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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО
ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВСЕБІЧНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ
«Коли інклюзивне навчання буде повністю опа
новане, ми зможемо відмовитись від ідеї, що всі
діти для того, щоб приносити користь суспільству,
мають бути схожими один на одного. Замість
цього ми будемо шукати і підтримувати таланти,
властиві всім людям. Ми починаємо розглядати
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нетипові способи, щоб виховувати корисних членів
суспільства, і в процесі цієї роботи ми зможемо
дати всім дітям відчуття того, що вони потрібні».
Норман Кунц, американський адвокат з питань
прав людей з обмеженими можливостями,
автор Декларації взаємної залежності
У статті розглядається проблема формування інклюзивного освіт
нього середовища в загальноосвітніх навчальних закладах. Наводяться
аргументи на користь перебування всіх учнів в інклюзивному освітньо
му середовищі.
Ключові слова: інклюзія, діти з особливими освітніми потребами,
інклюзивне освітнє середовище.
Українське суспільство досягло такого рівня соціального роз
витку, коли воно не може собі дозволити втратити жодну підро
стаючу людину, а визнання Конвенції ООН про права дитини та
Всесвітньої декларації про забезпечення виживання, захист і роз
виток дітей підсилило увагу батьків, держави і громадськості до
їхніх проблем з народження і до повноліття та відповідальності за
розвиток, навчання і виховання. Безумовно, діти з особливими
освітніми потребами теж не повинні залишатися без належної
уваги. Адже історично так склалося, що вони були позбавлені
можливості отримувати освіту поруч зі своїми однолітками з нор
мальним розвитком, їм відмовляли у доступі до загальноосвітньої
навчальної програми і навчали у спеціальних закладах.
Тому наразі одним із актуальних і найважливіших явищ у сучас
ній спеціальній освіті є рух за інклюзивну освіту. Інклюзія справляє
значний вплив на політику, науково-пошукову та практичну робо
ту і має багато значень, що охоплюють діапазон від простого зара
хування учнів з особливими освітніми потребами в звичайні класи
до трансформації філософії, цінностей і практичних підходів цілих
освітніх систем. Інклюзія потрібна нашій державі як засіб досяг
нення соціальної справедливості в інтересах учнів з особливими
освітніми потребами.
Ученими обговорюються проблеми інтеграції дітей з особливи
ми освітніми потребами і активно розробляються підходи до нав
чання і виховання їх в умовах загальноосвітніх навчальних закладів.
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Вивчення особливостей створення комфортного інклюзивного
освітнього середовища має важливе значення для успішного вихо
вання та соціалізації не тільки дітей з порушеннями психофізично
го розвитку, а й інших учнів.
Мета статті. З огляду на викладене, ставимо за мету з’ясувати
особливості формування інклюзивного освітнього середовища та
визначити його переваги для всієї категорії дітей. Реалізація такої
мети вимагає визначення сутності й ознак інклюзивного освітньо
го середовища, а також стану дослідження поставленої проблеми.
Аналіз публікацій. Активні наукові розробки стосовно проблеми
інклюзивного навчання з’явились у науковій літературі приблизно
в середині 80-х років минулого століття.
У 1978 р. Л. Виготським було доведено, що розвиток дитини
у спеціальних закладах відбувається у вузькому, обмеженому колі
колективу, у маленькому замкненому світі, де все пристосовано до
дефекту; внаслідок штучної ізоляції дітей, відриву від сім’ї, ровес
ників формується особистість, невпевнена у собі, власних силах
і можливостях. Таким чином формується так звана вторинна інва
лідність.
Аналіз праць В. О. Сухомлинського свідчить про те, що майже
в усіх своїх роботах учений звертав особливу увагу на необхідність
використання принципу індивідуального підходу в роботі з дітьми
з особливими потребами. «Конкретна наша робота, — зазначав
дослідник, — полягає у визначенні причин біди в кожному окремо
му випадку, необхідності знайти кожній дитині посильну розумову
працю, доступні для неї шляхи подолання труднощів, захопити її
цікавою роботою, завдяки якій вона могла б розвиватись інтелекту
ально». «Духовне життя школи повинно бути настільки багатогран
ним, щоб кожний знайшов поле для розкриття, ствердження своїх
сил і творчих здібностей. Зміст духовного життя полягає в тому, що
в кожному вихованці пробуджується його індивідуальна неповтор
ність. Тільки там, де маленька людина переживає відчуття гордості
від того, що вона у чомусь досягла видатних успіхів, виявила себе, —
в індивідуальному духовному житті ми бачимо те, що потрібно
називати енергією думки. Радість розумової праці — ось що стає
доступним людині, якщо її духовне життя перейнято почуттям
оптимістичної впевненості у своїх силах, почуттям власної гіднос
ті», — писав В. О. Сухомлинський [1].
В. О. Сухомлинський наголошував на тому, що не може існува
ти виховання особистості поза колективом, як не може бути колек122
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тиву без особистостей. Розумово відсталі діти не повинні бути
покинуті самі на себе, а розвиватися у таких самих умовах, що
й нормальні діти. В. О. Сухомлинський слушно зауважував, що ко
лектив може стати виховним середовищем тільки в тому разі, коли
він створюється під час спілкування і спільної діяльності, яка дає
кожному радість і насолоду, розвиває його інтереси і здібності, коли
є освічений педагог, який любить дітей.
Питанню інтегрованого навчання та виховання дітей із пору
шеннями психофізичного розвитку приділяли увагу численні
фахівці в галузі соціальної, корекційної, спеціальної педагогіки та
дефектології — це Л. Аксьонова, В. Бондар, Є. Бондаренко, М. Веденіна, М. Власова, О. Глоба, В. Григоренко, П. Горностай, Г. Іващенко, Б. Пузанов, О. Установ та ін.
В Україні окремі аспекти проблеми інтегрованого навчання ви
світлюються у працях А. Колупаєвої, М. Сварника, В. Синьова,
Н. Софій, М. Шеремет, В. Тарасун, О. Таранченко, А. Шевцова та ін.
Більшість учених вказують на необхідність упровадження нових
форм освіти, які б сприяли інтеграції людей з особливими потреба
ми у суспільство. Серед таких форм особливої уваги заслуговує
інклюзивна освіта.
Мета інклюзивного закладу освіти, як зазначають В. В. Алексєєва і І. В. Сошіна, — «надати всім учням можливість найбільш пов
ноцінного соціального життя, активної участі в колективі, тим
самим забезпечуючи найбільш повну взаємодію і турботу один про
одного як членів співтовариства» [2, с 17–18].
Погодимося із Елен Р. Даніелс та Кей Стаффорд у тому, що
«залучення дає можливість малятам з вадами взаємодіяти зі звичай
ними дітьми, спостерігати за ними, наслідувати їх. Інакше кажучи,
діти-інваліди можуть отримувати такий соціальний досвід, як і їхні
здорові товариші. Спілкування з інвалідами корисне і для звичай
них дітей, їхніх сімей, учителів та місцевої громади» [3, с 23].
На сучасному етапі розвитку освіти дітей з особливими освітніми
потребами пріоритетного значення набуває створення інклюзивно
го освітнього середовища. У такому середовищі всі діти навчаються
разом у системі масової освіти за загальноосвітніми навчальними
програмами, що пристосовані до потреб такої дитини.
Серед першочергових кроків у напрямі створення інклюзивного
середовища вбачаються такі: відмовитись від стереотипних поглядів
на вчителів, учнів і навчальний процес; сформувати в школі атмо
сферу, основану на ідеях інклюзії; розбудувати школу як громаду;
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зосереджуватися на співпраці, а не на конкуренції; прищеплювати
віру в свої сили кожному члену шкільного колективу [4, с 19].
Необхідними умовами формування інклюзивного освітнього
середовища в загальноосвітніх навчальних закладах є:
– визнання педагогом необхідності використання різноманіт
них навчальних підходів з урахуванням різних стилів навчання,
темпераменту й особистості окремих дітей;
– адаптація навчальних матеріалів для використання по-новому,
підтримуючи самостійний вибір дитини в процесі навчання у класі;
– використання різних варіантів об’єднання дітей у групи;
– налагодження співробітництва та підтримки серед учнів класу;
– використання широкого спектра занять, практичних вправ
і матеріалів, що відповідають рівню розвитку дитини.
Мета цього середовища — орієнтуватися на розвиток особистості
та відповідати запитам соціального оточення і сподіванням людини.
Освітнє середовище тільки тоді буде інклюзивним, коли матиме
низку таких ознак:
– спланований і організований фізичний простір, у якому б діти
могли безпечно пересуватися під час групових та індивідуальних
занять;
– наявність сприятливого соціального та емоційного клімату;
– створені умови для спільної роботи дітей, а також надання
один одному допомоги в досягненні позитивного результату.
В інклюзивному освітньому середовищі всі діти здатні досягати
успіху. На підставі всебічного аналізу літератури з цього питання
Д. МакГрегор і Фогельсберг наводять такі переваги для дітей з особ
ливими освітніми потребами:
– в інклюзивному середовищі діти з обмеженими можливостя
ми демонструють вищий рівень соціальної взаємодії з іншими діть
ми, які таких обмежень не мають;
– в інклюзивному освітньому середовищі підвищується соціаль
на компетентність і вдосконалюються комунікативні навички дітей
з відмінними здібностями;
– діти з особливими потребами навчаються за складнішою
і поглибленішою навчальною програмою, завдяки чому процес на
буття вмінь і навичок перебігає ефективніше, а академічні досяг
нення поліпшуються;
– підсилюється соціальне сприйняття дітей з відмінними здіб
ностями завдяки методиці навчання в інклюзивних школах, де во
но часто відбувається у формі групової роботи. Працюючи в малих
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групах, діти навчаються бачити людину, а не її ваду, і починають
усвідомлювати, що між ними та дітьми з обмеженими можливостя
ми є багато спільного;
– дружні стосунки між дітьми з обмеженими можливостями та
іншими дітьми, які таких обмежень не мають, зазвичай частіше
розвиваються в інклюзивному середовищі. Дослідження довели,
що діти в інклюзивному закладі мають надійніші й триваліші зв’яз
ки з друзями, ніж діти в сегрегованому середовищі. Це особливо
справедливо в ситуації, коли діти відвідують місцеву школу у своє
му районі та мають більше можливостей бачитися з друзями піс
ля уроків.
Аргументи на користь перебування учнів в інклюзивному освіт
ньому середовищі незаперечні. Тому супротивне твердження про
те, що решта дітей отримують менш якісну освіту в інклюзивному
середовищі чи опиняються у менш сприятливих соціальних умо
вах, важко назвати аргументованим.
У багатьох відношеннях решта дітей від перебування в інклю
зивному середовищі отримують стільки ж користі, стільки й діти
з особливими освітніми потребами. Присутність дітей з відмінни
ми здібностями в класі ніяк не заважає успішності інших учнів, які
не мають обмежень.
Діти без обмежених можливостей можуть підвищувати само
оцінку та закріплювати знання навчального змісту, виступаючи
наставниками для інших дітей. Також вони мають нагоду опанува
ти додаткові вміння, наприклад, навчитися читати шрифт Брайля
чи спілкуватися мовою глухонімих. Навчання цих умінь може від
буватися за ситуації, коли всі учасники процесу усвідомлюють їх
важливість і можуть застосовувати це на практиці. Крім того, воло
діння такими вміннями дає можливість для особистісного зростан
ня, якої часто позбавлені діти, що не мали нагоди навчатися поряд
з тими, хто має відмінні здібності.
Усі діти, перебуваючи в інклюзивному середовищі, можуть нав
читися цінувати й поважати дітей із відмінними здібностями. Вони
навчаються бачити передусім людину, а не її ваду чи обдарованість
та не помічати пов’язаних із ними соціальних ярликів.
Висновки. Таким чином, інклюзивне освітнє середовище — це
середовище, де всі учні незалежно від своїх освітніх потреб здатні
навчатися ефективніше, підвищувати свою соціальну компетент
ність, вдосконалювати комунікативні навички, а також відчувати
себе частиною загальної спільноти.
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В статье рассматривается проблема формирования инклюзивной
образовательной среды в общеобразовательных учебных заведениях.
Приводятся аргументы в пользу пребывания всех учеников в инклюзив
ной образовательной среде.
Ключевые слова: инклюзия, дети с особыми образовательными
потребностями, инклюзивная образовательная среда.
Пге problem of forming an inclusive learning environment in secondary
schools. Reasons for stay of all students in inclusive educational environment.
Key words: inclusion, children with special educational needs, inclusi
ve education environment.
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