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У змістовому наповненні статті здійснено теоретико-методологічний та 

практичний досвід інклюзивного навчання. Проаналізовані дослідження зарубіжних 

учених Великобританії, Канади, США, Росії та інших країн. На основі їх наукових 

позицій виявлені основні тенденції розвитку інклюзивного навчання,визначеного 

соціально-освітніми умовами:  орієнтація на формування освітнього інклюзивного 

соціокультурного середовища; розвиток філософії інклюзії в цілому; координація 

діяльності всіх учасників інклюзивного освітнього процесу, залучення батьків у 

інклюзивний навчальний процес для максимальної допомоги учням з особливими 

освітніми потребами; індивідуалізація траєкторії освітнього процесу учнів з 

особливими освітніми потребами з розробкою індивідуального плану їх навчання; 

розроблення концепції соціально-професійної спрямованості процесу підготовки і 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників освіти в умовах інклюзивної 

освіти, орієнтованої на інтеграцію та гуманізацію освітнього процесу, заснованої на 

ідеях відкритого соціокультурного середовища 
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освітніми потребами, тьютор, інклюзивне соціокультурне середовище. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Інклюзивне освітнє 

соціокультурне середовище як педагогічне явище має на увазі таку організацію 

освітнього процесу, при якій всі учні, незалежно від їх фізичних, психічних та інших 

особливостей, навчаються разом зі здоровими однолітками. Значущим умовою при 

цьому стає входження учнів з ООП в освітнє соціокультурне середовище, що 

потребує надання специфічної педагогічної підтримки. Аналізуючи інклюзивну 

освіту як соціальний феномен, багато вчених говорять про необхідність формування 

в суспільстві особливої культури відносин до осіб з ООП, створення умов для 

соціалізації та максимально можливої самореалізації їх у соціумі [18]. 

Інклюзивна освіта зможе змінити ставлення суспільства до людей з 

особливими потребами, що в свою чергу дасть їм можливість стати його 

повноправними членами. Відзначимо, що ідеї інклюзивної освіти як шляху 

підвищення якості життя для осіб з особливими потребами надає правову підтримку 

держава. 

Інклюзивна освіта зможе змінити ставлення суспільства до людей з 

особливими потребами, що в свою чергу дасть їм можливість стати його 



повноправними членами. Відзначимо, що ідеї інклюзивної освіти як шляху 

підвищення якості життя для осіб з особливими потребами надає правову підтримку 

держава. Нормативно-правова база з питань інклюзивної освіти (Закон України 

«Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації 

інклюзивного навчання» [3]; Закон України від «Про внесення змін до Закону 

України «Про освіту» щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми 

потребами до освітніх послуг» [4]) націлена на більш широке включення осіб з 

особливими потребами в соціальні процеси, про що свідчать ряд законодавчих актів, 

наказів, листів Міністерства освіти і науки України, адаптовані і корекційно-

розвивальні освітні програми. 

Інклюзивне навчання, перш за все, - забезпечення права кожної особистості на 

освіту, що зазначено в вітчизняних документах (у Конституції України, у Законі 

України «Про освіту» [1] та ін..), та у міжнародних документах, ратифікованих 

Україною (у статті 23 Конвенції ООН про права дитини [5]). Закон України «Про 

загальну середню освіту» Закон України «Про загальну середню освіту» [2] містить 

основні терміни, пов’язані з інклюзивним навчанням: інклюзивне навчання, 

індивідуальна програма розвитку, діти з особливими освітніми потребами, 

універсальний дизайн та ін. 

Проблеми освіти осіб з особливими потребами (ООП) привертають увагу все 

більшої кількості вчених та фахівців світового рівня, оскільки освіта – це сфера 

життя суспільства, яка відповідає за розвиток людства. В даний час можливості 

реалізації права на освіту учнів з ООП пов'язані з наявністю комплексу проблем 

правового, науково-педагогічного, організаційно-методичного та соціально-

психологічного характеру.  

Соціально-освітні передумови, які продиктовані необхідністю включення 

учнів з ООП в освітнє соціокультурне середовище, а саме: гуманізація суспільства і 

реалізація принципу рівних можливостей в освіті для всіх, «соціальна» модель 

розуміння інклюзії, «зміна цільових установок в сфері освіти від «знаннєвих» до 

компетентнісних, включення батьків в освітній процес як його активних суб'єктів» 

[18]. 

Соціальна діяльність учасників освітнього середовища демонструє відповідні 

моделі поведінки учнів з ООП, які б мотивували їх до розвитку та цілеспрямованого 

використання нових знань і умінь. 

Взаємодія учасників освітнього процесу з ООП та іншими претендентами 

освіти сприяє формуванню між ними дружніх відносин. Завдяки такій взаємодії 

суб'єкти освітньої діяльності здатні природно сприймати і толерантно ставитися до 

людських відмінностей, розвивається чуйність і готовність взаємодії і до 

взаємодопомоги. І головною фігурою в інклюзивну освіту є асистент вчителя, одним 

із завдань якого є полегшення соціалізації та адаптації ООП в освітньому 

середовищі. 
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Широке вживання терміна «особи з особливими потребами» ініціювала 

Саламанська Декларація, опублікована в 1994 році, де і представлені його основне 

визначення «особливі потреби», які стосуються всіх дітей і молодих людей, чиї 

потреби залежать від різної фізичної або розумової недостатності, або труднощів, 

пов'язаних з навчанням. Багато людей відчувають труднощі в навчанні і, таким 

чином, мають спеціальні освітні потреби на певних етапах свого навчання» [8]. 

Найбільш поширене і прийнятне стандартне визначення «особливих потреб», 

зокрема в країнах Європейського Співтовариства, представлені в Міжнародній 

класифікації стандартів освіти (International Standart Classification of Education): 

«Особливі навчальні потреби мають особи, навчання яких вимагає додаткових 

ресурсів. Додатковими ресурсами можуть бути: персонал (для надання допомоги в 

процесі навчання); матеріали (різні засоби навчання, в тому числі допоміжні і 

корекційні); фінансові (бюджетні асигнування для отримання додаткових 

спеціальних послуг)» [8]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Багато зарубіжних вчених та 

практиків відзначають взаємозв'язок ідей інклюзивної освіти з соціокультурною 

діяльністю (Sh. Benjamin, S. Carrington, J. Collins, J. Corbett, K. Hall, M. Nind, R. 

Robinson, K. Sheehy і ін.). Так, J. Corbett вказує, що в разі, коли освітнє середовище 

школи претендує стати інклюзивним, виникає необхідність вивчення певних 

соціокультурних груп. 

Як зазначає учений J. Corbett [11]:  

- по-перше, особистісні переконання, невпевненість та страхи 

працівників освіти щодо здібностей, особливостей учнів з особливими освітніми 

потребами (ОПП);  

- по-друге, упередження дітей з нормованим психофізичним розвитком 

по відношенню до однолітків з ОПП;  

- по-третє, толерантність до об'єднання тих груп учнів, які становлять 

соціокультурну меншість.  

Кожен з аспектів, виокремлених J. Corbett [11], являє собою задачу, рішення 

якої забезпечує соціокультурне середовище інклюзивної освіти. 

У працях ряду зарубіжних дослідників зазначається, що інклюзія сприяє 

розвитку у учнів з ООП соціокультурної компетентності (E. Fitzsimons, S.Guerin, 

Sh.Hardiman, J.Tossebro, C.Wendelborg і ін.), водночас у учнів груп (класів) 

відбувається формування толерантного ставлення до особистості з різними 

відмінностями у розвитку (R. Bond, E. Castagnera, D. Kam Pun Wong і ін.) [10;16]. 

При цьому соціокультурна компетентність розуміється авторами багатозначно – як 

соціальні, емоційні, когнітивні і поведінкові навички, які необхідні учневі для 

успішної соціальної адаптації. 

Англійські педагоги R. Bond і E. Castagnera відзначають, що ефективність 

інклюзивної освіти досягається завдяки використанню урізноманітненого 

методичного супроводу учнів з ООП. Дана підтримка залучає у освітній процес не 



тільки учнів з нормальним психофізичним розвитком та учителя, а й тьютора 

(«Тьюторство над класом» (Class-Wide Peer Tutoring, CWPT) и «крос-вікове 

Тьюторство»). «Тьюторство над класом» передбачає, що будь-який учень може на 

якийсь час стати тьютором. Педагоги описують чотири типи відносин, які 

сприятимуть ефективному супроводу і взаємодії в класі: вимога, прийняття, відмова 

і надання допомоги. У свою чергу, «крос-вікове Тьюторство» полягає в тому, що 

роль супроводжуючого віддається більш старшому за віком учню [16]. 

Розвиваючи ідею про необхідність різноманітних способів підтримки і різних 

стратегій організації інклюзивної освіти, американські дослідники V.Volonino, N. 

Zigmond пропонують кілька варіантів спільного навчання. Ці автори вважають, що 

успішність інклюзії забезпечується за рахунок: 

- надання учням з ООП спеціально підготовленого учителя та при 

необхідності асистента учителя інклюзивного навчання супроводжуючого цих 

учнів; 

- «розподільного простору навчання», при якому учні з ООП можуть 

переходити від одного учителя до іншого з метою освоєння різних освітніх програм; 

- «паралельного навчання», що вимагає від учителів спільного складання 

плану освітньої діяльності. Однак при цьому учителі визначають свою стратегію 

роботи з кожною групою учнів – в залежності від наявності або відсутності 

порушень в розвитку; 

- «альтернативного навчання», яке передбачає можливість інтенсивного 

навчання дітей з ООП в умовах меншої кількості учнів на одного вчителя, в той час 

як інший вчитель працює з великою групою; 

- «командного викладання», при якому вчителі чергуються у проведенні 

індивідуальних занять [17]. 

Цікавий підхід французького вченого S. Gilman, який вважає, що інклюзивна 

освіта спрямована на інтеграцію учнів з ООП в освітнє середовище класу з 

можливістю використання проектно-орієнтованого навчання «Reggio Emilia» [9]. S. 

Gilman вказує, що інклюзивна освіта має базуватися на наступних принципах: 

дитина - це людина, а будь-яка людина заслуговує на повагу; кожна дитина вчиться: 

рухатись, слухати, бачити, спілкуватись, і в цьому його не можна обмежувати; 

потрібно дозволити статися розвитку за рахунок активної взаємодії з оточуючими в 

соціокультурному середовищі.  

Використання проекту як основного методу навчання в рамках даного підходу 

дозволяє формулювати завдання, виходячи з інтересів і особливостей дитини, а 

також дає можливість реалізації індивідуального і групового навчання, задіяння як 

різних працівників освітнього середовища так і включення батьків в цей процес. 

Важливо при однакових цілях навчання для всіх учнів враховувати індивідуальні 

способи їх досягнення, тобто з урахуванням особливостей розвитку кожної дитини 

[8]. 



Позиції зарубіжних вчених впровадження інклюзивної освіти 

129 

У дослідженнях A. Broderick, H. Mehta-Parekh і D. Kim Reid [7] відзначається, 

що траєкторія інклюзивної освіти будується на ретельному плануванні. Ухвалення 

інклюзивної освіти, на думку дослідників, полягає в розумінні учителями цінності 

кожного учня. Автори приходять до висновку, що адекватне поєднання фізичного та 

соціально-емоційного наповнення середовища сприяють ефективному плануванню 

інклюзії в освітньому процесі. Важливою складовою є диференціація інструкцій для 

учнів з ООП. 

Багато зарубіжних дослідників вказують, що головний успіх інклюзивної 

освіти полягає в розробці та реалізації індивідуальних навчальних планів (J.Kurth, 

A.M. Mastergeorge і ін.). Автори вважають, що індивідуальний навчальний план є 

потужним інструментом в умовах інклюзії, але в той же час не можна обмежувати 

розвиток в учнів з ООП академічних навчальних навичок [11]. 

На використання гнучкого планування та альтернативних методик 

орієнтуються канадські і американські дослідники, прерогативою в організації 

освітнього середовища інклюзивної освіти відзначають індивідуалізацію навчання. 

Наприклад, така технологія як MAPS (Making Action Plans, від англ. - «системне 

виготовлення планів дій»), на думку вчених, дозволяє планувати інклюзивну освіту 

учнів з важкими порушеннями. Це забезпечується за рахунок колегіального 

планування, тобто всіма учасниками освітнього процесу [18]. 

Технологія альтернативного планування PATH (Planning Alternative 

Tomorrows With Hope - «планування альтернативних завтрашніх надій») також 

спрямована на супровід учнів ООП з важкими порушеннями в розвитку і являє 

собою алгоритм кроків: визначення провідної мрії і бажання дитини, постановка 

мети, оцінка актуальних можливостей для досягнення мети, визначення учасників, 

підбір критеріїв оцінки результатів, проведення перших кроків, оцінка успіхів 

дитини один раз на місяць, оцінка досягнень через 3 місяці [18]. 

Ще одна технологія - COACH (Choosing Options Accommodations for Children 

– «вибір варіантів допомоги проживання учнів ООП») застосовується в навчанні 

учнів ООП з важкими і множинними порушеннями в розвитку. В основі цієї 

технології лежить навчання учнів ООП самообслуговування і визначення 

індивідуальної допомоги дитині в побутових умовах життя [16]. 

У всіх перерахованих технологіях спостерігається загальна позиція - це опора 

на здорові сторони особистості з ОВЗ та планування траєкторії його індивідуального 

розвитку. 

Аналізуючи зарубіжні технології і стратегії організації інклюзивної освіти, 

необхідно зауважити, що її розвиток в різних країнах – це ланцюг: від формування 

громадянської позиції, спрямованої на реалізацію права на освіту учнів з ООП, до 

розробки нормативно-правових актів та обговорення в зацікавлених колах проблеми 

організації інклюзії.  



Висновок. Проаналізувавши результати досліджень і наукові позиції 

зарубіжних вчених, ми виділили основні тенденції розвитку інклюзивної освіти за 

кордоном: 

- орієнтація на формування в освітній установі інклюзивного 

соціокультурного середовища, в основі якого лежить прийняття учнів з ООП, а 

також філософії інклюзії в цілому; 

-використання в інклюзивній  практиці різних технологій і стратегій 

підтримки дітей з ООП; 

- координація діяльності всіх учасників освітнього процесу з включенням 

батьків в інклюзивне освітнє середовище для максимальної допомоги учням з ООП; 

- спеціальна підготовка працівників освіти до роботи в умовах інклюзивного 

середовища; 

- підтримка інклюзивної навчання її партнерами різного роду соціальних 

організацій та психолого-педагогічних служб; 

- індивідуалізація освітньої програми для включення учнів з ООП в освітній 

процес та розробка індивідуальної траєкторії їх розвитку. 

Аналіз наукових публікацій, що містять питання теорії і практики діяльності 

працівників інклюзивної освіти, а також вивчення змісту навчально-методичних 

матеріалів професійної перепідготовки і курсів підвищення кваліфікації дозволили 

виявити крутий проблем підготовки педагогів: 

- недостатня увага до формування у педагогів особистісних установок на 

інклюзію і соціальну значимість її організації; 

- недостатній взаємозв'язок цілей, змісту і технології підготовки вчителів, 

вихователів та інших педагогічних працівників до реалізації ідей інклюзивної освіти 

в відповідно до реальних умов, в яких вони працюють; 

- відсутність у змісті підготовки взаємозв'язку між особистісної, теоретичної і 

практичної складовими, спрямованими на розвиток у педагогів здатності вирішувати 

професійно значущі, соціально детерміновані і все більш ускладнюються завдання; 

- недостатня гнучкість і мобільність в організації підготовки, що заважає 

вчасно перетворювати педагогам власну професійну діяльність з урахуванням 

різноманітної структури порушень у дітей з ОВЗ; 

- відсутність безперервного науково-методичного супроводу педагогів при 

виникненні професійних ускладнень, пов'язаних з організацією спільного навчання, 

виявленні особливих освітніх потреб дітей з ОВЗ, конструюванні корекційно-

освітнього процесу, організації взаємодії та партнерських відносин з усіма 

суб'єктами освіти. 

В подальшому виникає необхідність розроблення концепції соціально-

професійної спрямованості процесу підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників освіти в інклюзії, орієнтованої на інтеграцію та гуманізацію 

освітнього процесу, заснованої на ідеях відкритого соціокультурного середовища. 
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