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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В 

УМОВАХ КЛАСІВ З ІНКЛЮЗИВНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ  

 

В Україні в останні десятиріччя в освітній галузі відбуваються значні 

зміни, що пов’язані із впровадженням інклюзивного навчання осіб із 

особливими освітніми потребами як освітньої моделі, яка реалізує 

конституційні права людини, зокрема права на здобуття освіти за місцем 

проживання, а отже, права на проживання у родині. Законодавчим документом 

«Про внесення змін до Закону України «Про освіту» щодо особливостей 

доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг» (2017р.)  

врегулювано питання доступу осіб з особливими освітніми потребами до 

освітніх послуг у навчальних закладах, зокрема: закріплено право на освіту осіб 

з особливими освітніми потребами і надано їм можливість отримувати освіту в 

усіх навчальних закладах, у тому числі безоплатно в державних і комунальних 

навчальних закладах, незалежно від «встановлення інвалідності»; надано 

можливість особам з особливими освітніми потребами отримати психолого-

педагогічну та корекційно-розвивальну допомогу, створено для таких осіб 

інклюзивні та спеціальні групи (класи) у загальноосвітніх навчальних закладах. 



З огляду на це перед закладами вищої освіти гостро постає питання підготовки 

кваліфікованих педагогів, зокрема початкової школи, які можуть у закладі 

загальної освіти реалізувати інклюзивне навчання дітей з будь-якою нозологією 

[3, с. 11]. 

Інклюзивна освіта базується на соціальній моделі розуміння інвалідності, 

яка на противагу медичній моделі, розглядає ваду здоров'я як соціальну 

проблему, а не як характеристику особистості, оскільки така проблема 

зумовлена непристосованістю оточення, включаючи ставлення до людей з 

особливими потребами, архітектурну безбар'єрність та ін.  

Відповідно, впровадження інклюзії потребує змін на всіх рівнях освіти, 

оскільки це − особлива система навчання, яка охоплює весь різноманітний 

контингент учнів та диференціює освітній процес, відповідаючи на потреби 

дітей усіх груп та категорій [1, с. 26]. 

Як свідчить практика, вчителі початкових класів стикаються з проблемою 

недостатньої обізнаності щодо причин, механізмів, клінічної та психолого-

педагогічної симптоматики різних порушень розвитку в учнів, особливо їх 

особливостей навчальної діяльності. Неоднорідність школярів з особливими 

освітніми потребами визначається, перш за все, тим, що до цієї категорії 

входять діти з різними вадами розвитку: порушеннями слуху, зору, мовлення, 

опорно-рухового апарату, інтелекту, з вираженими розладами емоційно-

вольової сфери, включаючи ранній дитячий аутизм; з затримкою і 

комплексними порушеннями розвитку. 

Діапазон відмінностей у розвитку дітей з особливими освітніми 

потребами коливається у межах: від практично нормального розвитку з 

тимчасовими труднощами, що мають зворотній характер, до стійких і тяжких 

порушень, зумовлених органічним пошкодженням центральної нервової 

системи; від дитини, здатної за умови спеціальної підтримки на рівні навчатися 

разом з однолітками із нормальним розвитком до дітей, які потребують 



навчання за адаптованою до їхніх можливостей індивідуальною програмою 

здобуття освіти [2, с. 26]. 

Для ефективної побудови індивідуальної навчальної програми, що 

враховує як специфічність перебігу психофізичного розвитку конкретної 

дитини, так і її потенційні можливості вчителю інклюзивного класу необхідно 

бути обізнаним у тому, які саме особливості навчальної діяльності є 

характерними для кожної нозології та ті особливі умови, які необхідно створити 

для успішного включення різних категорій учнів з порушеннями 

психофізичного розвитку у загальноосвітній простір. Такий підхід протилежний 

«натаскуванню дітей на результат», оскільки метою психолого-педагогічної 

допомоги є навчити дитину вчитися, соціально її адаптувати, а не на здобуття 

окремих знань умінь та навичок.  

Всі освітні, корекційно-розвивальні та реабілітаційні послуги учням із 

особливими освітніми потребами плануються і надаються 

мультидисциплінарною командою фахівців. Створення та функціонування такої 

команди в закладі освіти має ряд особливостей: 

1. Мультидисциплінарна команда спеціалістів створюється навколо 

кожної дитини та сім'ї для узгодженої роботи у відповідності до 

Індивідуального плану навчання. 

2. Склад мультидисциплінарної команди залежить від індивідуальних 

потреб дитини. До складу команди обов'язково включають: психолога, 

корекційного педагога або соціального педагога, фахівця фізичної реабілітації, 

лікаря, логопеда (фахівця з комунікації), соціального працівника. До роботи 

команди у разі потреби заклад може залучати або включати до штату інших 

фахівців в залежності від потреб і контингенту цільової групи. 

3. Координацію роботи команди здійснює координатор, який обирається 

з членів команди, створеної навколо дитини та родини. 

3. Мультидисциплінарна команда здійснює оцінювання потреб дитини та 



родини, поточне обговорення та перегляд Індивідуального плану кожної 

дитини. 

4. Члени мультидисциплінарної команди збираються для поточного 

обговорення не менше одного разу на два тижні. 

5. Кожен фахівець мультидисциплінарної команди веде записи та 

заносить рекомендації в Індивідуальний план. 

6. Кожен член команди виконує роботу відповідно до функціональних 

обов'язків [1, с. 50-51]. 

Характерними ознаками командної роботи є:  

1) рішення стосовно методів роботи з дитиною ухвалюються колективно; 

члени команди несуть колективну відповідальність за результати;  

2) батьки – рівноправні члени команди;  

3) всі члени команди мають рівний статус і вважаються однаково 

важливими;  

4) знання та вміння представників різних дисциплін інтегруються під час 

розробки та реалізації навчального плану роботи з дитиною [1, с. 44]. 

Важливо завжди пам'ятати, що у команді багато учасників і в кожного з 

них є власна точка зору. Необхідно знати функції всіх членів кбманди. Це 

допомагає під час спілкування і збору інформації, необхідної для прийняття 

обґрунтованих рішень. 

Важливо усвідомлювати, що педагоги не в змозі охопити всього, що вони 

не можуть знати відповідей на всі запитання стосовно дитини, однак, вони 

мають знати, де або з чиєю допомогою можна знайти ці відповіді. 

Спеціалісти з проблем розвитку дітей з особливими потребами можуть 

багато в чому допомогти педагогам. Логопеди, дефектологи, психологи, 

невропатологи, вчителі фізкультури, фахівці з працетерапії, терапії поведінки, 

дієтотерапії, соціальні працівники та соціальні педагоги — всі вони роблять 

значний вклад в успішне включення дитини з вадами розвитку до 



загальноосвітнього простору у процесі реалізації індивідуального плану її 

навчання. 

Отже, навчальна діяльність дітей з особливими освітніми потребами у 

закладах загальної освіти, побудована на інклюзивному підході, забезпечується 

потужною методичною та змістовною базою, відповідними фахівцями, 

державними та суспільними ресурсами, наскрізною структурою закладів освіти 

тощо. Фахівці, беручи до уваги особливості дитини з відхиленим розвитком та 

особливі її освітні потреби, зможуть зробити навчальний процес доступним для 

кожного учня класу, забезпечити розвиток потенційних можливостей та 

здібностей усіх без виключення дітей.  
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