висοким рівнем психοфізичнοгο й мοвленнєвοгο рοзвитку; часткοва та тимчасοва – 
з нижчим рівнем рοзвитку, зοкрема і з йοгο пοрушеннями [2, с. 8].  

Дο тοгο ж, інклюзивне навчання кοрисне не лише для дітей з οсοбливοстями 
психοфізичнοгο рοзвитку, а й для їхніх οднοлітків, яке сприятиме їх οсοбистіснοму 
рοзвитку. Таке навчання рοзвиває у здοрοвих шкοлярів здатність дο емпатії, 
тактοвнοї взаємοдії, чуйнοсті та тοлерантнοсті щοдο хвοрих οднοлітків, сприяє 
фοрмуванню ставлення дο них, як дο рівнοправних членів кοлективу.  Залучення 
дітей з οсοбливими пοтребами дο загальнοοсвітніх шкіл передбачає пοзитивний 
вплив на їхніх батьків та інших членів рοдини, внаслідοк чοгο відбувається 
пοступοва пοзитивна зміна психічнοгο стану οстанніх, пοслаблюється 
напруженість, пοкращується емοційний стан, зменшуються їхні тривοги й страхи, 
мοбілізуються сили на бοрοтьбу з хвοрοбοю [3, с. 308 ]. 
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Донедавна, навчання дітей з обмеженими можливостями життєдіяльності 
носило диференційований характер, а саме: навчання дітей з нормативним 
розвитком здійснюється у закладах загальної середньої освіти, до яких 
застосовуються традиційно визнані форми і методи навчання; навчання дітей з 
обмеженими можливостями здоров’я відбувається у закладах спеціальної освіти [2, 
с.15].  

Цивілізовані країни світу усвідомили: суспільство втрачає, якщо певна 
частина людської спільноти не залучена до активного і продуктивного життя, і 
тому перейшли до інклюзивної освіти, яка дає змогу дітям самореалізуватися й 
отримати професію в майбутньому. А значить – на рівні з усіма приносити користь 
країні і суспільству [1, с.5] 

Королівство Нідерланди обрали свій шлях розвитку інклюзивної освіти серед 
європейських держав. 

Перші експерименти з розробки і впровадження інноваційних моделей 
навчання дітей з ООП стали реалізовуватися у закладах загальної середньої освіти 
в м. Амстердам. Експериментальна школа мала 12 класів по 40 учнів, з яких 35% 
були діти з ООП, що переводилися з різних шкіл міста.  

Після проведення наукових досліджень були зроблені висновки про те, що 
20% учнів закладів загальної середньої освіти потребують додаткової спеціальної 
допомоги, оскільки вони, хоча й не мають зовнішніх проявів психофізичних 
порушень, проте мають певні відмінності від своїх однолітків. 

Для таких дітей на базі школи почали створювати «служби шкільного 
консультування», які складалися з психолога, вчителя-методиста, спеціального 
педагога та соціального працівника. [1, с.33-34] 

Королівство Швеція обрало стратегічний напрям на повне розформування 
закладів спеціальної освіти і створення на їх базі ресурсних центрів. У країні 
працює як позашкільна служба психолого-педагогічної і медико-соціальної 
допомоги дітям з ООП, так і допомога спеціальних фахівців, які працюють за 
угодами в школах. Також у штатному розкладі передбачена посада асистента 
вчителя. Освітня система підсилюється центрами дитячої реабілітації, які 
знаходяться в усіх територіальних округах країни. Фахівці таких центрів 
долучаються до розробки ІПР, надання психолого-педагогічних, корекційно-
розвиткових послуг і визначення освітнього маршруту учня[1, с.35]. 

Інклюзивна освіта у Фінляндській Республіці передбачає створення 
диференційованого освітнього середовища, коли один клас поділено на дві групи: 
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першу становлять учні з типовим розвитком, а другу – учні з ООП. Викладання 
предмета здійснюється двома вчителями (іноді до них приєднується спеціальний 
педагог або асистент учителя). Кількість дітей у такому об’єднаному класі може 
досягати 25 учнів або існують спеціальні класи з кількістю учнів не більше десяти. 
У них навчаються діти із тяжкими або комплексними порушеннями розвитку, з 
якими працюють два-три спеціальні педагоги й асистент учителя. Кожна дитина з 
ООП має індивідуальний план навчання. Також існує система державних освітньо-
консультативних центрів, до функцій яких входить організація супроводу і 
підтримки учнів з ООП, їхніх батьків і педагогів [1, с.37]. 

 Італійська Республіка є однією з провідних європейських країн у 
впровадженні інклюзивної освіти. Ця держава однією з перших визнала 
пріоритетність інклюзивної освіти для дітей з ООП. 

Освітня реформа в країні почалася у 1972 році за ініціативи громадського 
руху «Демократична психіатрія», який ставив за мету досягнення прогресивних 
змін у психіатричних лікувальних установах, ізоляції соціально небезпечних осіб із 
порушеною психікою, які стали в’язнями ізольованих закладів. 

Організатори громадського об’єднання були переконані, що психічні 
відхилення можуть виникати внаслідок шкідливого впливу з боку суспільства і 
школи, зокрема і спеціальних закладів освіти. Тому була запропонована шкільна 
реформа, яка надала можливість дітям з ООП стати повноцінними членами 
суспільства. У результаті цих ініціатив у 1971 році в Італії було ухвалено новий 
«Закон про освіту», що на законодавчому рівні надав право всім дітям навчатися в 
загальноосвітніх школах, а батькам – можливість обирати заклад освіти. 

Крім того, з метою створення умов для навчання дітей з ООП 
вищезазначеним Законом було передбачено ряд заходів, серед яких безоплатний 
транспорт від дому до школи, усунення архітектурних бар’єрів, що 
перешкоджають доступу до будівлі школи, і підтримка учнів зі складними 
порушеннями розвитку [1, с.30]. 

Отже, ми побачили, що досвід створення інклюзивного освітнього 
середовища багатий і різноманітний.  З огляду на вищезазначене, можемо виділити 
такі моделі систем інклюзивної освіти: наявність паралельних освітніх 
систем(Нідерланди), впровадження різноманітних способів інклюзії дітей з ООП 
(Фінляндія, Швеція), єдина освітня система (Італія). 
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В Україні, як і у переважній більшості країн Європи, освіта дітей з 

особливими освітніми потребами (ООП) представлена трьома моделями: 
сегрегаційною, інтеграційною та інклюзивною. Історія їх розвитку може бути 
умовно розділена на три періоди: середина XVII століття – 60-ті роки XX століття 
– сегрегаційна («медична модель»); середина 60-х – 80-ті роки XX століття  – 
інтеграційна («модель нормалізації»); 80-ті роки XX століття і до теперішнього 
часу – інклюзивна («соціальна модель»).  

В рамках «медичної моделі» особа з інвалідністю – це проблема, хворий, 
якому необхідні догляд та лікування в спеціальному закладі. У минулому люди з 
інвалідністю розглядалися виключно через призму їх порушення, їх змушували до 
лікування та ізоляції від решти суспільства.  

«Медичну модель» змінила «модель нормалізації», яка була представлена до 
середини 1980-х рр. і передбачала інтеграцію людей з ООП в суспільне життя. 
«Модель нормалізації» виникла в Європі, згідно з нею, кожна людина цінна, 
незалежно від того, якою вона є і яких успіхів може досягти; всі люди мають право 
на гідне людське існування; суспільство повинно створити такі можливості для 
всіх.  

Вперше «модель нормалізації» в літературі була описана у 1969 році 
шведським активістом Бенгтом Нір’є (1924 – 2006) [4]. Її можна розглядати в 
контексті, що будь-яка людина, незалежно від свого захворювання, має абсолютне 
право на те, щоб вести звичайний, властивий нормальній людині спосіб життя. 

У розумінні академіка німецького походження Вульфа Вольфенсбергера 
(Wolf Wolfensberger) (1934–2011), якому належать багато теорій, концепцій та ідей, 
пов’язаних із поняттям «нормалізація», необхідно прагнути до того, щоб поведінка 
людини з ООП відповідала культурним норм, прийнятим в тому суспільстві, в 
якому вона живе.  

«Модель нормалізації» розглядається як процес постійної взаємодії між 
індивідом та суспільством, і має на меті поліпшення стану людини з ООП, 
забезпечення соціальної компетентності [1].  

В 1983 році вчений Майк Олівер дав визначення  «соціальній моделі», 
діаметрально протилежній медичній, згідно якої людина з ООП не є «носієм 
проблеми», а бар'єри створює суспільство. На відміну від медичної моделі, яка 
передбачає, що люди з однаковими порушеннями повинні отримувати однакові 
послуги, «соціальна модель» зосереджується на індивідуальних потребах людини.  
Сила моделі полягає в передачі основного тягаря на суспільство.  
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З точки зору «соціальної моделі», обмеження життєдіяльності – це складне 
поєднання умов, що формуються соціальним середовищем особистості, становлять 
певну систему відносин, а не властивість, характерну для особистості [1]. 

Соціальний підхід передбачає, що забезпечення права учнів з ООП на 
здобуття знань невіддільне від змін у самій системі освіти: вона має стати більш 
гнучкою і здатною до забезпечення рівних прав та можливостей навчання всіх 
дітей без дискримінації і зневаги.  

Дотримуючись принципів «соціальної моделі», суспільству необхідно 
подолати негативні установки по відношенню до дітей з ООП, надати таким дітям 
рівні можливості на повноцінну участь у всіх сферах системи освіти [3, с. 68].  

Науковці А. Колупаєва,О.Таранченко зазначають, що «починаючи з 90-х 
років ХХ ст. провідною моделлю сучасного суспільно-соціального ставлення до 
осіб з обмеженими можливостями, зокрема, неповносправних дітей, визначено 
інклюзію, яка ґрунтується на визнанні та повазі індивідуальних людських 
відмінностей і передбачає збереження відносної автономії кожної суспільно-
соціальної групи, а уявлення та стиль поведінки, притаманний традиційно 
домінуючій групі, мають модифікуватися на основі плюралізму звичаїв та думок» 
[2, с.43]. 

Таким чином, «медична модель» розглядає інвалідність як результат хвороби, 
травми або іншого впливу на стан здоров'я і передбачає медичну допомогу у 
вигляді лікування у фахівців. Важливість «моделі нормалізації» в тому, що вона 
бачить причини недієздатності особи з ООП у невідповідному середовищі, 
недосконалих законах тощо. З іншого боку, «соціальна модель» розглядає 
інвалідність як соціальну проблему.   

Основоположним в «інклюзивній моделі» є те, що «суспільство має створити 
умови для задоволення особливих потреб кожної особистості» [там же]. 
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Гoлoвнoю мeтoю сyчaснoї шкoли є ствoрeння yмoв для сaмoрoзвиткy тa 

сaмoрeaлiзaцiї кoжнoї oсoбистoстi, a тaкoж сфoрмyвaти пoкoлiння, якe здaтнe 
нaвчaтися yпрoдoвж всьoгo життя. З мeти випливaє зaвдaння пoчaткoвoї шкoли: 
пiдгoтoвкa yчнiв дo систeмaтичнoгo тa цiлeспрямoвaнoгo нaвчaння y всi вiкoвi 
пeрioди життя, a сaмe фoрмyвaння мoтивaцiї дo yчiння.  

Рoзглянeмo систeмy мoтивiв тa мoтивaцiї нaвчaльнoї дiяльнoстi yчнiв 
пoчaткoвoї шкoли. 

Нaйвaжливiшoю є пiзнaвaльнa мoтивaцiя, тoму щo зyмoвлeна бaжaнням 
вчитися, iнтeлeктyaльнoю iнiцiaтивoю дитини. Пoтрiбнo oргaнiзoвyвaти oсвiтнiй 
прoцeс тaк, щoб зaцiкaвити дiтeй, прoбyдити бaжaння вчитися. Нaвчaльний 
мaтeрiaл мaє стимyлювaти мислeння yчнiв, a зaпрoпoнoвaнe  зaвдaння aбo ствoрeнa 
прoблeмнa ситyaцiя  мaють пiдштoвхyвaти yчнiв для сaмoстiйнoгo пoшyкy їх 
рoзв’язaння [2]. 

Мoтивaцiя прeстижy хaрaктeрнa для лiдeрiв тa дiтeй, якi мaють зaвищeнy 
сaмooцiнкy. Цeй вид мoтивaцiї спoнyкaє yчня нaвчaтися крaщe, нiж йoгo 
oднoлiтки, бyти зaвжди пeршим тa пoстiйнo видiлятися y шкiльнoмy кoлeктивi. 
Прoтe звeрхнє стaвлeння дo oднoклaсникiв тa пoстiйнe сyпeрництвo зaвaжaють 
фoрмyвaнню дрyжнiх стoсyнкiв y клaсi. 

Мoтивaцiя дoсягнeння yспiхy – цe бaжaння прaвильнo i якiснo викoнyвaти 
зaвдaння тa зaвжди oтримyвaти бaжaний рeзyльтaт. Зoрiєнтoвaнa нa 
рeзyльтaтивнiсть тa якiсть нaвчaння тa сприяє фoрмyвaнню сaмoрeeгyляцiї. Щoб 
сфoрмyвaти цeй вид мoтивaцiї пoтрiбнo зaoхoчyвaти дo дiяльнoстi, ствoрювaти 
ситyaцiї yспiхy, a тaкoж викoристoвyвaти пoхвaлy. 

Мoтивaцiя yникнeння нeвдaчi, здeбiльшoгo прoстeжyється в дiтeй, якi нe 
встигaють y нaвчaннi. При дaнoмy видi мoтивaцiї yчнi нaмaгaються yникнyти 
нeгaтивнoї oцiнки i нaслiдкiв, якi вoнa мoжe спрoвoкyвaти. Тaкa мoтивaцiя 
нaйчaстiшe нaдaє oсвiтнiй дiяльнoстi нeгaтивнoгo eмoцiйнoгo зaбaрвлeння i 
викликaє в дiтeй стрaх i тривoгy.  

Мoтивaцiя нaчaльнoї дiяльнoстi є oснoвним зaсoбoм пiдвищeння yспiшнoстi 
нaвчaння i сприяє спoнyкaнню дитини дo пoстiйнoї дiяльнoстi зaдля пoглиблeння 
тa рoзширeння знaнь. Для пiдвищeння i рoзвиткy мoтивaцiї пoтрiбний вплив 
вчитeля чeрeз систeмy мeтoдичних прийoмiв, a тaкoж сeрeдoвищe, якe стимyлює 
дo нaвчaльнoї дiяльнoстi. 

Мoжнa видiлити тaкi yмoви фoрмyвaння мoтивaцiї в yчнiв:  пiдтримкa дo  
прaгнeння сaмoрoзвиткy i сaмoвдoскoнaлeння, збaгaчeння мислeння, фoрмyвaння 
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пiзнaвaльнoгo iнтeрeсy тa дoпитливoстi, викoристaння цiкaвoгo тa oсoбистiснo 
oрiєнтiванoгo мaтeрiaлy, пoвaгa дo oсoбистoстi дитини, встaнoвлeння  гyмaнних 
стoсyнкiв з yчнями, фoрмyвaння aдeквaтнoї oцiнки влaсних мoжливoстeй тa 
дoсягнeнь, фoрмyвaння вiдпoвiдaльнoгo стaвлeння дo нaвчaння тa вихoвaння 
пoчyття oбoв’язкy. 

Нaйвaжливiшoю нeoбхiднoю yмoвoю дoсягнeння рeзyльтaтy тa 
нaйeфeктивнiшим зaсoбoм нaвчaння i вихoвaння є iнтeрeс. В зaгaльнoмy 
фoрмyвaння iнтeрeсy дo нaвчaння,  пeрeдyсiм, зaлeжить вiд сфoрмoвaнoстi в yчнiв 
пoвнoцiннoї мoтивaцiї. Зaстoсyвaння рiзних цiкaвих зaвдaнь, iгрoвих тeхнoлoгiй 
пiдвищyють рiвeнь пiзнaвaльнoї дiяльнoстi тa вoднoчaс мoтивaцiї дo нaвчaння, a 
тaкoж сприяють якiснiшe зaсвoїти мaтeрiaл шляхoм сaмoстiйнoгo пoшyкy, зa 
дoпoмoгoю спiвпрaцi тa спiвтвoрчoстi. Прoтe iснyє бaгaтo фaктoрiв, якi зaвaжaють 
yтвoрeнню пoзитивнoгo iнтeрeсy дo нaвчaння, чeрeз тe щo y мoлoдшoмy 
шкiльнoмy вiцi iнтeрeси щe нeдoстaтньo стiйкi i мoжyть згaсaти бeз пoстiйнoгi 
пiдкрiплeння ззoвні, a тaкoж нeдoстaтньo дифeрeнцiйoвaнi тa спрямoвaнi нa 
зовнішнiй рeзyльтaт, a нe нa oвoлoдiння нaвчaльними нaвичкaми. 

Рoзвиткy тa збyджeнню iнтeрeсy дo нaвчaння yчнiв пoчaткoвoї шкoли 
cприяють нaстyпнi фaктoри: ствoрeння рiзнoмaнiтних прoблeмних ситyaцiй пiд чaс 
вивчeння нaвчaльнoгo мaтeрiaлy; сaмoстiйнe рoзв’язaння пoшyкoвих зaвдaнь тa 
зaдaч, якi пeрeдбaчaють зaстoсyвaння знaнь нa прaктицi; рoзв’язyвaння цiкaвих 
зaвдaнь (лoгiчних, гoлoвoлoмoк, зaдaч-зaгaдoк, зaдaч-жaртiв тa iн.); oргaнiзaцiя 
змaгaнь нa крaщe викoнaння зaвдaнь з викoристaнням eлeмeнтiв гри; пoзaклaснa 
рoбoтa iз викoристaнням рoзвaг (iнсцeнiвoк, кaзoк, вiршiв тoщo) [3]. 

Видiляють нaстyпнi мeтoди, якi спрямoвaнi нa фoрмyвaння мoтивaцiї 
нaвчaння в yчнiв: мeтoд eмoцiйнoгo стимyлювaння y пoєднaннi iз слoвeсним 
мeтoдoм (нaвeдeння цiкaвих приклaдiв, ствoрeння ситyaцiї нoвизни); нaoчнi 
мeтoди (дeмoнстрaцiя); прoблeмнo-пoшyкoвi (ствoрeння прoблeмних ситyaцiй, 
твoрчi, дoслiдницькi прoeкти); мeтoди, якi стимyлюють пiзнaвaльнi зaпитaння 
yчнiв (нeзaкiнчeнi зaвдaння, зaпитaння спрямoвaні нa oтримaння дoдaткoвoї 
iнфoрмaцiї); мeтoди, щo стимyлюють iнiцiaтивy yчнiв (сaмoстiйнe склaдaння 
зaвдaнь зa aнaлoгiєю, сaмoстiйнe твoрчe склaдaння зaвдaння, прийoм нaвмисних 
пoмилoк); мeтoди, щo стимyлюють кoлeктивнy iнiцiaтивy й спiльнy дiяльнiсть 
(ствoрeння ситyaцiї змaгaння, ствoрeння ситyaцiй, щo вимaгaють дoпoмoги 
oднoклaсникy) тoщo. 

Oтжe, рeaлiзaцiя пeдaгoгiчних yмoв фoрмyвaння мoтивaцiї нaвчaння yчнiв 
мoлoдшoгo шкільнoгo вiкy в oсвiтньoмy прoцeсi пoчaткoвoї шкoли зaбeзпeчить 
якiсть oсвiти тa сприятимe стимyлювaнню дo нaвчaльнoї дiяльнoстi. 
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Педагогічні принципи, на яких грунтується базова освіта в Фінляндії, 
дозволяють на практиці реалізувати ідею інклюзивного навчання. Концепції 
людинолюбства, вільного виховання та індивідуальної спрямованості навчання 
забезпечують абсолютно безболісну і при цьому ефективну інтеграцію дітей з 
обмеженими можливостями в загальну шкільну систему. 

Міністерство освіти Фінляндії займається удосконаленням всієї структури 
освітньої програми. В країні проголошується принцип «школа для всіх»: фіни 
вважають, що освіта повинна бути обов'язковою і доступним для кожної дитини.  

Орієнтуючись на цей фактор, «держава надає рівні можливості навчання на 
будь-якому рівні, незалежно від того, де дитина проживає і якими фізичними 
особливостями вона наділена» [2]. Фіни не поділяють школи на елітні і звичайні, а 
надають однакові умови всім дітям, розкриваючи в ході навчання їх 
інтелектуальний потенціал.  

Обов'язковість, безкоштовність, рівність і інклюзивність - основні цінності, на 
які орієнтована вся система фінської освіти. Держава забезпечує учнів не тільки 
безкоштовним проїздом до школи, гарячим харчуванням, канцелярським 
приладдям та підручниками: дітям із порушенням мобільності надається необхідне 
технічне обладнання і особистий помічник. А якщо у дитини є порушення слуху, 
то його обов'язково супроводжує сурдоперекладач. 

У складі штату кожної фінської школи є спеціальні педагоги, соціальні 
працівники та медичні сестри, які готові прийти на допомогу дитині. Всі 
співробітники - висококваліфіковані фахівці, які, до того ж, працюють спільно. «І 
це теж є заслугою системи освіти Фінляндії, адже ключові навички командної 
роботи майбутні педагоги опановують ще в університеті» [2].  

Один урок у фінській школі триває годину - на цілих 15 хвилин довше уроку в 
звичайній українській школі. Але в Фінляндії учні практично не втомлюються 
навіть від таких тривалих занять. Протягом усього уроку діти можуть вільно 
пересуватися по класу, самостійно організовувати роботу в парах. Ігрова форма 
проведення уроків і свобода пересування не перевантажують учнів і дозволяють їм 
знайти додаткові можливості для успішного навчання.  

На основі державних освітньо-консультативних центрів, створених 
спеціально для адаптації і підтримки дітей з обмеженими можливостями здоров'я, 
організовані спеціалізовані курси і майстер-класи, де діти можуть навчатися і 
здобувати додаткову освіту. 
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У ході організації навчальної діяльності дітей з ОМЗ фіни створили 
диференційовану систему освіти: заняття для кожної дитини різняться в 
залежності від характеру фізіологічних порушень. І, щоб здійснити інтегроване 
навчання осіб з обмеженими можливостями здоров'я в звичайних школах, 
адміністрація кожного освітнього закладу постійно здійснює коригування 
навчальних планів [1]. 

У фінській школі темпи інтелектуального навантаження наростають 
поступово. А складність і обсяги навчального матеріалу для кожного учня 
визначаються індивідуально з урахуванням його персональних здібностей і 
особливостей. Адміністрації школи заздалегідь відомо, які діти прийдуть у перший 
клас: електронна система досьє, яку ведуть дитячі садочки, містить усю необхідну 
інформацію про майбутніх учнів.  

Коли дитині виповнюється 5 років, її направляють на психолого-педагогічне 
обстеження, яке виявляє освітні потреби, в тому числі необхідність у підтримці 
корекційними педагогами та іншими фахівцями з адаптації та соціалізації дітей. 
Тому, коли дитина приходить до школи після дитячого садочка, її відразу 
визначають на один із трьох рівнів підтримки. 

Рівень I. Загальна підтримка Підтримку на першому рівні здійснює вчитель 
класу. Педагог намагається надати необхідну допомогу кожній дитині, який зазнає 
труднощів у навчанні. 

Рівень II. Інтенсивна підтримка. Спеціальна мультидисциплінарна команда 
приймає рішення про перехід на цей рівень. Інтенсивну підтримку здійснює 
вчитель, його помічник, спеціальний педагог і соціальний працівник. Така 
концепція, коли одночасно злагоджено працюють відразу два педагога, часто 
використовується в інклюзивної практиці Фінляндії. Основна мета другого рівня - 
попередження неуспішності учня. А якщо дитина, перебуваючи на цьому етапі, 
справляється з завданнями навчання, то його можуть знову перевести на перший 
рівень. 

Рівень III. Спеціальна підтримка. Коли другого рівня стає недостатньо для 
повноцінного розвитку дитини, її переводять на третій. Для цього учень проходить 
спеціальну медико-психологічну експертизу при комітеті освіти Фінляндії. Разом 
із батьками він вибирає умови подальшого навчання в спеціальній малій групі, що 
складається з 8-10 осіб, або ж в загальному класі. На цьому рівні підтримку учня 
здійснює корекційний педагог.  

Засновники системи освіти Фінляндії розробили розумну концепцію 
інклюзивного навчання, яка успішно функціонує в цій країні вже 20 років. 
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Характерною ознакою сучасної системи освіти є зміна поглядів на навчання і 
виховання дітей з особливими освітніми потребами, а основним напрямом 
державної освітньої політики – розвиток інклюзивної освіти. Досвід розвинених 
країн показав вирішальний напрям освіти та виховання дітей з особливими 
освітніми потребами – створення інклюзивного освітнього середовища, що 
задовольняє індивідуальні освітні потреби всіх дітей, незалежно від їхніх 
матеріальних, інтелектуальних, соціальних, емоційних чи інших умов, і повинно 
створюватися як для дітей-інвалідів, так і для обдарованих дітей, безпритульних, 
дітей з віддалених районів, що відносяться до мовних, етнічних чи культурних 
меншин, а також для дітей, які перебувають у несприятливому становищі або 
маргінальних груп населення [1 с.153]. 

У передових країнах Західної Європи, починаючи з 70–х років ХХ ст., 
відбувалася перебудова системи спеціальної освіти та державного управління нею. 
Основним напрямом як політики у цілому, так і реалізації освітнього процесу, 
стала інклюзія та засадах інтегрованого навчання, які розглядалися як основна 
форма здобуття освіти дітьми з особливостями розвитку [2 с.123]. Інклюзивна 
освіта − це система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення 
основного права дітей на освіту та права здобувати освіту за місцем проживання, 
що передбачає навчання дитини з особливими освітніми потребами, зокрема 
дитини з особливостями психофізичного розвитку в умовах загальноосвітнього 
закладу [2 с.115].  

У Швеції в 1970–х роках в освітній політиці з’явилося поняття 
«нормалізація», що й стало основою відповідної концепції організації навчання 
дітей, що потребують особливої уваги. Концепція нормалізації базується на таких 
ключових положеннях про забезпечення рівності прав щодо отриманння освіти 
дітьми з особливостями розвитку, а саме на визнанні того, що така дитина: 

 • має однакові для всіх дітей потреби, головна з яких − потреба в любові та 
обстановці, яка стимулює її розвиток;  

• насамперед дитина, і тому повинна вести життя, найбільшою мірою 
наближене до нормального;  

• має проживати у рідному домі й обов’язком місцевої влади створювати 
необхідні умови для того, щоб ця дитина мала змогу виховувалися в сім’ї;  
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• мала можливість вчитися як і всі діти, й здобути освіту, якими б важкими не 
були порушення її розвитку. Ця концепція була схвалена й зазнала розвитку в 
США і Канаді. Вона й визначила освітню політику щодо дітей з особливостями 
розвитку в наступні 15–20 років. [3 с.222]. 

А. А. Колупаєва, досліджуючи світовий досвід організації та управління 
інклюзивною освітою, відмічає початок мейнстрімінга в освітній політиці у США 
як течії, що стала стратегією впровадження інклюзії як основного напряму, 
загальноприйнятої соціальної моделі − нормалізації. Під впливом громадянських 
рухів у США кінця 60–х − початку 70–х рр. ХХ ст., які відстоювали рівні освітні 
права всіх дітей, у тому числі й дітей з особливими проблемами, було прийнято 
закон, названий згодом «Актом про освіту осіб з особливими проблемами» [3 с. 
305-306]. 

Ще на початку 70-х років ХХ ст. нормативно-правові акти Німеччини  
свідчили, що кожна дитина з обмеженими можливостями має право на вибір 
навчального закладу, має бути забезпечена психолого-педагогічним супроводом, 
залучена до педагогічного процесу, незалежно від ступеню складності 
захворювання. З-поміж інших європейських країн Німеччина вирізняється 
організацією психолого-педагогічного супроводу учнів з особливими потребами, 
що забезпечується педагогічними центрами, що функціонують у кожному регіоні. 
Центри надають різнопланову допомогу таким школярам, проводять з ними 
профорієнтаційну роботу, координують діяльність різнопрофільних фахівців, 
консультують батьків і вчителів масових та спеціальних шкіл. Окрім центрів, 
підтримку ще надають медико-соціальні служби, ресурсні центри, реабілітаційні 
заклади, що функціонують поза межами шкіл і фінансуються органами місцевого 
самоврядування [3 с.220]. 

Прийнятий Австрією  у 1993 році «Закон про освіту» надав право батькам 
обирати навчальну установу для своєї дитини, регламентував функціонування 
спеціальних та інклюзивних закладів. В освітній системі тут функціонують центри 
спеціальної освіти, що несуть відповідальність за навчання дітей з особливими 
потребами в масових загальноосвітніх закладах та координують роботу всіх 
фахівців, задіяних у цьому процесі. Фахівці згаданих центрів діагностують дітей, 
консультують учителів, надають навчально-методичну допомогу спеціальним 
педагогам та батькам учнів із порушеннями розвитку, проводять семінари та 
тренінги з підвищення кваліфікації, співпрацюють з адміністративними місцевими 
службами, медичними центрами тощо.  

Штатними працівниками шкіл Австрії є спеціальні педагоги, які, у свою 
чергу, забезпечують надання корекційно-реабілітаційних послуг та психолого-
педагогічної підтримки. Вони можуть бути асистентами вчителів, консультантами 
педагогів та батьків і відповідають разом з учителем класу за навчання школярів з 
особливими потребами [4 с.115-116].  

У Португалії прийнятий закон про обов’язкову інклюзивну освіту, що 
здійснюється як у загальноосвітніх, так і у спеціальних закладах. Зокрема, інклюзія 
розглядається у трьох аспектах: як нова педагогічна модель; як соціальне 
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замовлення суспільства; як наявність та розробка законодавства у ставленні до осіб 
із відхиленнями в розвитку. Діти, які навчаються у спеціальних закладах кілька 
разів на тиждень відвідують загальноосвітні заклади за індивідуальним планом. У 
цей час різноманітні фахівці, а саме психологи, фізіотерапевти, логопеди, соціальні 
працівники,  надають необхідну допомогу дітям із порушеннями у вирішенні 
питань спілкування з однолітками та педагогами [4, с.118–119]. 

Інклюзивна освіта у Великобританії почала впроваджуватися після прийняття 
«Акту про Освіту» 1976 року, згідно з яким всі категорії дітей з обмеженими 
можливостями мають право навчатись у загальноосвітніх закладах, у спеціальних 
закладах навчаються діти з важкими формами інвалідності. Існує взаємодія 
інклюзивної та спеціальної освіти. У початковій школі, що об’єднує заклади 
дошкільної та початкової ланок освіти, навчаються діти з чотирьох до дванадцяти 
років. При ній можуть існувати дитячі центри, які отримують додаткове 
фінансування для навчання дітей із порушеннями. Вони ж консультують батьків з 
питань сімейного здоров’я, формування позитивного ставлення до осіб із 
особливими потребами. У разі необхідності залучення асистента дитини-інваліда, 
там працює система підготовки кваліфікованого персоналу  [4, с.121–122]. 

Політика Франції в галузі освіти осіб з особливими потребами базується на 
керівних принципах основних міжнародних документів про освіту, прийнятих 
ООН та ЮНЕСКО і спирається на три основні напрями:  - забезпечити успіх усіх у 
школі для всіх, спочатку дати більше тим, хто має менше, щоб кожна дитина могла 
проявити себе;  - створити умови для відмінної професійної підготовки фахівців, 
зосередити увагу на якості та привабливості навчально-виховного процесу;  - 
сприяти доступу школи до нових інформаційних технологій, заохочувати участь у 
численних проектах та ініціативах, що дасть можливість школярам проявити себе 
та пізнати багато нового й цікавого [ 5, с.245]. 

Отже, інклюзивне освітнє середовище – вид освітнього середовища, що 
забезпечує для всіх суб’єктів освітнього процесу можливості ефективного 
саморозвитку, передбачає вирішення проблеми освіти дітей з обмеженими 
можливостями за рахунок адаптації освітнього простору до потреб кожної дитини, 
включаючи реформування освітнього процесу, методичну гнучкість і 
варіативність, сприятливий психологічний клімат, перепланування навчальних 
приміщень так, щоб вони відповідали потребам усіх без винятку дітей і 
забезпечували, за можливості, повну участь дітей в освітньому процесі.  

Реалізація середовищного підходу в інклюзивній освіті дозволить розставити 
нові акценти в деяких питаннях навчання та виховання дітей з особливими 
освітніми потребами, забезпечити подальший творчий розвиток його основних 
положень. Перспективи подальших досліджень полягають у визначенні специфіки 
професійної діяльності педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних 
закладів. 
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Сучасний стан розвитку суспільства, який характеризується соціально-

економічними і політичними змінами, розвитком ринкових відносин, потребує від 
особистості  певних якостей, серед яких – здатність людини думати, приймати 
рішення і діяти самостійно. 

Формування в учнів самостійності і відповідальності задекларовано як одне з 
провідних завдань другого циклу здійснення освітнього процесу в Новій 
українській школі у Концепції «Нова українська школа» (2016). Про потребу 
виховання самостійності як риси особистості, необхідності формування у школяра 
позиції суб’єкта діяльності, здатного самостійно визначити мету, вибирати шляхи, 
засоби і способи реалізації, організовувати, регулювати й контролювати їх 
виконання йдеться  також і в інших  нормативно-правових документах з питань 
освіти і виховання (Закони України «Про освіту», Закон України «Про загальну 
середню освіту» та ін.). 

Це актуалізує необхідність перегляду підходу до процесу виховання 
самостійності в  учнів молодшого шкільного віку.  

У «Сучасному тлумачному психологічному словнику» (2005) поняття 
«самостійність» визначається як «узагальнена властивість особистості, що 
проявляється в ініціативності, критичності, адекватній самооцінці й почутті 
особистої відповідальності за свою діяльність і поведінку» [5, с.340], а у 
«Психологічній енциклопедії» (2006) як «вольова якість особистості, яка полягає в 
умінні за власною ініціативою ставити перед собою цілі, без сторонньої допомоги 
знаходити шляхи їх досягнення і виконувати прийняті рішення» [3, с.125]. 
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Дослідження проблеми формування самостійності дітей і молоді здійснювали 
психологи Л. Божович, Л. Виготський, О. Висоцький, І. Кон, Є. Ільїн, 
Г. Люблінська, С.Рубінштейн, В. Селіванов та ін. 

Так, відомий психолог С.  Рубінштейн зазначав, що самостійність – це свідоме 
мотивування дій та їх обґрунтованість, незалежність від чужих впливів, прагнення 
і здатність діяти відповідно до власних переконань. Вона виявляється по-різному і 
специфічна у різних видах діяльності [4, с.432]. З вольовими якостями особистості, 
що виявляються у спроможності «систематизувати, планувати, регулювати й 
активно здійснювати своєї діяльності без постійного керівництва та надання 
практичної допомоги ззовні», співвідносить феномен самостійності К. Платонов. 

Характеристику самостійності як вольової риси особистості знаходимо у 
відомого російського психолога В.  Селіванова. Автор розглядав самостійність як 
підпорядкування своєї поведінки власним переконанням і вміння самостійно 
здійснювати свої дії і вчинки... Самостійність включає завзятість, стійкість у 
подоланні труднощів. Але вона, як і наполегливість, за своєю суттю протилежна 
упертості.... Під самостійністю він розумів: «Бажання і здатність здійснювати 
будь-яку діяльність без сторонньої допомоги. Вона проявляється в самостійному 
прийнятті рішень, здійсненні наміченого, самоконтролі, у відповідальності за свої 
справи і вчинки. 

У контексті нашого дослідження значний інтерес викликає тлумачення 
структури самостійності, запропоноване Л. Божович та іншими психологами, на 
думку яких інтеграційна сутність самостійності відбивається в єдності двох її 
сторін: внутрішньої і зовнішньої. Внутрішню сторону самостійності складають її 
психологічні компоненти: потребністно-мотиваційний, що представляє собою 
систему домінуючих потреб і мотивів самовдосконалення молодших школярів у 
навчальній діяльності; змістовно-операційний, який визначає сформованість в 
учнів знань, умінь, навичок, способів здійснення навчальної діяльності; емоційно-
вольовий, який зумовлює стійкість застосування учнем навчальної діяльності для 
самовдосконалення [1, с. 365].  Зовнішня сторона названих компонентів змістовно 
проявляється як в провідному виді діяльності (навчальній), так і в інших видах 
(ігровій, трудовій) діяльності школяра.  

Тлумачення поняття «самостійність» дав С. Гончаренко в «Українському 
педагогічному енциклопедичному словнику» (2011): «Самостійність – одна з 
властивостей особистості. Характеризується двома факторами: 1) сукупністю 
засобів – знань, умінь і навичок,  якими володіє особистість; 2)  ставленням 
особистості до процесу діяльності, її результатів і умов здійснення, а також 
зв’язками з іншими людьми, які складаються в процесі діяльності» [2, с.248]. 

Отже, здійснений науковий пошук дав змогу зробити висновок, що 
самостійність – одна з провідних якостей особистості, що виражається у вмінні 
ставити собі певні цілі і домагатися їхнього досягнення самотужки. Самостійність 
передбачає відповідальне ставлення людини до своєї поведінки, здатність діяти 
свідомо та ініціативно не лише у знайомих обставинах, а й в умовах, зокрема, які 
потребують нестандартних рішень. Вона стає результатом залучення учнів до 
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різних видів діяльності. Із затвердженням Концепції «Нова українська школа»  
проблема самостійності як якості особистості не втратила актуальності, а набула 
нового розвитку у світлі завдань Нової української школи і тому потребує 
переосмислення форм та методів її виховання. 
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Анотація. У статті проаналізована сутність поняття SMART–технології та 

виокремлюються його складові компоненти шляхом проведення аналізу вітчизняного та 
зарубіжного досвіду. Висвітлюються новітні освітні тренди та основні інструменти 
SMART–технологій. Розглядається впровадження сучасних технологій та їх використання 
в освітньому просторі, що веде за собою перехід від старої схеми репродуктивної передачі 
знань до нового креативного та комунікативного навчання. 

Ключові слова: SMART–технології, SMART–освіта, SMART–навчання, інтерактивні 
технології, інструменти SMART–технологій. 

 

Сьогодні, комунікативна активність в умовах інформаційного середовища 
дуже часто реалізується у соціальних мережах, чатах, форумах. Тому, 
впровадження у повсякденне життя інноваційних Інтернет–технологій має 
надзвичайну значущість для молоді. Зараз існує нове цифрове покоління людей, 
для яких мобільний телефон, комп'ютер і Інтернет є такими ж природними 
елементами їх життєвого простору, як природа і суспільство. 

Таким чином, сучасному світові притаманний стан постійних глобальних змін 
та проривів у розвитку інформаційних технологій, що тягне за собою активне 
впровадження інтерактивного навчання (SMART–навчання). Що дозволяє 
генерувати нові знання та формувати особистість SMART–людини, яка досконало 
володіє інформаційно–комп’ютерними технологіями для пошуку інформації та 
безперервної комунікації.   
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Метою статті є аналіз поняття «SMART–технологія», його складові 
компоненти та можливість використання сучасних SMART–технологій в 
освітньому процесі. 

Відповідно до чинних державних програм, впровадження інформаційно–
комунікаційних технологій є національним пріоритетом освіти України в сучасних 
умовах. З метою досягнення пріоритетних цілей освіти та науки 12 липня 2012 
року Міністерством освіти, науки, молоді та спорту України було видано наказ 
№812 «Про впровадження пілотного проекту «Learning–SMART навчання». 
Метою даного проекту є змістовне наповнення сучасного електронного 
інформаційного навчального середовища системи загальної середньої і вищої 
освіти, формування нового рівня освіти та підвищення її якості за рахунок 
впровадження інтерактивно–комунікаційних технологій [6]. 

SMART–освіта і SMART–технології ставлять нові завдання перед 
викладачами. Вони повинні бути не тільки добре обізнані у своїй професійній 
сфері, але і знати велику кількість інформації, ресурсів та вміти використовувати 
різні типи технологій для формування певних навичок та умінь студентів. 

Таким чином, необхідно виявити можливість використання сучасних 
SMART–технологій для оволодіння розумовою, етичною та суспільно–духовною 
культурністю особистості в умовах освітнього процесу.  

Поняття інтерактивності передбачає повноцінну взаємодію між користувачем 
та засобами навчання на основі використання спеціального програмного 
забезпечення. На сучасному етапі освіти поняття «інтерактивні методи навчання» 
наповнюється новим змістом, де пріоритетна роль відводиться взаємодії, розвитку 
навичок спілкування особистості, розвитку і здійсненню соціального досвіду 
людей, навчально-педагогічній співпраці між учасниками освітнього процесу [4, с. 
15]. 

Отже, інтерактивні технології – це різновид активних (інтенсивних) 
технологій [3, С.62]. 

Розуміння застосування SMАRT у сфері освіти коливається від використання 
смартфонів та інших аналогічних пристроїв з метою створення інтегровано–
інтелектуального віртуального середовища для навчання та розвитку молоді.  

Слово «SMART» має декілька значень: 1) «розумний» у перекладі з 
англійської мови 2) абревіатура «self–directed, motivated, adaptive, resource–
enriched, technology embedded», тобто «самокерований, мотивований, 
адаптований, ресурсозабезпеченний, технологічний» [4]. 

Концепція SMАRT в освіті виникла в наслідок проникнення в наше життя 
різноманітних розумних пристроїв, що полегшують процес професійної діяльності 
та особистого життя (Smart-phone, Smart-board – інтерактивна інтелектуальна 
електронна дошка, Smart-house, Smart-car – інтелектуальний автомобіль, SMАRT 
система самодіагностики жорсткого диска комп'ютера тощо.) (Рис. 1). SMАRT має 
на увазі підвищення рівня інтелектуальності користувачів, на основі створення 
навколишнього середовище для того чи іншого виду діяльності [2]. 
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Рис.1 SMART–технології [розроблено автором] 

 
Застосування даної концепції в освіті знаходиться на початковій стадії, 

терміни і основні поняття проходять процес формування, але провідні технічні 
компаній роблять все, щоб згодом інноваційними пристроями будуть повністю 
оснащені цілі міста (SMART–city).  

Ґрунтуючись на вітчизняних та зарубіжних дослідженнях, визначимо 
дефініцію терміну «SMART–технології»: це технічне та програмне забезпечення, 
яке використовує переваги глобального інформаційного суспільства для здійснення 
спільної освітньої діяльності в мережі Інтернет та надання освітніх послуг нової 
якості. 

Відповідно, SMART-освіта – це застосування в освітніх цілях смартфонів, 
планшетів, інтерактивних дошок (смартбордів), різноманітних пристроїв із 
доступом до Інтернету та навчальних комп’ютерних програм і додатків. Її 
головною метою  є створення інтегрованого інтелектуального віртуального 
середовища для навчання з освітнім контентом, що розробляється і 
вдосконалюється всіма учасниками навчального процесу [8, С.20-21]. 

Важливу роль у становленні Smart-суспільства відіграє трансформація 
технологій в сфері освіти. Сьогодні вже вживається термін «Smart-education», або 
розумне навчання, що представляє собою гнучке навчання в інтерактивному 
освітньому середовищі за допомогою контенту з усього світу, що знаходиться у 
вільному доступі. Відмінною рисою Smart-освіти є широка доступність знань. 
Використання інструментів Web 2.0 (wikis, блоги, мікраблоги соціальні мережі, 
Google-apps, світи віртуальної реальності тощо) (Рис. 2) стирає межі між 
користувачами і творцями освітнього контенту. Основною перевагою  є те, що 
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студент знаходиться в онлайн не один на один з викладачем, а працює в групі 
тобто в середовищі навчальної комунікації [7, с. 4-5]. 

Рис. 2 Інструменти SMART–технологій [розроблено автором] 
 

Сучасні інтерактивні технології мають унікальні дидактичні можливості: 1) 
презентувати студентам інформацію в різній формі: текст, графіка, аудіо, відео і 
анімація; 2) контролювати тимчасові параметри заняття для кожного студента; 3) 
викладати великий обсяг інформації по частинах, тому досліджуваний матеріал 
засвоюється легше, ніж матеріал підручників і статей; 4) активізувати процеси 
сприйняття, мислення, уяви і пам'яті; 5) мобілізувати увагу студента; 6) значно 
знижувати витрати часу викладача на контроль нормативних знань; 7) бути точним 
і об'єктивним в оцінці знань; 8) друкувати, відтворювати і коментувати 
інформацію; 9) виходити в світове інформаційне співтовариство [1, с. 30]. 

Структурованість викладання гуманітарних дисциплін є визначною 
особливістю з точки зору інноваційних технологій, що дає можливість чітко і 
якісно визначати поняття, категорії, зміст певних дисциплін і навчальних програм. 

Застосування Інтернет-ресурсів та використання SMART-технологій у 
навчанні іноземної мови дає можливість доступу до автентичної інформації. 
Робота з автентичним матеріалом компенсує відсутність реальних ситуацій 
мовного використання; дає можливість створення певних мовленнєвих зразків-
еталонів; реалізує дидактичний принцип наочності та дозволяє активізувати велику 
кількість мовних одиниць; введення у процес навчання нестандартних 
мовленнєвих завдань, що є сприятливим фактором для розвитку комунікативних та 
творчих здібностей студентів. Слід зазначити, що в умовах SMART-технологій 
мотивація до навчання підвищується, адже використання сучасних гаджетів 
викликає у студентів особливий інтерес.  

Таким чином, SMART-освіта з її інноваційними технологіями відкриває для 
педагогів нові можливості для викладання гуманітарних дисциплін: ділитися 
досвідом та ідеями; більше займатися наукою; персоніфікувати навчальні курси в 
залежності від їх завдань, рівня та бажаної компетенції слухача; економити час 
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навчання; варіювати та вдосконалювати вже існуючий контент, а не створювати 
його з нуля. Згідно з концепцією використання SMART-технологій в освіті, нових 
характеристик набувають сучасні навчальні курси викладання гуманітарних 
дисциплін. Це дає змогу забезпечувати одночасно і якість освіти, і мотивувати 
студента до отримання знань. 

Отже, SMART-технології  є невід’ємною частиною життя сучасної людини та 
одним із високотехнологічних засобів процесу освіти для ефективного викладання 
гуманітарних дисциплін. Їх використання в освітньому процесі вищого 
навчального закладу забезпечує орієнтацію студентів в інформаційному просторі, 
розвиток їх комунікативних умінь та емоційно-ціннісного ставлення до вивчення 
професійних дисциплін, ефективному засвоєнню знань. На основі зміни видів 
навчальної діяльності студенти мають можливість брати участь в режимі он-лайн-
конференціях, обмінюватися досвідом, мати доступ до сучасних автентичних 
навчально-методичних матеріалів, здійснюється перехід від книжкового контенту 
до активного, що дозволяє молоді адаптуватися в умовах динамічного середовища. 

Таким чином, впровадження нових технологій у сфері освіти трансформує 
стару схему репродуктивної передачі знань у новий креативний та комунікативний 
спосіб навчання. Тому, впровадження технологій майбутнього і належна 
матеріальна підтримка SMART-освіти дозволить Україні піднятися на новий 
рівень розвитку освіти. 
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Обгрунтування необхідних і достатніх умов ефективної реалізації 
дистанційного навчання здійснюється в контексті стратегічних пріоритетів 
модернізації освіти, пов'язаних із забезпеченням її доступності та безперервності. 
Дистанційне навчання розглядається як цілеспрямований процес організації 
роботи учнів щодо оволодіння людським досвідом, навичок творчої діяльності та 
розвитку здібностей з метою застосування здобутих знань і умінь протягом усього 
життя на основі використання дистанційних технологій навчання.  

Під дистанційними освітніми технологіями розуміються освітні технології, 
реалізовані в основному із застосуванням інформаційно-телекомунікаційних 
мереж при опосередкованій (на відстані) взаємодії учнів і педагогічних 
працівників.  

Очевидно, що інформаційні технології та їх використання в навчальному 
процесі побічно можуть сприяти формуванню в учнів соціокультурних, духовно-
моральних цінностей, прийнятих у суспільстві правил і норм поведінки в інтересах 
людини, родини, суспільства і держави.  

Однак, наприклад, формування емпатичної культури, що є найважливішою 
складовою компетентності майбутнього викладача, складно забезпечити 
дистанційно. Адже найважливішим елементом методики формування емпатичної 
культури фахівця є оволодіння студентами прийомами встановлення особистого 
контакту: визначальним є візуальний контакт, в процесі якого через погляд 
«посилається» емпатія і віра в співрозмовника. Поступово цей процес 
доповнюється вербальним, тактильним, предметно-дієвим контактом. Дистанційно 
неможливо реалізувати даний прийом на практиці в освітній діяльності.  

Все більше і більше українців сьогодні хочуть навчатися дистанційно. 
Доказом цього є популярність у нас таких проектів, як Khan Academy, Coursera, 
EdX, Canvas.net, Open2study, FutureLearn тощо., де будь-який бажаючий може 
пройти безкоштовно онлайн-курси з різних спеціальностей. 

Українські вищі навчальні заклади також намагаються бути в тренді. Тому 
деякі з них починають пропонувати дистанційну форму навчання, поряд із 
заочною та денною. «Спочатку в Україні дистанційна форма навчання 
розглядалася як альтернатива заочної» [3, c. 11]. Але через те, що в інтернеті 
з'являється все більше онлайн-курсів від кращих світових вузів, вітчизняним 
навчальним закладам доводиться не відставати. Адже в іншому випадку вони 
перестануть бути конкурентоспроможними в сфері освіти. 



«ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ  
В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ» 

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА Е-КОНФЕРЕНЦІЯ, 28 КВІТНЯ 2020 РОКУ 
 

 

 
140 

 

Раніше наші вузи могли впроваджувати дистанційну форму навчання лише в 
рамках експериментів. Тільки зараз створюється нормативна база для того, щоб 
впровадити повноцінну дистанційну освіту у ВНЗ. Так, навесні 2013 року 
прийнято Положення про дистанційну освіту, з'явилися вимоги до вузів, які хочуть 
впровадити дистанційну форму навчання. Проте, ряд проблем і питань ще не 
вирішено. Наприклад, досі ще немає достойної оплати праці викладачів, які задіяні 
в навчанні студентів в онлайн-режимі. 

На даний момент правом ввести дистанційну форму освіти скористалися 14 
вузів України [1]. Студентів набирають в рамках місць для заочників. Тобто 
вступити на дистанційну форму навчання можна так само, як на заочну: потрібно 
або отримати сертифікат ЗНО, або здати вступні іспити. 

Після зарахування студент повинен зареєструватися в онлайн-системі. Потім 
у нього з'явиться доступ до електронних курсів із тих предметів, які передбачені 
програмою навчання. Електронні курси в навчальних закладах відрізняються. У 
деяких вузах вони можуть складатися з відео-лекцій, текстових навчальних 
матеріалів. В інших вузах системи дозволяють підключитися до реальної лекції 
викладача або подивитися її в запису. 

«Базою розвитку і виховання студентів продовжують залишатися 
фундаментальні знання, які вони отримують в ході освітнього процесу» [2, с. 41]. 
Однак формування особистості має бути зорієнтоване не тільки на засвоєння 
певної суми знань, а й на розвиток самостійності, особистої відповідальності, 
творчих здібностей і якостей людини, що дозволяють їй вчитися, діяти і ефективно 
працювати в сучасних економічних умовах.  

Виховання є однією з найважливіших складових освітнього процесу поряд із 
навчанням. Доповнюючи один одного, навчання і виховання служать єдиній меті: 
цілісного розвитку особистості студента. Сьогодні настав час розглядати 
виховний, розвивальний і дидактичний потенціали дистанційної освіти з позицій 
нових цілей і нового змісту вищої освіти України. 
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Сучасний етап розвитку системи освіти України характеризується, з одного 

боку, формуванням державно-національної її спрямованості, а з іншого – 
інтеграцією у світовий освітній простір. Ці процеси супроводжуються створенням 
нової парадигми освіти, спрямованої на розвиток творчої особистості, на 
забезпечення умов для розкриття її здібностей, для самореалізації. Пріоритетами 
вітчизняної системи освіти визначаються максимальний розвиток і реалізація 
кожної особистості як громадянина України, здатність навчатися впродовж життя. 
При цьому ідеалом виховання виступає різнобічно та гармонійно розвинена, 
національно свідома, високоосвічена, життєво компетентна, творча особистість, 
здатна до саморозвитку, самовдосконалення, самовиховання. 

Відтак нині найголовніше завдання суспільства та закладів освіти – не 
підкоряти, а вчити особистість саморозвитку, самоудосконаленню, 
самовихованню, вмінню бути собою, завжди і у всьому, робити свій свідомий 
вибір.  

Самовиховання – систематична і цілеспрямована діяльність особистості, яка 
успішно здійснюється за певних умов. Передусім воно потребує від людини знання 
самої себе, вміння оцінювати власні позитивні й негативні риси. Удосконалювати 
себе людина починає тоді, коли у неї виникає бажання поліпшити власні якості. 
Досліджені такі мотиви самовиховання: вимоги суспільної моралі; домагання 
школяра на визнання колективу; бажання не програти змагання; критика і 
самокритика; привабливий приклад поведінки і діяльності інших людей [1]. Щоб 
збагатити учнів відповідними знаннями і вміннями, педагоги проводять цикл бесід 
про психічну діяльність людини, свідомість, волю, почуття, характер, мотиви 
поведінки, інтереси, здібності, потреби, темперамент, а також розкривають 
сутність самовиховання, методи і прийоми роботи над собою [2, с.222]. 

Можна визначити такі основні завдання самовиховання: визначення свого 
ідеалу особи, формулювання й конкретизація мети, цілей самовиховання; 
підвищення рівня свого мислення, свідомості та інтелекту; перетворення основних 
життєво-важливих знань в глибокі переконання, які стануть базою досконалішого 
світогляду і направляючою силою майбутньої поведінки; вдосконалення 
повсякденної поведінки; зміцнення волі і піднесення відчуттів; розвиток власного 
тіла [1]. 

Успішність процесу самовиховання значною мірою залежить від рівня 
розвитку колективу взагалі. У згуртованому колективі, де панує здорова 
громадська думка, атмосфера доброзичливості, розвинута взаємовимогливість, 
самовиховання відбувається, як правило, успішно. 
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Самовиховання потребує уміння керувати собою, досягати поставленої мети, 
не занепадати духом від невдач, тривалих вольових зусиль. Тому слід залучати 
школярів до різних видів діяльності, які передбачають зібраність, організованість, 
відповідальність. Долаючи труднощі, вони загартовують волю, доводять розпочату 
справу до кінця і таким чином переконуються, що навіть невеликі успіхи роблять 
їх сильнішими. Підвищує ефективність процесу самовиховання ідеал, до якого 
прагне учень. Спостереження переконують, що до самовиховання байдужі 
переважно ті, хто не має життєвої мети, ідеалу.  

Для керування процесом самовиховання дітей молодшого шкільного віку 
необхідно знати закономірності цього процесу, що дозволяє визначити глибинні 
зв’язки й залежності процесу самовиховання, з'ясувати, при яких умовах 
самоудосконалення виявиться найбільш ефективним. 

У першу чергу, самовиховання учня вимагає систематичної і цілеспрямованої 
діяльності, постійної роботи над собою. Якими б хорошими і правильними не були 
думки і бажання у нього, але без правильно організованої педагогом праці над 
самоудосконаленням, йому не обійтися. 

Друга закономірність полягає в тому, що успіх самовиховання залежить від 
рівня свідомості й вихованості дитини. Дії вихованої дитини будуть більш 
цілеспрямованими, адже вона швидше зрозуміє важливість самовиховання. Тому 
чим краще організоване самовиховання школярів, тим більше уваги вчителі 
звертають на розвиток їх інтелекту, тим швидше вони  активізують сам процес 
самовиховання.  

Третя закономірність пов'язана з ерудованістю учня. Чим більш  він 
ерудований, тим вище рівень його психологічних та педагогічних знань, тим 
ефективнішою буде робота над удосконаленням власної психіки. 

Четверта закономірність – залежність успіху самовиховання від цільових 
установок й від сформованості уявлень про ідеал дитини. Метою самовиховання є 
наближення до рівня деякої реальної особи, яку учень представляє як ідеал. 
Необхідна чітка мета, бо без  неї немає ефективної діяльності [1]. 

П'яту закономірність можна сформулювати так: не можна чекати швидких 
результатів від самовиховання. Помітні, реальні наслідки будуть не через декілька 
днів або тижнів, а після багатьох місяців, року або декількох років наполегливої 
роботи над собою. 

Шоста закономірність говорить про те, що від цілеспрямованості школяра 
залежить успіх самовиховання. Яку б мету не поставила перед собою дитина, 
маловірогідний успіх у того, хто не уміє наполегливо досягати поставленої цілі.  

Таким чином, самовиховання – це систематична і цілеспрямована діяльність 
особистості. Тому, що ефективне виховання – процес різнобічний і вихованець у 
ньому є активним суб’єктом самовдосконалення. Саме тому, школяр з об’єкта 
виховного процесу повинен перетворитися на суб’єкт організації власної 
життєдіяльності. У процесі виховання формуються внутрішні передумови 
самовиховання: установки, ідеали, а також воля, за допомогою якої здійснюється 
управління собою. Відомі педагоги і психологи вважали, що основне завдання 
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вчителя – навчити дітей самостійно здобувати знання і розвивати здатність до 
самовиховання. 

Список використаних джерел: 
1. Самооцінка учня. Упоряд.: С. Максименко, Н. Шевченко, О. Главник, 

2004.  112 с. 
2. Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих 

педагогічних закладів освіти. Київ: Видавничий центр «Академія», 2002.  528 с. 
3. Шевченко Н.О. Особистість молодшого школяра. Київ: Главник, 2008. 

128с.  
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Прагнення України приєднатись до європейської спільноти сприяє 

поступовому формуванню міжнародних підходів та стандартів у всіх сферах 
діяльності суспільства, зокрема у сфері надання спеціальних послуг. Одним із 
виявів такої тенденції є повільне, але невпинне просування ідеї надання освітніх 
послуг дітям з порушеннями психофізичного розвитку, чи як зараз прийнято 
називати, з особливими потребами, створення всіх необхідних умов для реалізації 
права на професійну освіту. У зв’язку з цим останнім часом набуває все більшої 
популярності  інклюзивне навчання дітей з особливими потребами , активно 
відбуваються процеси їхнього зближення із загальним соціумом, розробляється 
методика професійної підготовки, тому інклюзивне навчання є перспективним 
завданням сучасної  освіти. 

У нашій державі створено чітку диференційовану систему спеціальних 
навчально-виховних закладів, для кожної із категорій дітей, що мають ті чи інші 
особливості психофізичного розвитку. Водночас, одним із перспективних напрямів 
реформування спеціальної освіти цих категорій дітей є інклюзивне навчання в 
загальноосвітніх закладах. 

Інклюзивне навчання - це комплексний процес забезпечення рівного доступу 
до якісної освіти дітям із 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.  
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Головною метою інклюзивного навчання є створення умов для особистісного 
розвитку, творчої самореалізації та утвердження людської гідності дітей з 
особливими потребами.   

Навчання в інклюзивних освітніх закладах корисне як для дітей з особливими 
освітніми  потребами, так і для інших дітей, членів родин та суспільства в цілому. 
Діти з типовим рівнем розвитку демонструють відповідні моделі поведінки дітям з 
особливими освітніми потребами і мотивують їх до розвитку та цілеспрямованого 
використання нових знань і вмінь. Взаємодія між учнями з особливими освітніми 
потребами та іншими дітьми в інклюзивних класах сприяє налагодженню між 
ними дружніх стосунків. Завдяки такій взаємодії діти вчаться природно сприймати 
і толерантно ставитися до людських відмінностей, вони стають більш чуйними, 
готовими до взаємодопомоги. Але така взаємодія досягається не відразу. 
Необхідний певний адаптаційний період для звикання дітей один до одного. Як 
сприйме клас дитину особливу, в якій треба відкрити цікавого товариша, з яким 
можна займатися багатьма справами, аби тільки хоч якось допомогти, залежить від 
педагогів, психологів. Тому постає завдання провести підготовчу консультативно-
роз'яснювальну роботу серед педагогічної, батьківської та учнівської 
громадськості щодо створення інклюзивного учнівського середовища в закладах 
освіти, позитивного клімату серед учнів, питання значущості впровадження 
інклюзивної освіти.  

Ефективність навчально-виховної, корекційно-розвивальної і лікувально-
профілактичної роботи в інклюзивному класі значною мірою залежить від 
скоординованості дій педагога та різнопрофільних фахівців (соціального 
працівника, спеціального педагога, медичного працівника, психолога та ін.)  Вони 
спільно оцінюють стан розвитку кожної дитини, розробляють перспективні й 
короткочасні індивідуальні плани роботи з дитиною, реалізують їх разом з 
дитиною, аналізують результати спільної діяльності.  

Діти приходять до школи зі своїми власними інтересами та потребами, 
індивідуальними навчальними стилями та здібностями. У своїй роботі вчитель 
застосовує освітній підхід, орієнтований на особистість дитини, що дає змогу 
враховувати індивідуальні особливості та потреби дітей. Усі діти є унікальними 
особистостями і мають свої потреби, незважаючи на те, чи особливі ці потреби, чи 
ні. Вчитель повинен зауважувати індивідуальні розбіжності та розмаїття 
можливостей і задатків, які можуть покращити і поглибити вивчення 
навколишнього середовища, й оцінювати унікальні таланти і здібності, якими 
наділена кожна дитина. Тому вчитель, який працює із дитиною з особливими 
освітніми потребами, повинен заохочувати дитину виражати свої почуття, 
висловлювати думки, досліджувати матеріали, самостійно здійснювати вибір, 
досягати успіху. Робота вчителя розпочинається зі знайомства із сім’єю дитини з 
особливими потребами. Адже найбільшого впливу діти зазнають з боку батьків, 
адже батьки є їхніми першими вчителями і наставниками. Найважливіші риси 
особистості закладаються в родині. Робота вчителя повинна будуватися так, щоб 
батьки небули тільки експертами, пасивними спостерігачами, а ставали 
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рівноправними партнерами і союзниками вчителя.  Насправді існує тісний 
взаємозв’язок між учителем, дитиною з особливими потребами та батьками.     

Основним завданням вчителя є створення  відповідного середовища.  
Для того, щоб дати дитині з особливими потребами можливість у розумних 

межах досягти успіху в загальній системі діяльності, вчитель застосовує ефективні 
методики, що роблять навчальний матеріал доступним та легким для неї. 

Значне місце в роботі вчителя відводиться оформленню дитячого портфоліо. 
Саме портфоліо може детально та різнобічно розповісти про досягнення дитини, її 
зростання, здобутки, успіхи. 

Завдання педагога – допомогти особистості дитини зрости в успіху, відчути 
радість від подолання труднощів, зрозуміти, що задарма в житті нічого не дається, 
скрізь необхідно докласти зусиль. 

Система інклюзивної освіти повинна бути аналогом соціальної моделі 
навчання дітей з особливими потребами. Соціальна сучасна модель інклюзивного 
навчання, на законодавчому рівні, пропагує рівноправність всіх дітей та має 
надавати рівні  можливості для одержання освіти. 
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В Україні відбувається реформування усіх гілок освіти, що, в свою чергу, 

актуалізує проблему професійної підготовки педагогічних кадрів, які зможуть 
працювати за новими методологічними орієнтирами. Це спонукає звернути увагу 
на підготовку майбутніх вихователів ЗДО до роботи в інклюзивному навчально-
розвивальному середовищі, удосконалення їх професійної майстерності у навчанні 
й вихованні дітей з порушеннями у розвитку.  

У 1994 році Саламанкською декларацією уведено в міжнародний вжиток 
термін «інклюзія» та проголошено принцип інклюзивної освіти. Утверджуючи 
основні права та унікальність кожної дитини, цим документом визначено, що 
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системи освіти (за усіма віковими групами) мають бути орієнтовані на  
індивідуальні її потреби у контексті інклюзії [3]. 

Вважаємо, що дошкільний період відіграє важливу роль у становленні 
особистості, адже саме в цей період відбувається активний розвиток її 
пізнавальних можливостей та закладаються передумови майбутньої навчальної 
діяльності дитини.  

В Україні проблеми інклюзивної освіти досліджують А. Колупаєва, 
В. Бондар,  А. Заплатинська, М. Кавун, Ю. Найда, Т. Сак, М. Сварник, В. Тищенко, 
З. Шевців та ін., однак їх теоретичні та методичні праці присвячені питанням 
інклюзивної освіти дітей шкільного віку.  

Ми погоджуємося з думкою І. Білецької, Л. Білецької, О. Завальнюк, у працях 
яких простежується думка про те, що відсутність інклюзивної освіти у 
дошкільному віці призводить до втрати часу, необхідного для надання оперативної 
комплексної допомоги дитині у сензитивний період її розвитку. Кожна дитина з 
інвалідністю, незалежно від стану здоров’я, наявності фізичного чи 
інтелектуального порушення, має право на одержання освіти, якість якої не 
різниться від освіти нормотипових дітей [1]. 

Сучасним закладам дошкільної освіти потрібні вихователі з високим рівнем 
науково-педагогічної й практичної готовності до організації занять з дітьми, які 
мають особливі освітні потреби. Це вимагає від вихователів та їх асистентів 
наявності загальних і спеціальних знань, практичних умінь, а також 
систематичного їх удосконалення.  

На початковому етапі підготовки майбутніх вихователів до організації 
інклюзивної освіти у ЗДО важливо спростувати низку стереотипів та спонукати їх 
усвідомити необхідність розробки специфічних механізмів її впровадження. Світ 
дітей з особливими освітніми потребами особливий та розмаїтий. Вони вчаться 
жити повноцінним життям, тому завдання дорослих – допомогти їм у цьому. 
Спільне навчання дітей з інвалідністю і нормотипових дітей неможливе без 
толерантного ставлення до особливостей іншої людини.  

Постать педагога займає особливе місце в системі інклюзивної освіти, тому 
якість його освіченості визначається рівнем його професійної компетентності. 
Підготовка таких фахівців повинна здійснюватися на новій концептуальній основі 
в рамках компетентнісного підходу. Вони повинні виробити готовність втілювати 
цей підхід в життя, налаштуватися на нову систему роботи з дітьми з особливими 
освітніми потребами.  

До важливих особистісних рис та якостей, якими повинен бути наділений 
педагог слід віднести професійно-особистісну готовність, толерантність, ентузіазм, 
глибоке бажання допомогти, активність, самостійність, відповідальність, 
комунікативність, емоційна гнучкість, емпатійність. Фахівець повинен бути 
компетентним, володіти різними техніками та практиками швидкого 
психологічного відновлення. 

До компонентів професійно-особистісної готовності майбутнього вихователя 
ЗДО до роботи в умовах інклюзивної освіти О. Мартинчук відносить: 
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̶ мотиваційний – це сукупність стійких мотивів до роботи в умовах 
інклюзивної освіти, формування внутрішньої готовності до позитивного 
сприймання дітей з особливостями психофізичного розвитку; 

̶ когнітивний – система знань і уявлень про проблему інвалідності, 
особливості психофізичного розвитку осіб з обмеженими можливостями здоров’я і 
особливості побудови освітнього процесу, в якому беруть участь діти з 
особливими освітніми потребами; 

̶ креативний – відображає творчу активність і особистісні якості педагога, 
які дозволяють створювати нові матеріальні та духовні цінності, а також розвивати 
творчий потенціал дітей з особливостями психофізичного розвитку, враховуючи їх 
можливості; 

̶ діяльнісний – складається із способів і прийомів реалізації професійно-
педагогічних знань в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами і 
передбачає формування у майбутніх педагогів відповідних професійних 
компетентностей [2]. 

Отже, актуальність підготовки майбутніх вихователів ЗДО до професійної 
діяльності в системі  інклюзивної освіти вимагає ґрунтовного підходу у їх 
підготовці як теоретичного, так і практичного. 
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Сучасні демократичні зміни в українському суспільстві зумовили низку змін у 
підходах до організації навчання дітей з особливими освітніми потребами. 
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Запровадження інклюзивної політики в освіті розкрито у «Національна стратегія 
розвитку освіти України на 2012–2021 роки», у якій проголошено пріоритетним 
завданням розроблення ефективної системи інклюзивного навчання; висунуто 
вимоги до модернізації системи професійної підготовки педагогічних працівників, 
здійснення професійної підготовки майбутніх учителів у вищому навчальному 
закладі на засадах компетентнісного підходу, а також підготовки 
висококомпетентних фахівців, які здатні демонструвати розвинені інтелектуальні 
професійні й особистісні якості в сучасному інноваційному освітньому просторі. 

Аспекти організації інклюзивного навчання у вітчизняних закладах освіти 
досліджували: Л. Будяк, Л. Даниленко, І. Демченко, А. Колупаєва, І. Луценко, 
С. Миронова, В. Синьов, О. Таранченко, З. Шевців. Значну увагу приділено 
формуванню інклюзивної компетентності вчителів закладів освіти: С. Альохіна, 
Ю. Бойчук, О. Бородіна, О. Гноєвська, Г. Косарєва, І. Хафізулліна  та  інші. 

Аналіз науково-педагогічної літератури, нормативних актів щодо розвитку й 
організації інклюзивної освіти у світі загалом і в Україні зокрема доводять 
необхідність зміни ставлення сучасного суспільства до проблеми навчання дітей з 
особливими потребами, подолання їхньої дискримінації та переходу від медичної 
до соціальної моделі [2] соціалізації особистості з особливими освітніми 
потребами. Учитель початкової школи стає першим наставником дитини з 
особливими освітніми потребами, а відповідно й потребує системної підготовки до 
участі в такому освітньому процесі. 

Процес професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи до 
роботи в інклюзивному середовищі закладу загальної середньої освіти 
безпосередньо пов’язаний із застосуванням особистісно орієнтованого підходу. 
Особистісний підхід в Українському педагогічному словнику трактується як базова 
ціннісна орієнтація педагога, що визначає його позицію у взаємодії з кожною 
дитиною та колективом [1]. 

Основними умовами становлення професійно-особистісної підготовки 
педагога до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами є: рефлексія 
вчителя та внутрішня мотивація до здійснення інклюзивної освіти; орієнтація на 
особистісну індивідуальність кожного вихованця, забезпечення творчого та 
диференційного підходу; інформаційне забезпечення підготовки педагога у закладі 
вищої освіти, застосування комунікаційних технологій, інтернет-ресурсів, 
модульна побудова процесу формування підготовки, що передбачає переведення 
студентів з пасивного виконавця в активного суб’єкта саморозвитку та 
самонавчання; використання проблемних, інтерактивних, дискусійних,  
інноваційних методів. 

Важливим аспектом у процесі підготовки майбутнього вчителя до роботи в 
інклюзивному середовищі є формування у них професійно-ціннісних орієнтацій, 
професійно-особистісних якостей, умінь та компетенцій. Професійно-ціннісні 
орієнтації педагога, який працює з дітьми з особливими освітніми потребами —це 
спрямованість на розвиток особистості в цілому, а не тільки на отримання 
освітнього результату; усвідомлення своєї відповідальності за дітей та їх майбутнє. 
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До професійно-особистісних якостей вчителя належить: емпатія, толерантність, 
педагогічний оптимізм, педагогічна майстерність, високий рівень самоконтролю, 
співпереживання. 

Очевидно, що професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи до 
роботи в інклюзивному середовищі закладу загальної середньої освіти має 
спрямовуватися на формування в майбутнього вчителя гуманістичних цінностей, 
душевної щедрості, здатності до гнучкості у виявах емоцій, зближення з дітьми, 
уміння вступати з ними в контакт, бажання їм допомогти та сприяти їх 
самореалізації. Як зазначає В. Кремень, якість професійної підготовки майбутніх 
педагогічних кадрів — цілісна сукупність властивостей суб’єкта діяльності, яка 
визначає його професійний рівень компетентності й дає йому можливість мати 
певну соціальну цінність та відповідати потребам і можливостям ринку праці [3]. 

Отже, інклюзивна освіта — це особлива система навчання, яка забезпечує 
навчання за індивідуальними навчальними планами та систематичний психолого-
педагогічний супровід, охоплює різноманітний контингент учнів і диференціює 
освітній процес. Провідні напрями підготовки майбутніх учителів початкової 
школи до інклюзивного навчання, передбачають застосування технології 
контекстного навчання, що дозволяє сформувати цілісну структуру професійної 
діяльності майбутніх вчителів в умовах інклюзивного навчання за допомогою 
оптимального поєднання репродуктивних й активних методів навчання та 
відтворення соціального контексту майбутньої діяльності; використання 
потенціалу змісту педагогічних дисциплін для формування позитивної мотивації до 
здійснення інклюзивного навчання, набуття знань про особливості розвитку, 
навчання й виховання різних категорій дітей з обмеженими можливостями здоров’я 
та про специфіку професійної діяльності вчителя початкової школи в умовах 
інклюзивного навчання. 
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За міжнародними стандартами, кожна дитина з особливими потребами має 
право на інтеграцію в суспільство, де основою є забезпечення таким дітям доступу 
до якісної освіти. Саме тому одним із основних пріоритетних напрямків нашої 
держави є організації інклюзивного навчання.  

Для повного вливання дитини в освітній процес, вона має до нього 
адаптуватися. Термін «адаптація» (від лат. аdaptatio – пристосування) широко 
застосовується як теоретичне поняття в різних наукових галузях. Вживання 
поняття «адаптація» в якості «звикання», «пристосування» індивіда до умов життя 
і діяльності почало упроваджуватися в педагогічний лексикон слідом за розробкою 
поняття «соціальна адаптація» [2, с. 431]. 

Дитина в освітньому просторі має почуватися природно, досягти 
самостійності, наскільки це можливо. Для цього важливо створити атмосферу 
взаєморозуміння та взаємодопомоги між дітьми. Однією із ключових умов до 
успішної адаптації дітей з особливими освітніми потребами є навчання та 
виховання їх із здоровими однолітками.  Таке навчання є корисним також і для 
здорових дітей, бо вони вчаться співпереживати та розуміти проблеми інших. 

В Україні процес інклюзивного навчання здійснюється шляхом організації 
спеціальних класів, включенням дітей з особливими потребами до звичайних 
класів та їх навчання за індивідуальною формою. Тобто заклади освіти міста є 
відкритими для навчання всіх дітей, незалежно від їхніх фізичних, 
інтелектуальних, соціальних чи інших особливостей. Водночас продовжують свою 
діяльність спеціальні школи [3, с. 184]. 

Одним із найкращих методів адаптації дитини з особливими потребами до 
освітнього простору, є використання під час занять інтерактивних технологій. 
Вони не змушують учнів виконувати ті чи інші вимоги, а сприяють створенню 
умов для того, аби школяр сам прийшов до виконання поставлених завдань. Тому 
актуальними для інклюзивного навчання серед інтерактивних методів навчання є 
імітаційні, а саме дидактичні ігри, технології «портфоліо», робота в малих групах 
тощо.  

Інклюзивна освіта визнає, що всі діти різні, а заклади освіти й освітня система 
повинні підлаштовуватись під індивідуальні потреби кожної дитини. Ключовий 
компонент інклюзивності – гнучкість, врахування особистісних характеристик, 
саме такий підхід повинен використовувати вчитель при роботі з дітьми, які мають 
особливі освітні потреби, для їх комфортної адаптації [1, с. 3]. 
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Отже, на сьогоднішній день школи мають бути відкритими для всіх дітей 
незалежно від їхніх особливостей. Має надаватися допомога дітям з особливими 
потребами в адаптації до нових умов, соціалізації особистості, а цьому всьому, 
звичайно, сприяє високо професійна підготовка вчителів до роботи в 
інклюзивному класі. Тому потрібно залучати цих учнів до роботи з усім класом, 
впроваджувати в роботу інтерактивні технології та підлаштовувати навчання під 
індивідуальні потреби кожної дитини. 
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В умовах інформатизації та демократизації суспільства впродовж останніх 
років увагу зосереджено на формуванні професійних компетентностей учителів 
щодо використання інформаційних технологій навчання в професійній діяльності. 

Серед безлічі сучасних інформаційних та комунікаційних технологій, що 
використовуються в освіті, провідне місць посідають мультимедійні технології. 
Мультимедійні засоби навчання мають комплексний психолого-педагогічний 
вплив на учня. Сприяють інтерактивній взаємодії учня з навчальним матеріалом, 
індивідуальну траєкторію його засвоєння, а також сприяють інтенсифікації (від 
франц. intensification – посилення, збільшення напруженості) зворотного зв’язку в 
процесі навчання. 

Великого значення набуває підвищення якості матеріально-технічного, 
методичного та інформаційного забезпечення інклюзивного освітнього середовища 
початкової школи. Відтак актуальною стає проблема розробки методичної системи 
формування загальнокультурних і професійних компетентностей щодо 
використання комп’ютерних технологій, оскільки вони є ефективним 
інструментом для розвитку нових форм і методів навчання, які спроможні 
підвищити якість надання освітніх послуг в умовах інклюзії [3]. Отож завданням 
підготовки стає формування у майбутніх учителів професійних компетентностей 
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щодо створення і використання засобів інформаційних комп’ютерних технологій в 
інклюзивному освітньому середовищі початкової школи. 

У сучасному інформаційному просторі існує безліч готових програм. 
Водночас в навчальному процесі активно використовуються мультимедійні 
проектори, звукові колонки, інтерактивні дошки, технічні засоби для створення 
віртуальної реальності тощо. Означені засоби навчання вимагають розробки 
додаткових навчальних мультимедійних засобів (дидактичних матеріалів). 
Проаналізувавши сучасні дослідження, публікації (М.Жалдака, А.Єршова, 
Н.Морзе, Ю.Машбиц, В.Монахова, А.Кузнєцова,С.Шварцбурда та ін..), щодо 
мультимедійних програмних засобів, можемо стверджувати, що здебільшого для 
створення власних мультимедійних засобів навчання вчителі використовують такі: 
Microsoft PowerPoint, Macromedia Flash MX, ToolBook, програмні засоби 
інтерактивних дошок тощо [4]. 

Мультимедіа – це спеціальна технологія, яка дозволяє за допомогою 
програмного забезпечення і технічних засобів використовувати текст, графіку, 
відео і мультиплікацію в режимі діалогу і складається з певних компонентів (рис.1) 
[2]. 

 
Рисунок 1. Основні компоненти мультимедійних засобів навчання 

 
Однак розвиток комп’ютерної індустрії, поява нових програмних засобів, 

спричинило інтенсивний розвиток мультимедіа і появу нового компонента – 
інтерактивності, який в даний час є провідним. Інтерактивність (інтеракція, 
інтерактив) від англ. Interaction – взаємодія.  
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Виділено чотири рівні інтерактивності: простий (пасивний), обмежений 
рівень взаємодії з навчальним продуктом, достатній рівень інтерактивності, рівень 
реального масштабу часу [4].  

Отож виділення основних компонент мультимедіа та об’єднання їх в єдине 
ціле, уточнимо визначення поняття мультимедіа. 

Мультимедійні спеціальні технології, які дозволяють за допомогою 
програмного забезпечення і технічних засобів об’єднати на комп’ютері різні види 
даних в єдиний документ, що володіє певними рівнями інтерактивності. 

Сучасна освіта використовує мультимедіа технології для вирішення 
різноманітних освітніх завдань. Навчальні мультимедійні засоби (НМЗ) все більше 
проникають в різні сфери освітньої діяльності. Мультимедійні засоби навчання 
можуть використовуватись в навчальному процесі в пасивному і в активному 
стані. У першому випадку вони забезпечують підтримку навчального процесу 
нарівні з іншими (некомп’ютерних) навчально-методичними матеріалами. Місце 
мультимедійних засобів та їх функції визначаються принципами організації 
навчання. Активна роль навчальних мультимедійних засобів зумовлена 
можливістю забезпечити більш високу якість подачі інформації та контролю за 
процессом її засвоєння учнями. 

Дидактична роль і функції кожного засобу навчання закладаються на етапі 
проектування й виготовлення (рис.2) [1].  

 
Рисунок 2. Основних дидактичним функцій мультимедійних засобів навчання 

 
З огляду на сучасні тенденції розвитку поняття засоби навчання в умовах 

інформатизації освіти, визначимо поняття навчальний мультимедіа засіб. 
Навчальні мультимедійні засоби (НМЗ) – об’єкти, які включено в освітній 

процес як носії інформації та інструменти діяльності педагога та учнів [3].  
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Відтак зі стрімким розвитком комп’ютерної індустрії, засоби для створення та 
роботи з мультимедійних продуктами швидко змінюють один одного, з’являються 
нові. Стає очевидним, що в межах навчального процесу не вдається розглянути 
весь спектр існуючих освітніх мультимедійних засобів і програмного забезпечення 
для їх розробки. Отож виникає необхідність розробити технології створення 
навчальних мультимедійних засоби, основою якої стає базова модель, яка 
відповідає вимогам платформної, програмної і змістовної незалежності. 

Реалізація пропонованої технології передбачає формування професійної 
компетентності здобувача вищої освіти спеціальності «Початкова освіта» щодо 
створення мультимедійних засобів навчання та вивчення програмного 
забезпечення для створення означених засобів в професійній діяльності. 
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Як і здатність розуміти, моральна та громадянська мотивація є багатогранною 

і включає цінності та цілі; самоідентифікацію; відчуття ефективності чи 
розширення своїх можливостей; віру; і різні види моральних емоцій, такі як надія 
та оптимізм, на відміну від відчуження та цинізму. Хоча зв'язок вищої освіти з 
моральною та громадянською мотивацією може бути менш очевидним, ніж її 
зв'язок із знаннями та розумінням, заклади вищої освіти мають великий потенціал, 
щоб сприяти розвитку студентів і в цій сфері. 

Звичайним є факт, що розуміння та правильна оцінка є найважливішими 
елементами моральної та громадянської зрілості, але їх недостатньо для 
формулювання того, що робить людину  ефективним високоморальним 

http://www.rusnauka.com/25_DN_2008/Pedagogica/28714.doc.htm
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громадянином. Деякі дуже обізнані люди не вживають на практиці свої якості. 
Люди можуть мати здатність до ефективних дій, не маючи мотивації діяти.  

Існує велика кількість доказів того, що освіта в коледжі змінює цінності, цілі 
та погляди студентів. Деякі з цих змін явно сприяють підвищенню моральної та 
громадянської відповідальності. Незважаючи на плюралізм американських 
цінностей, є низка цінностей, розвитку яким, на думку більшості людей, коледжі та 
університети повинні сприяти, якщо вони мають на меті сприяти тому, щоб їхні 
випускники були активними та відповідальними громадянами. Ці цінності 
включають повагу та толерантність до інших, включаючи соціальні меншини; 
повага до громадянських свобод та інших ключових елементів демократії в США; і 
зацікавленість у політиці та сприянні позитивним соціальним змінам. Важливою 
функцією закладів вищої освіти полягає в тому, що вони сприяють розвиткові цих 
цінностей. 

Інші зміни у поглядах, які відбуваються у коледжі, такі як підвищена 
толерантність до різних способів життя, будуть по-різному оцінені людьми з 
різними поглядами на соціальні та політично- соціальні питання. Деякі зміни 
цінностей у студентів коледжів залежать від того, з якими «вхідними 
характеристиками» студенти вступають до навчального закладу, включаючи стать, 
релігійність та політичні погляди (як свої, так і своїх батьків). Наприклад, перехід 
до посилення політичного лібералізму виявляється найбільшим у закладах, в яких 
найвищий прохідний бал (Knox, Lindsay, & Kolb, 1988). 

У своєму дослідженні Сакс (1999) фактором досвіду, який найкращим чином 
передбачив зростання соціальної активності студентів, був ступінь прихильності 
до соціальної активності серед студентів коледжу в цілому. У своїй праці 
«Залучаючи коледжі: успішні підходи до сприяння навчанню та розвитку студентів 
у позакласній діяльності»  

Джордж Кух із співавторами (George Kuh et al., 1991) вказують на важливість 
кампусу коледжу як культурного артефакту (історії, традицій, мови, героїв, саг, 
оточуючого середовища та символів), які виражають об'єднуючі припущення та 
демократичні цінності, так і політику, що послідовно випливає з основної місії 
закладу та його філософії. Так само, стає зрозумілим, що ці задіяні коледжі 
виступають за певні цінності, вони також працюють над підтримкою відкритого 
діалогу зі студентами та чутливості до стурбованості студентів. Цінності та цілі 
студентів можуть також змінюватися в результаті діяльності, яку вони шукають, 
людей, з якими вони стикаються в ході цих заходів, і нових вимог, що виникають 
до них.  

Під трансформацією цілей Енн Колбі та ін. (Colby et al., 2003) розуміють 
процес, в якому розвиток відбувається в результаті взаємодії цілей, мотивів, 
цінностей та переконань, які людина вносить до ситуації та соціальних впливів, які 
вона відчуває одного разу у цій ситуації. Люди можуть входити в ситуації з метою 
досягнення певного набору цілей, і тоді, коли вони взаємодіють із ситуацією та 
людьми в ній, їх цілі можуть змінюватися. Так, наприклад, студенти можуть 
спочатку вирішити  брати участь у навчальній програмі з лідерства для того, щоб 
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засвоїти навички для просування по службі, але потім несподівано зайнятися 
громадянським життям у процесі розвитку лідерських навичок через роботу з 
громадськими організаціями, особливо якщо вони контактують з надихаючими та 
активними лідерами у питаннях моралі та громадянських питань. 

Саме через цей процес трансформації цілей, найпотужнішим є досвід 
бакалаврату, який пов’язаний та спирається на інтереси, зобов'язання та 
занепокоєння, з яким студенти приходять до коледжу, такі як турбота та 
зацікавленість сім'єю та друзями чи інтерес у волонтерстві та допомозі іншим на 
рівні кожного окремого студента. Ці види цінностей важливі і їх потрібно берегти. 
Звичайно, самі по собі вони є недостатніми і можуть співіснувати із 
відособленістю, відсутністю участі в демократичному процесі та нездатністю 
зрозуміти соціальні проблеми з широкої, системної точки зору. Однак ефективні 
можливості морального та громадянського виховання у закладах вищої освіти 
можуть бути поєднані з інтересами, цінностями та цілями, з якими студенти 
приходять до коледжу, а потім студентів залучають до досвіду, який розширює їх 
цілі та зобов'язання.  

Останнім часом інтерес викладачів до активної педагогіки зростав, і багато з 
цих методик мають сильний потенціал для впливу на студентів не тільки для 
розуміння моральних та громадянських норм та правил, але і на їх мотивацію та 
майстерність. Однак активні педагогічні методики сприятимуть повному спектру 
моральних та громадянських результатів лише у тому випадку, якщо вони 
призначені саме для цього (Colby et al.,2011). Наприклад, добре розроблені 
командні проекти можуть навчити громадянським компетенціям, таким як 
співпраця, компроміс, переконання та почуття відповідальності не лише за себе 
самого. І чим чіткіше ці цілі дуги вбудовуються в вимоги завдання, тим більше 
шансів на досягнення учнями бажаних результатів. Аналогічно, якщо суть проекту 
вимагає розглянути політичні та стратегічні питання або питання етичних норм та 
рішень, це, ймовірно, сприятиме моральному та громадянському навчанню. Якщо 
ні, то навчання може бути обмежене технічними або вузько академічними 
аспектам , які ми розглядаємо. Зважаючи на серйозні економічні, політичні, 
соціальні та екологічні проблеми, які стоять перед світом у двадцять першому 
столітті, зараз не час виштовхувати моральне та громадянське виховання за межі 
вищої освіти. Глибокі знання та технічні навички є життєвонеобхідними. Але якщо 
студенти не навчаться відповідально використовувати ці знання та навички, вони 
не зможуть вирішити великі виклики свого часу. Вища освіта здатна допомогти 
студентам усвідомити світ та своє місце в ньому, підготувати їх до використання 
знань та вмінь для того, щоб відповідально брати участь у житті свого часу. Для 
того, щоб вони реалізували цей потенціал, всі основні компоненти морального та 
громадянського виховання - навчальний план, студентське життя поза аудиторією 
та культура закладу - повинні бути інтегровані для розвитку морального та 
громадянського розуміння, мотивації, і навичок. 
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В умовах сьогодення першочерговим завданням українського суспільства та 

вітчизняної системи освіти є формування громадянської позиції, громадянських 
цінностей підростаючого покоління. Адже будь-яка людина, яка живе в соціумі, є 
частиною свого колективу, громади, національної та світової спільноти. 
Громадянські цінності варто розглядати як норми, установки та якості, притаманні 
громадянину певної демократичної держави.  

Громадянські цінності є складовими громадянської 
компетентності.Безумовно, психолого-педагогічні особливості учнів початкової 
школи виступають рушійною силою, яка визначає характер процесу формування у 
них громадянських цінностей. Громадянські цінності – це віра в суспільний ідеал, 
віра в державу та у Вітчизну, любов до Батьківщини [3, c. 216].  

Молодший шкільний вік – це вік, коли досить активно й помітно формується 
особистість. Даному віку притаманні відносно нові взаємини з однолітками і 
дорослими, включення в цілу систему колективів, в новий і основний в 
подальшому вид діяльності – навчання, яке виокремлює ряд серйозних вимог до 
учня. У цьому віці закладається основа моральної поведінки, відбувається 
закріплення моральних норм і правил поведінки в суспільстві, починає 
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формуватися суспільна спрямованість особистості. Саме в цей період формуються 
перші навички соціально-правового спілкування учнів, на основі наявного досвіду 
соціальної взаємодії у них складаються уявлення про правові відносини суб'єктів 
моралі і права [2, c. 82]. 

Відомі психологи вважають, що в учнів молодшого шкільного віку 
відбувається активний процес накопичення знань про життя суспільства, про 
взаємини між людьми, про те, що є свобода вибору способів поведінки. Це період, 
коли почуття домінує над усіма сторонами життя дитини, які в подальшому і 
визначають вчинки, які виступають в якості мотивів поведінки, виявляють 
ставлення до навколишнього світу. 

Важливим критерієм сформованості основ громадянськості в учнів початкової 
школи є такі психолого-педагогічні передумови як-от: наявність основних знань 
про світ, суспільство і самого себе; освоєння форм суспільних відносин у процесі 
створення суспільно корисної діяльності; накопичення досвіду людського 
спілкування як власного, так і в ході спостереження за спілкуванням інших. 

Процес формування громадянських цінностей включає в себе наступні 
компоненти: когнітивний (знання про приналежність до спільноти, держави; 
усвідомлення себе громадянином України); ціннісно-смисловий (позитивне, 
негативне або двоїсте ставлення до приналежності); емоційний (прийняття або 
неприйняття своєї приналежності); діяльнісний (поведінково-громадянська 
активність) [1, c. 4]. 

Формування в учнів початкової школи громадянських почуттів відбувається 
за рахунок збагачення змісту, зростання усвідомленості, глибини і стійкості 
емоційних переживань в процесі дорослішання. Особливістю появи почуттів у 
дітей молодшого шкільного віку є розширенням сфери явищ, що викликають самі 
ці почуття. Це і почуття любові до Батьківщини,дружби, почуття відповідальності, 
гуманізму, патріотизму, які спочатку виявляються у формі якоїсь прихильності 
дитини до своїх батьків, друзів, і формуються на основі повторюваних емоцій, які 
викликають ці люди.  

Молодший шкільний вік є класичним часом оформлення моральних ідей і 
правил. Саме в цьому віці дитина типово «слухняна», вона з інтересом і 
захопленням приймає різні правила і закони. Таким чином, є передумови для 
прийняття молодшим школярем суспільних цінностей і моральних установок 
соціуму, та виховання у неї громадянської позиції й громадянських цінностей.  

Молодший шкільний вік є сенситивним періодом для створення передумов 
формування певної спрямованості особистості, тому, формувати громадянські 
цінності необхідно з перших днів навчання в школі. Слід підкреслити, що 
громадянськість учнів початкової школи формується в процесі засвоєння 
моральних і правових форм свідомості, розвитку почуттів і поведінки, тобто в ході 
накопичення соціально-морального досвіду, що є результатом виховного впливу 
школи, сім'ї, а також в результаті самовиховання.  

На відміну від дорослих у дітей немає сформованої системи цінностей. Вона 
представлена фрагментарно, часто різні складники цієї системи можуть логічно 
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суперечити один одному, так як дитина зазвичай фіксує в своїй свідомості те, що 
бачить і чує, та те, що відбувається навколо неї, та багато чого, що вона ще не 
переживала. Для учнів початкової школи основними є орієнтування в 
соціокультурних цінностях і формування власної системи ціннісних орієнтацій.  

Отже, молодший шкільний вік – це найсприятливіший період для формування 
громадянських цінностей і особистісних якостей. Податливість, сугестивність 
учнів початкової школи, їх довірливість, а також прагнення до наслідування та 
повага до вчителя, його авторитет, створюють ефективні передумови для 
успішного процесу формування особистості громадянина. 
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Запорукою успіху впровадження інклюзивного навчання в Україні є чітке 

усвідомлення сутності опорних питань та запозичення досвіду реалізації 
інклюзивної освіти у зарубіжних країнах.  

В Україні підґрунтям Концепції інклюзивної освіти є одна з демократичних 
ідей – усі діти є цінними й активними членами суспільства. Саме тому здобуття 
освіти інклюзивних закладах є корисним як для дітей з особливими освітніми 
потребами, так і для дітей з типовим рівнем розвитку, членів родин та суспільства 
в цілому. 

Україна, як і переважна кількість європейських країн, опирається на 
інноваційну модель навчання, яку вперше було представлено на Всесвітній 
конференції з освіти осіб з особливими потребами у 1994 р. у містечку Саламанка 
(Іспанія). Саме прийняття Саламанкської декларації стало поштовхом для 
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затвердження на законодавчому рівні принципу інклюзивної освіти та прийняття 
до загальноосвітніх закладів усіх дітей [3]. 

Визначення осіб з особливими освітніми потребами, наведене (МСКО – 97) – 
Міжнародний стандарт класифікації освіти (ISCED – 97) – International Standard 
Classification of Education), було запозичене країнами-членами (ОЕСР) Організація 
економічного співробітництва та розвитку (OECD) Organisation for Economic Co-
operation and Development: «Особливі освітні потреби осіб визначаються 
необхідністю надання додаткових суспільних або приватних ресурсів для 
одержання освіти» [2].  

Таким чином, таке окреслення особливих освітніх потреб об’єднує учнів з 
різноманітним спектром труднощів, які вникають в процесі навчання. Крім того, 
Організація економічного співробітництва та розвитку, виходячи з об’єктивних 
причин невдач в освіті, розробила категоріальну систему, яка використовується в 
більшості країн членів. Категорія А: учні, труднощі навчання яких викликані 
винятково біологічними причинами. Категорія В: учні, які з невизначених причин 
зазнають труднощів у процесі навчання. Категорія З: учні, які мають труднощі в 
навчанні внаслідок відсутності сприятливих умов середовища. Очевидно, що для 
більшості учнів навколишнє середовище відіграє значну роль у процесі їхньої 
інвалідизації [2]. 

У Швеції особливими дітками опікується Агентство спеціальної освіти, 
підпорядковане Міністерству освіти країни. Воно підтримує родини, підвищує 
кваліфікацію вчителів. У 80-х роках Швеції вдалося розформувати спецшколи для 
дітей з порушеннями зору. Вони вчаться за місцем проживання, а необхідну 
допомогу отримують у Національному медичному центрі та його філіях. Також 
вже 30 років інклюзивне навчання тут визнано основною формою здобуття освіти 
неповносправними. Для цього збільшили фінансування загальноосвітніх шкіл, де 
навчаються такі діти (принцип збільшеного фінансування за рахунок державної 
субвенції застосували і в Україні). А також затвердили новий освітній стандарт, 
який визначив обов’язковий обсяг знань для учнів різних класів. Це дало змогу 
викладачам працювати зі школярами з ООП за індивідуальними навчальними 
планами. Наразі у Швеції функціонує чотири типи спецшкіл для дітей з легкою та 
помірною розумовою відсталістю, з комплексними порушеннями тощо. Але 
згодом на їхній базі створять ресурсні центри [1]. 

В Австрії до інклюзивного навчання для дітей з особливостями 
психофізіологічного розвитку прийшли через експеримент. Упродовж кількох 
років тут одночасно діяли чотири види класів: інтегровані, класи взаємодії, 
малокомплектні та звичайні. Перемогла перша модель, де на 20 учнів припадало 
четверо з ООП, а навчання проводили двоє вчителів за двома програмами. 

Насправді, довгий період наявності закритих спецшкіл пройшли всі 
європейські країни. І багато з них – Німеччина, Нідерланди, Чехія та інші – не 
планують відмовлятися від них [1]. 

2009 року Німеччина ратифікувала Конвенцію ООН про права осіб з 
інвалідністю, і тоді всі федеральні землі країни ухвалили закон, за яким кожна 
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школа має бути інклюзивною. Офіційної статистики, чи відповідають навчальні 
заклади вимогам для комфортного навчання дітей з особливими освітніми 
потребами, немає. Немає в Німеччині і єдиної загальнонаціональної програми чи 
курсу навчання дітей з особливими освітніми потребами. Це питання також 
вирішує окремо кожна федеральна земля. 

2015 року на спільній конференції міністри освіти і культури німецьких 
земель підготували загальну «Рекомендацію для педагогів з охоплення 
різноманітності». У документі наголошується, що кожна школа має скоординувати 
навчальну програму відповідно до принципів інклюзивної освіти. А саме: виділяти 
більше навчальних годин на практичні заняття, розробити нові формати 
оцінювання компетентності. А також – посилювати підготовку вчителів і 
заохочувати їх до обміну досвідом. 

Форму навчання дитини обирають батьки після того, як отримають 
рекомендації від шкільного лікаря. У складних випадках необхідно отримати 
рекомендації від Шкільного психологічного центру, інших спеціалістів. Вибір 
форми навчання можливий у будь-який час. 

Нерідко дитина з особливими освітніми потребами спочатку відвідує загальну 
початкову школу, а потім у середніх класах переходить до спеціальної. Цей 
перехід відбувається не лише через труднощі в засвоєнні навчального матеріалу, 
але передусім тому, що в середній школі дитина не знаходить собі товаришів [1]. 

Італія стала тією країною, яка одна з перших визнала інтегроване навчання. 
Італійці започаткували громадський рух, який переконав громадян та уряд: дітям з 
інвалідністю треба дати змогу почуватися повноцінними членами суспільства. І 
часто психічні відхилення провокує саме суспільство та школа, зокрема 
спецзаклади, де їх утримували. 

Відтак в Італії була шкільна реформа. Тут запроваджують інклюзивне 
навчання, разом із вчителями у класах працюють фізіотерапевти, логопеди та 
асистенти. А самі школи обладнано ліфтами, пандусами, потрібними для 
безбар’єрного пересування [1]. 

Як результат, нині в Італії майже 100% дітей з інвалідністю ходять до 
загальних шкіл. Інші країни Європи теж не відстають: у Норвегії – це 90%. В 
автономних містах Німеччини Гамбурзі і Бремені – майже 70%. У сусідній Польщі 
– 42% [1]. 

В Ізраїлі більшість дітей з особливими потребами навчається у звичайних 
школах. Проте включення таких дітей до освітнього процесу може відрізнятися. 
Так, дехто вчиться з допомогою асистента, хтось навчається півдня з класом, 
півдня – окремо. Крім того, держава оплачує «особливим дітям» необхідні 
лікувальні процедури тричі на тиждень (від консультацій психолога до катання на 
конях). 

У школах Ізраїлю діє механізм зворотної інклюзії, коли на деякі уроки до 
спеціальних класів приходять діти зі звичайних (у межах одного закладу). 
Ізраїльські педагоги стверджують, що такий підхід до інклюзії допомагає запобігти 
булінгу на ранніх етапах. 
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Одним із головних принципів освітньої Ізраїлю є інклюзія. «Діти з 
особливими потребами мають бути інтегровані у звичайну шкільну систему. У 
такий спосіб відбувається їхня інтеграція у суспільство, а також плекається 
розуміння, повага і солідарність решти суспільства щодо них. Іншими словами, 
проблеми осіб із особливими потребами стають зрозумілими для всіх. 1998 року 
Ізраїль схвалив спеціальний Закон про освіту, який узаконив вищесказане. Це 
означало інтеграцію не лише у суспільство, але й у ринок праці. Окрім звичайних, 
у школах були створені спеціальні класи, в яких учні могли навчатися залежно від 
їхніх потреб; або ж в одному класі могло бути два вчителі, один із яких для дітей з 
особливими потребами; діти із проблемами рухового апарату також відвідували 
школу, але за індивідуальним розкладом. Тобто було зроблено все можливе, аби 
уникнути сегрегації в школах» [1]. 

Навчальні заклади Франції впроваджують інклюзивну модель освіти у двох 
формах: 

 класи «шкільної інклюзії», у яких діти з особливими потребами 
навчаються разом з іншими під керівництвом неспеціалізованого вчителя. Такі 
класи називають відкритими, тому що дитина протягом дня може залишати його 
для індивідуальної чи групової роботи з педагогом; 

 класи педагогічної інтеграції, де навчаються лише діти з особливими 
потребами під керівництвом фахового спеціаліста. 

Французькі педагоги наголошують, що класи шкільної інклюзії (з поступовим 
переходом до індивідуальної) є найбільш ефективними для дітей з порушеннями 
зору і опорно-руховового апарату. Діти з порушеннями слуху й розумовою 
відсталістю почуваються більш комфортно у класах педагогічної інтеграції [1]. 

У Польщі гарним прикладом впровадження неперервної інклюзивної освіти є 
навчальні заклади міста Гнєзно. Освітня система у ньому побудована таким чином, 
що дитина з особливими потребами від самого народження включена у систему 
навчання і виховання разом зі здоровими ровесниками. Це забезпечують 
дошкільна установа, школа, гімназія, установа післягімназійної освіти та 
спеціальний шкільний осередок. 

У цих закладах можуть навчатися діти з особливостями різного роду: 
порушеннями зору, слуху, фізичними та психічними відхиленнями [1]. 

Освітня система Швеції має особливий підхід до навчання дітей з раннім 
аутизмом. Такі учні ходять до звичайної школи, де заняття з ними проводяться у 
малих групах, а освітні послуги кожним трьом дітям надають два учителі і один 
асистент, що дозволяє приділити кожній дитині достатньо часу та уваги. 

Безумовно, кращим досягненням є те, що у більшості європейських держав 
підготовка педагогів інклюзивної освіти здійснюється в університетах [1]. 

В Україні інклюзивне навчання лише починає впроваджуватися: Закон про 
інклюзивну освіту був підписаний у липні 2017 року. Ним передбачено, що в 
інклюзивних класах може навчатися до 30 дітей, з яких троє – з особливими 
потребами, але їхня кількість може бути і меншою. На уроках таку дитину має 
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обов'язково супроводжувати асистент, який допомагає їй опановувати шкільні 
предмети, підтримує на перерві, у їдальні, а також допомагає вчителю у роботі.  
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Інклюзивна діяльність учителя початкової школи відрізняється від 

традиційної методики навчання школярів у закладі освіти. Змінилися способи 
взаємодії вчителя і учнів, а розвиток особистості дитини залежить не лише від 
педагога, а й від усього учнівського колективу. Нові умови організації освітнього 
процесу вимагають від учителя запровадження інноваційних форм та методів 
навчання і виховання. 

Інноваційні методи – це така взаємопов’язана діяльність вчителя і учнів, яка 
спрямована на модифікацію змісту, методичних прийомів, форм (способів) 
організації навчальної діяльності учнів, що сприятиме адаптації дітей з 
особливими освітніми потребами до освітнього середовища, засвоєнню учнями 
знань, умінь та навичок і загальному розвитку особистості кожного члена 
учнівського колективу. 

Сукупність обраних вчителем інноваційних методів навчання називають 
методикою інклюзивного навчання. Реалізація методики інклюзивного навчання 
здійснюється через систему інтерактивних методів, командний підхід та інші 
інноваційні технології.  

Інтерактивний метод – це спосіб взаємопов’язаної активної суб’єкт-суб’єктної 
діяльності між учасниками освітнього процесу, спрямований на засвоєння знань, 
умінь і навичок, оволодіння соціальним досвідом спілкування, розвиток 
особистості [2, с.8]. Аналіз літератури з означеної проблеми свідчить, що 
актуальними для інклюзивного навчання серед інтерактивних методів є імітаційні, 
а саме дидактичні ігри, робота в малих групах.  
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Основа інтерактивного навчання – робота в малих групах. Найпростіша 
форма, що належать до інтерактивного навчання – це робота в парах, що дозволяє 
учням набути навичок співробітництва, оволодіти уміннями висловлюватись та 
активно слухати. Під час роботи в парах можна швидко виконувати вправи, які за 
інших умов потребують великої затрати часу [1, с.64]. 

Серед інноваційних форм роботи в інклюзивному класі виділяють форми, що 
передбачають командний підхід до надання додаткової підтримки дітям з 
особливими освітніми потребами. Основним механізмом забезпечення командного 
підходу є використання практики спільного викладання. Виділяють чотири основні 
форми спільного викладання: 

• Один викладає, інший допомагає (так званий, «основний і допоміжний 
вчитель») – передбачає, що основний учитель визначає навчальний зміст, методи 
навчання, навчальні види діяльності для усіх учнів, у тому числі й учнів з 
особливими освітніми потребами. Допоміжний вчитель (асистент вчителя) надає 
підтримку окремим учням, проводить навчальні заняття з малими групами тощо.  

• Паралельне викладання – передбачає спільну відповідальність за процеси 
планування і викладання, яке проводиться обома вчителями паралельно з 
половиною класу – навчальний зміст залишається одним, хоча методи викладання 
можуть бути різними.  

• Диференційоване викладання – під час застосування цього підходу 
більшість учнів працює у складі великої групи, а окремі учні працюють у малих 
групах (для отримання індивідуальної підтримки). 

 • Викладання в команді – у процесі командної роботи обидва вчителі спільно 
планують навчальний час, визначають навчальний зміст, організацію уроків, 
стратегії навчання та управління класом. Основний учитель і асистент вчителя 
одночасно проводять навчання з усім класом – у той час, як один вчитель пояснює 
або представляє навчальний матеріал, інший може демонструвати слайди чи інші 
навчальні матеріали [3, с.112].  

В освітньому процесі в інклюзивному класі застосовуються різноманітні 
інноваційні терапевтичні технології роботи, як от: імаготерапія, кінезітерапія, 
казкотерапія тощо. Імаготерапія – театралізація психотерапевтичного процесу. 
Театралізована діяльність формує у дітей бажання взаємодіяти з дорослими й 
однолітками, залучатися до виконання ролей, закріплює вміння передавати різні 
рухи, стимулює образно-ігрові прояви під час використання костюмів персонажів 
[2, с.8]. 

Застосовується у процесі інклюзивного навчання кінезітерапія (лікування 
рухом) – напрям фізичної терапії, який передбачає виконання активних і пасивних 
рухів, певних вправ лікувальної гімнастики та роботи на тренажерах для 
досягнення конкретного результату. 

Практика свідчить, що особливо подобається дітям молодшого шкільного віку 
казкотерапія – система передання життєвого досвіду, розвитку соціальної 
чутливості, інтуїції та творчих здібностей. Казкотерапія використовує казкову 
форму для інтеграції особистості, розвитку творчих здібностей, розширення 
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свідомості, вдосконалення взаємодії з навколишнім світом. Важливим є 
використання ляльки у казкових сюжетах. Діти можуть самі виготовляти ляльок 
для різноманітних казок. У процесі виготовлення розвивається дрібна моторика 
рук, фантазія та образне мислення, уміння концентрувати увагу, працювати в 
команді. 

Проблема обгрунтування і впровадження інноваційних форм та методів 
роботи в інклюзивному класі нині є актуальною, адже сучасні підходи до 
організації інклюзивного навчання повинні відповідати вимогам часу, давати 
простір для саморегуляції, спиратися на активну пізнавальну позицію учня, 
створювати умови для того, щоб здобувач освіти сам прийшов до виконання 
поставлених завдань. 
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Метою сучасної початкової школи є сприйняття становленню й розвитку 

кожної дитини як неповторної індивідуальності, її творчого потенціалу, 
заохочення до самостійної пізнавальної діяльності. З появою в ній учнів з 
особливими освітніми потребами заклад почав самотворення як «школа-діалог», 
школа, яку продукують самі діти спільно з учителями. Саме в таких умовах 
актуалізується особистісно орієнтований підхід до навчання. 

Діяльність учителя з колективом учнів, де є діти з особливими освітніми 
потребами, потребує особливої майстерності і застосування методики навчання, 
адже змінюється взаємодія вчителя і учня у їхній залежності та взаємовпливу один 
на одного, співпраця, у якій і вчитель, і учень є суб'єктами навчання. Така 
взаємодія спонукає педагога до пошуку та запровадження інноваційних методів 
освіти. 

Як відомо, основою педагогічної майстерності вчителя початкової школи в 
умовах НУШ є передовсім досконале володіння інноваційними технологіями, 
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різноманітними методами та прийомами проведення уроків, цікавими формами 
роботи, що ефективно формують здатність до креативного мислення, творчості, 
підвищують інтерес до предмету, активізують навчальну діяльність. Усе це 
потребує високої професійної майстерності та підготовки вчителя, особливо у 
роботі з учнями з особливими освітніми потребами [1]. 

Оскільки педагогічна майстерність передбачає сукупність якостей 
особистості, які забезпечують високий рівень самоорганізації професійної 
діяльності педагога, то, плануючи роботи з учнями з особливими освітніми 
потребами, варто пам’ятати про сім важливих моментів [1]. 

1. Адаптація учня до командної роботи 
Адаптація в класі дитини з особливими освітніми потребами – турбота не 

лише вчителя. Над розробкою індивідуального освітнього маршруту працює ціла 
команда: соціальний працівник, шкільний психолог, асистенти вчителя та дитини, 
реабілітолог, дефектолог. Але серед найважливіших її учасників – батьки такого 
учня. Утім, працювати важливо ще й з татами та мамами однокласників. 

До приходу дитини потрібно підготувати клас – і це не лише про обладнання 
приміщення. Йдеться про психологічний комфорт, атмосферу приязні. Починати 
роботу найкраще з родин. Для батьків варто проводити тренінги, перегляд фільмів 
про інклюзивне навчання або про такі самі особливості здоров’я, які є в нового 
учня. 

2. Привчати учнів до думки про те, що різноманіття – це норма 
Діагнози, зазвичай, очевидні для дітей: особливості пересування за наявності 

ДЦП, протези, слухові апарати, окуляри зі спеціальними лінзами. За статистикою, 
чверть дітей у розвинених країнах мають значні порушення здоров’я, а 60% – 
виражені індивідуальні особливості (зайва вага, нюанси зовнішності тощо). Якщо 
учні не розуміють особливостей однокласника, у якого ВІЛ чи аутизм, це викликає 
ще більше запитань, тривоги та відчуження. Тож вчитель має все чесно й доступно 
для їхнього розуміння пояснити ще до появи дитини з ООП (особливими освітніми 
потребами). 

Педагогічна майстерність учителя проявляється у застосуванні різних вид 
ігор. Зокрема, гра: відчути, як почувається однокласник. Якщо в нього є вади зору, 
можна усім зав’язати очі та попросити походити так. Якщо він не використовує 
мову через синдром Дауна чи аутизм – спробувати мовчки донести до інших свою 
думку. Якщо йдеться про дитину, в якої проблеми з координацією рухів, школярі 
можуть написати міні-есе лівою рукою (правші).  

Це значно знижує критичне ставлення до зовнішніх особливостей як до 
чогось дивакуватого. Усі діти мають навчатися разом, незалежно від відмінностей, 
що існують між ними.  

3. Опиратися на сильні сторони 
Зараз говоримо про єдину освіту для всіх дітей, а не окремо про спеціальне та 

загальне навчання. Давній радянський підхід допомогу дитині з ООП подавав як 
корекцію відхилень, втручання та реабілітацію. Такий учень сприймався як пацієнт 
лікарні – через призму хвороби. Першокласники «з нормою» мусили говорити, 
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читати, рахувати та мати інші навички. Якщо ж дитина мала особливості, акцент 
робили на тому, як компенсувати вади, а не на розвитку сильних сторін. 

Змінилася і парадигма сучасного учня. Надання й засвоєння знань – більше не 
провідна мета, важливіше користуватися ними та створювати щось нове, 
соціалізуватися у суспільстві. Ерудиція нині вже не так потрібна для роботи, 
значно важливішою є креативність. Жодне захворювання не віднімає в людини 
творчих здібностей, кожен може згенерувати нову ідею. Тож є те, що варто 
створювати разом усім учням, а спиратися краще на сильні сторони кожного з них. 
Що вміє дитина з ООП? Що їй добре вдається?  

4. Залучення учнів з особливими освітніми потребами до комунікації 
Учитель залучає до створення соціально-комунікативних паспортів. Від імені 

дитини прописуємо всі її інтереси, здібності, хобі, що не подобається, як зручно 
комунікувати. Ця ідея пішла з польських шкіл. 

Починається паспорт вітанням: «Я – Боря, мені 7 років, всім привіт». Там 
можуть бути такі розділи: загальна інформація про учня, «Як я спілкуюсь», 
«Самообслуговування», «Мобільність», «Мої інтереси», «Важливо» (як допомогти 
під час приступів, які обов’язкові режимні моменти — наприклад, необхідність 
приймати інсулін у разі діабету I типу).  

Варто прикрасити паспорт малюнками, піктограмами, фото.  
Коли вчителі разом із учнями заповнюють такий паспорт, вони починають 

орієнтуватися на досягнення дитини, краще відчувати її індивідуальність. Добре до 
збору даних та оформлення долучити всіх фахівців, що працюють з дитиною, а 
також батьків. 

5. Практикувати скаффолдинг 
Скаффолдинг – це стратегія навчання або, як вважають Р. Жао і М. Орей, це 

особливий тип інструктування, який має місце в ситуаціях взаємодії викладача 
(наставника) і учня у розв’язанні проблем або завдань. Автори виводять два 
основних правила: допомагати новачку у виконанні завдань, з якими він поки не 
може впоратися; а також дозволяти учням виконувати такий обсяг або таку 
кількість завдань, з якими він вже може впоратися самостійно []. 

Педагогічна майстерність учителя полягає в тому, щоб дати можливість 
дитині (у тому числі й новачку) розв’язати проблему, виконати завдання або 
досягти цілей, які знаходяться за межами її індивідуальних зусиль чи 
можливостей. Як допомогти? Сказати «Молодець, тобі все вдасться»? Але ж 
дитина розуміє, що її спроби поки що далекі від результату. Цього мало. Фахівці 
знають чимало видів підтримки: вербальна, фізична підтримка, підказки через 
міміку, жести, вказівки, рухи тіла, моделювання, візуальний стимул, маніпуляція 
символами тощо. 

6. Продумувати різнорівневі завдання 
Різнорівневі завдання дають учневі вибір. Також, за потреби, важливо дати 

варіанти подання матеріалу (словесно, візуально, піктограмами).  
Наприклад, заварити разом чай та випити зі смаколиками – усім дітям 

приємно. Після цього одним учням до снаги вивчати розчинність речовин (на 
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прикладі цукру в чаї) мовою хімії. А дитина з інтелектуальними порушеннями, для 
якої абстрактні поняття поки що не доступні, зможе дізнатися більше про 
приготування чаю. 

7. Творити і візуалізувати  
Творчий підхід під час розробки уроку – педагогічна майстерність учителя. 

Слід пам’ятати, що учні здатні вчитися незалежно від рівня їхнього розвитку. 
Раніше відсутність мови чи нездатність до загальноприйнятого спілкування (як за 
аутизму) були підставою для визнання дитини ненавчуваною. А нині такий учень 
може лякати вчителя: як же подавати йому матеріал.  

Для учнів, які не розмовляють, зображення – це вже не просто наочність, а 
спосіб побудувати діалог. За аутизму, навіть якщо дитина розмовляє, для неї 
важлива опора на зорове сприйняття, бо так інформація сприймається значно 
краще. Тож у приміщені школи навіть роблять вивіски з малюнками, які 
пояснюють призначення кімнат: клас, туалет, їдальня, бібліотека тощо.  

Візуалізація може бути інакшою: нині в Україні почали видавати книжки, де 
поруч з чудовими ілюстраціями – рядки піктограм, які заміняють текст. Їх майже 
10 тисяч, як у китайській мові [2]. 

Отже, у педагогічній майстерності у роботі з учнями з особливими освітніми 
потребами велику роль відіграють особистісні якості вчителя, оскільки він 
постійно перебуває у колі уваги багатьох вихованців. Тому він є і взірцем, і 
засобом виховного впливу на учнів, у тому числі й з особливими освітніми 
потребами. Окрім особистісних якостей, у складі педагогічної майстерності 
актуалізується гуманістична спрямованість (спрямованість на особистість кожної 
дитини), професійна компетентність, педагогічні здібності, педагогічна техніка, що 
дає змогу учителеві успішно здійснювати професійну діяльність. 
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