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ВСТУП

На вчаль но-ме то дич ний по сіб ник «Асис тент учи те ля в ін к лю зив но му кла сі»
при зна че ний для ви кла да чів ін с ти ту тів пі сля дип лом ної пе да го гіч ної осві -
ти, які чи та ють курс ін к лю зив ної осві ти слу ха чам кур сів під ви щен ня ква -

лі фі ка ції, зок ре ма асис тен там учи те лів за галь но ос віт ніх на вчаль них за кла дів.
Ма те рі а ла ми по сіб ни ка мо же ско рис та ти ся ши ро ке ко ло чи та чів — асис тен ти вчи -
те лів, учи те лі шкіл, бать ки ді тей, ви кла да чі та сту ден ти пе да го гіч них ви щих на вчаль -
них за кла дів — усі ті, хто ці ка вить ся пи тан ня ми ор га ні за ції ін к лю зив ної осві ти.

По сіб ник скла да єть ся із трьох основ них час тин: пер ша міс тить орі єн тов ну на -
вчаль ну про гра му кур су «Про фе сій на ді яль ність асис тен та вчи те ля в ін к лю зив но му
кла сі», де від об ра жа ють ся ак ту аль ність, ме та, за вдан ня, зміст, на вчаль но-те ма тич -
ний план, пи тан ня для са мо стій но го опра цю ван ня, прак тич ні за вдан ня, те ми ви пус -
к них ро біт і пе ре лік лі те ра ту ри, якою мо жуть ско рис та тись ви кла да чі та слу ха чі.

На вчаль ну про гра му укла де но у від по від нос ті з ви мо га ми до ком пе тен т нос тей,
яки ми по ви нен во ло ді ти асис тент учи те ля, за зна че них у лис ті Мі ніс тер ст ва осві ти
і на уки, мо ло ді та спор ту № 1/9–675 від 25.09.2012 ро ку «Що до по са до вих обов’яз -
ків асис тен та вчи те ля».

Про гра ма струк ту ро ва на від по від но до мо дуль но го прин ци пу ор га ні за ції на -
вчаль но го про це су, згід но з яким об’єд ну єть ся по рів ня но са мо стій на на вчаль на ін -
фор ма ція з пев ним внес ком у фор му ван ня за галь но те о ре тич них і прак тич них знань
і вмінь. Кож ний мо дуль — це ін фор ма цій ний ву зол, який у свою чер гу є уні фі ко ва -
ною оди ни цею струк ту ру ван ня ці ло го на окре мі час ти ни, тоб то на окре мі мо ду лі.
Та ким чи ном, усі мо ду лі по бу до ва ні за єди ним прин ци пом з до мі ну ван ням лі ній ної
за леж нос ті ви вчен ня ма те рі а лу, зок ре ма пер ший мо дуль при свя че но об го во рен ню
основ них прин ци пів ін к лю зив ної осві ти, між на род но го та на ці о наль но го за ко но -
дав ст ва у сфе рі ін к лю зив ної осві ти та ана лі зу за вдань і ро лі асис тен та пе да го га
в загаль но ос віт ньо му на вчаль но му за кла ді; дру гий — особ ли вос тям ді яль нос ті асис -
тен та вчи те ля в ін к лю зив но му кла сі, по бу до ві спів пра ці з бать ка ми у про це сі ство -
рен ня ін ди ві ду аль ної про гра ми роз вит ку, учас ті у здій с нен ні адап та ції й мо ди фі ка ції
на вчаль но го про це су; тре тій — прак ти ці спіль но го ви кла дан ня, умо вам за лу чен ня
до спів пра ці до дат ко вих фа хів ців; чет вер тий — пси хо ло гіч ним особ ли вос тям ді тей,
які ма ють різ ні по ру шен ня роз вит ку.

Мо ду лі мо жуть по да ва ти ся слу ха чам як у за про по но ва ній по слі дов нос ті, так і ви -
бір ко во, за леж но від їх ніх за пи тів і по треб. Утім, са ме за зна че на по слі дов ність до -
по мо же сфор му ва ти ці ліс не сис тем не уяв лен ня про особ ли вос ті ор га ні за ції
ін к лю зив ної осві ти та спе ци фі ку ро бо ти асис тен та вчи те ля в ін к лю зив но му кла сі.
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Дру га час ти на вклю чає ме то дич ний суп ро від ре алі за ції про гра ми, зок ре ма ма те -
рі ал, який мо же ляг ти в осно ву роз роб лен ня ви кла да чем лек ції, за пи тан ня та за -
вдан ня для са мо пе ре вір ки та оцін ки знань, пе ре лік ви ко ри ста ної та ре ко мен до ва ної
лі те ра ту ри, тер мі но ло гіч ний слов ник, вклю чен ня яко го в ці ма те рі а ли по яс ню єть ся
не од но знач ніс тю та не чіт кіс тю тлу ма чен ня знач ної час ти ни по нять ін к лю зив ної
осві ти.

Тре тя час ти на — до дат ки, де про по ну ють ся пе ре лік основ них між на род них до -
ку мен тів у га лу зі прав лю ди ни, кри тич ні си ту а ції ор га ні за ції ін к лю зив ної осві ти,
фор ми ін ди ві ду аль ної про гра ми роз вит ку та спо сте ре жен ня, при кла ди прак ти ки
спіль но го ви кла дан ня то що.

У ма те рі а лі до лек цій роз кри ва ють ся пи тан ня пра во во го під хо ду до роз роб лен -
ня освіт ньої по лі ти ки й на вчаль них про грам, ана лі зу ють ся віт чиз ня ні та між на род -
ні до ку мен ти у сфе рі осві ти лю дей з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми, опи су ють ся
основ ні фун к ції, за вдан ня, не об хід ні ком пе тен т нос ті асис тен та вчи те ля, да ють ся
по ра ди про умо ви ор га ні за ції спів пра ці вчи те ля й асис тен та, по да єть ся ін фор ма ція
про особ ли вос ті роз вит ку ді тей з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми та спо со би їх
під трим ки й за лу чен ня. Ви кла да чі ма ти муть змо гу мо ди фі ку ва ти чи адап ту ва ти
запро по но ва ні ма те рі а ли від по від но до за пи тів, по треб чи спе ци фі ки на вчаль них
пла нів. Ма те рі а ла ми мо жуть ско рис та ти ся слу ха чі у про це сі під го тов ки до прак тич -
них за нять.

Орга ні за цій ний ком по нент на вчаль них мо ду лів від об ра же но в на вчаль но-те ма -
тич но му пла ні, де пе ред ба че но ви ко ри стан ня різ но ма ніт них форм і ме то дів на -
вчаль но го про це су: лек цій них, прак тич них за нять і різ но пла но вої са мо стій ної
ро бо ти. Прак ти ка ви кла дан ня по ка зує, що гли бо ке за сво єн ня знань не мож ли ве без
по стій ної са мо стій ної ро бо ти. У на вчаль но му по сіб ни ку на ве де ні різ но ма ніт ні
форми са мо стій ної на вчаль ної ро бо ти слу ха чів, се ред них — са мо стій не опра цю -
ван ня окре мих тем, під го тов ка по ві дом лень, са мо мо ні то ринг, ви рі шен ня проб лем -
них си ту а цій то що.

Ра ди мо у про це сі ви кла дан ня кур су мак си маль но ре алі зу ва ти ан д ра го гіч ний
прин цип, зок ре ма орі єн ту ва тись на вік, до свід і ком пе тен т ність слу ха чів, за сто со ву -
ва ти ак тив ні ме то ди на вчан ня, ре алі зу ва ти скла до ві суб’єкт-суб’єк т ної вза є мо дії
та прин цип «на вчан ня ра зом і один в од но го» — усі під хо ди, що здат ні при звес ти
до ак тив них зру шень у сві до мос ті пе да го гів у пи тан ні їхньо го ба чен ня ін к лю зив ної
осві ти.

Спо ді ва є мо ся, що за про по но ва ні ма те рі а ли ста нуть у при го ді не тіль ки асис тен -
там учи те лів, а й тим учас ни кам освіт ньо го про це су, хто шу кає ін но ва цій ні під хо ди
до ор га ні за ції шкіль но го жит тя ді тей і праг не зба га ти ти осо бис тіс но зо рі єн то ва ну
мо дель но ви ми під хо да ми, зо рі єн то ва ни ми на ди ти ну та її роз ви ток.

Вступ
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I. На вчаль на про гра ма
для кур сів під ви щен ня ква лі фі ка ції

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ АСИСТЕНТА ВЧИТЕЛЯ
В ІНКЛЮЗИВНОМУ КЛАСІ

Спе ці аль ність: асис тент учи те ля
Фор ма на вчан ня: кре дит но-мо дуль на.

По яс ню валь на за пис ка

Де мо кра ти за ція сус піль ст ва ви ма гає за без пе чен ня основ них прав і сво бод,
зок ре ма пра ва на осві ту для всіх ді тей, у то му чис лі для ді тей з особ ли ви ми
освіт ні ми по тре ба ми. У Кон вен ції ООН про пра ва лю дей з ін ва лід ніс тю1, яку

Укра ї на ра ти фі ку ва ла у груд ні 2009 ро ку, у стат ті 24 «Осві та» за зна ча єть ся, що чле -
ни-учас ни ці цієї кон вен ції по вин ні за без пе чи ти ін к лю зив ну осві ту на всіх рів нях.
Мо ва йде про по до лан ня яви ща сег ре га ції та за без пе чен ня не об хід них умов для на -
вчан ня ді тей з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми в за галь но ос віт ніх на вчаль них за -
кла дах. Су час на шко ла по вин на ство рю ва ти умо ви для успіш но го на вчан ня й
ви хо ван ня ді тей, які на ле жать до різ них ет ніч них груп і куль тур, роз мов ля ють
різни ми мо ва ми, ма ють різ ні мож ли вос ті, ін те ре си то що. Інак ше ка жу чи, су час на
шко ла по вин на ста ти ін к лю зив ною. Вклю чен ня ді тей з особ ли ви ми освіт ні ми по -
тре ба ми у спіль но ту од но літ ків ви ма гає по до лан ня бар’єрів, що за ва жа ють їх со ці -
аль но му фун к ці о ну ван ню та галь му ють про цес по сту по во го вход жен ня в со ці аль не
се ре до ви ще. Се ред бар’єрів на шля ху до на вчан ня й пов но цін ної учас ті кож ної ди -
ти ни в жит ті на вчаль но го за кла ду є низь ка обі зна ність учи те лів шкіл у ме то дич них,
ор га ні за цій них, пси хо ло го-пе да го гіч них ас пек тах суп ро во ду ін к лю зив ної осві ти.
Час ти на вчи те лів не до кін ця усві дом лю ють суть яви ща «ін к лю зив на осві та», сла бо
орі єн ту ють ся в пе ре ва гах ін к лю зив ної осві ти для всіх учас ни ків освіт ньо го про це -
су, ма ють ли ше за галь не уяв лен ня про між на род не та на ці о наль не за ко но дав ст во
у сфе рі ін к лю зив ної осві ти; від чу ва ють знач ні труд но щі в пи тан нях ор га ні за ції на -
вчаль но го про це су в ін к лю зив но му кла сі; не здат ні об’єд ну ва ти зу сил ля на шля ху
до до сяг нен ня успі хів у ро бо ті з діть ми; ма ють не точ ні уяв лен ня про особ ли вос ті
роз вит ку та спе ци фі ку на вчан ня ді тей з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми.

Усе це обу мов лює ак ту аль ність об го во рен ня проб ле ми з пе да го га ми на кур сах
під ви щен ня ква лі фі ка ції та ви зна чає век то ри зміс то во го ком по нен та освіт ньо го
про це су.

1 Хоча в офіційній версії перекладу назва конвенції – Конвенція про права інвалідів, автори вважають це не
зовсім коректним, оскільки назва конвенції оригінальною, англійською мовою – Convention on the Rights
of Persons with Disabilities. Тобто допущена принципова помилка: не інваліди, а люди з інвалідністю.
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Одним зі спо со бів по до лан ня бар’єрів і на дан ня під трим ки ді тям з особ ли вим
освіт ні ми по тре ба ми є за лу чен ня до дат ко вих спе ці а ліс тів, зок ре ма асис тен тів учи -
те лів. Вве ден ня по са ди «асис тент учи те ля» пе ред ба че но ук ра їн ськи ми нор ма тив -
но-пра во ви ми до ку мен та ми, зок ре ма По ста но вою Ка бі не ту Мі ніс т рів Укра ї ни від
15 сер п ня 2011 ро ку № 872 «Про за твер д жен ня По ряд ку ор га ні за ції ін к лю зив но го
на вчан ня у за галь но ос віт ніх на вчаль них за кла дах», де йдеть ся про те, що «осо бис -
тіс но зо рі єн то ва не спря му ван ня на вчаль но-ви хов но го про це су за без пе чує асис тент
учи те ля, який бе ре участь у роз роб ці та ви ко нан ні ін ди ві ду аль них на вчаль них пла -
нів і про грам, адап тує на вчаль ні ма те рі а ли з ура ху ван ням ін ди ві ду аль них особ ли -
вос тей на вчаль но-пі зна валь ної ді яль нос ті ді тей з особ ли ви ми по тре ба ми».
Мі ніс тер ст вом со ці аль ної по лі ти ки до пов не но Кла си фі ка тор про фе сій по са дою
«асис тент учи те ля ін к лю зив но го на вчан ня» (на каз Дер ж с по жив с тан дар ту від
28.07.2010 № 327). По са ду асис тен та вчи те ля пе ред ба че но По ста но вою Ка бі не ту Мі -
ніс т рів Укра ї ни № 635 «Про вне сен ня змін у по ста но ви Ка бі не ту Мі ніс т рів Укра ї ни»
від 14 квіт ня 1997 ро ку № 346 і від 14 чер в ня 2000 ро ку № 963.

Утім, сьо год ні асис тен та ми вчи те лів пра цю ють фа хів ці, які не от ри ма ли від по від -
ної під го тов ки у ви що му на вчаль но му за кла ді, от же, на ма га ють ся са мо стій но зо рі -
єн ту ва тись у спе ци фі ці про фе сії. Усі во ни по тре бу ють тер мі но вої до по мо ги
в пи тан нях роз ши рен ня уяв лень про основ ні прин ци пи ор га ні за ції ін к лю зив ної
осві ти, спе ци фі ку спів пра ці з основ ним учи те лем у кла сі, особ ли вос ті внес ків у роз -
роб ку та ре алі за цію ін ди ві ду аль ної про гра ми роз вит ку, ди фе рен ці а цію на вчан ня
в ін к лю зив но му кла сі, на ла год жен ня ефек тив ної спів пра ці з бать ка ми ді тей з особ -
ли ви ми по тре ба ми. Їм по тріб ні до дат ко ва ін фор ма ція про особ ли вос ті роз вит ку ді -
тей, різ ні ви ди по ру шень і по ве дін ко вих про явів, мож ли вос ті вра ху ван ня спе ци фі ки
роз вит ку та вмін ня ефек тив но ре алі зу ва ти стра те гію їхньо го за лу чен ня, під трим ку
та сти му лю ван ня в на вчаль но му се ре до ви щі.

Ме та на вчаль ної дис цип лі ни по ля гає в осна щен ні асис тен тів учи те лів за галь -
но ос віт ніх на вчаль них за кла дів знан ня ми про особ ли вос ті ро бо ти в ін к лю зив но му
на вчаль но му се ре до ви щі та спри ян ня в на бут ті ни ми прак тич них умінь.

За вдан ня:
• фор му ван ня су час них уяв лень про суть ін к лю зив ної осві ти; роз крит тя основ -

них прин ци пів, пе ре ваг, іс ну ю чих ви кли ків ін к лю зив ної осві ти;
• роз ши рен ня обі зна нос ті з між на род ною та на ці о наль ною за ко но дав чою ба -

зою у сфе рі ін к лю зив ної осві ти та основ ни ми нор ма тив но-пра во ви ми до ку -
мен та ми, що рег ла мен ту ють основ ні ро лі, за вдан ня та ква лі фі ка цій ні
ха рак те рис ти ки асис тен та вчи те ля;

• фор му ван ня знань і на ви чок ор га ні за ції на вчаль но-ви хов но го про це су в ін к -
лю зив но му кла сі;

• роз ши рен ня уяв лень про пси хо фі зі о ло гіч ні особ ли вос ті ді тей з різ ни ми по ру -
шен ня ми роз вит ку та особ ли вос ті їх на вчан ня й ви хо ван ня в умо вах ін к лю -
зив но го освіт ньо го се ре до ви ща;



• фор му ван ня по зи тив но го на лаш ту ван ня на про фе сію асис тен та вчи те ля в на -
вчаль но му за кла ді, сти му лю ван ня до ак тив них дій, спря мо ва них на са мо ос ві -
ту й са мо роз ви ток.

Пред ме том на вчаль но го кур су «Про фе сій на ді яль ність асис тен та вчи те ля в ін -
к лю зив но му кла сі» є ак ту аль ні те о ре тич ні та ме то дич ні пи тан ня фор му ван ня
знань, умінь і на ви чок у слу ха чів у пи тан нях проб лем ор га ні за ції на вчаль но го про -
це су в ін к лю зив но му кла сі.

Зміст кур су роз кри ва єть ся у трьох бло ках:
1. Те о ре тич ний — основ ні тер мі ни та по нят тя; прин ци пи, пе ре ва ги, іс ну ю чі ви -

кли ки ін к лю зив ної осві ти, віт чиз ня не та між на род не за ко но дав ст во у сфе рі
осві ти, за вдан ня, ро лі та фун к ції асис тен та пе да го га.

2. Прак тич ний — ово ло дін ня спо со ба ми спів пра ці з ін ши ми учас ни ка ми освіт -
ньо го про це су, ме то ди кою вклю чен ня у про цес пе да го гіч но го суп ро во ду дити -
ни з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми, умін ням бра ти участь у скла дан ні
ін ди ві ду аль ної про гра ми роз вит ку ди ти ни та її ре алі за ції від по від но до влас -
ної ро лі; окре ми ми спо со ба ми адап та ції на вчаль них ма те рі а лів з ура ху ван ням
ін ди ві ду аль них особ ли вос тей ди ти ни.

3. Са мо стій на ро бо та — ознай ом лен ня з віт чиз ня ним і між на род ним за ко -
нодавст вом у сфе рі ін к лю зив ної осві ти; ви ко нан ня твор чих за вдань в ін к лю -
зивно му кла сі; під го тов ка по ві дом лень на ак ту аль ні те ми, про ве ден ня
мі ні-до слід жень, ви рі шен ня проб лем них си ту а цій.

Освіт нє та про фе сій не зна чен ня ви кла дан ня кур су по ля гає в роз вит ку про фе -
сій ної ком пе тен т нос ті асис тен тів учи те лів, їх ній здат нос ті до ак тив ної твор чої ді -
яль нос ті.

Пі сля опа ну ван ня кур су слу хач по ви нен:
зна ти осно ви за ко но дав ст ва Укра ї ни про осві ту, со ці аль ний за хист; між на род ні

до ку мен ти про пра ва лю ди ни й ди ти ни; дер жав ні стан дар ти осві ти; нор ма -
тив ні до ку мен ти про пи тан ня на вчан ня й ви хо ван ня; су час ні до сяг нен ня
на уки та прак ти ки в га лу зі пе да го гі ки; особ ли вос ті роз вит ку ді тей з особ -
ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми різ но го ві ку; ефек тив ні ме то ди, фор ми
та прий о ми ро бо ти з діть ми, ви ко рис то ву ю чи ін ди ві ду аль ний і ди фе рен -
цій о ва ний під хід; рів ні адап та ції на вчаль но го й фі зич но го на ван та жен ня;
осно ви ро бо ти із сім’єю; етич ні нор ми та пра ви ла ор га ні за ції на вчан ня й
ви хо ван ня ді тей; нор ми та пра ви ла ве ден ня пе да го гіч ної до ку мен та ції;

умі ти за сто со ву ва ти про фе сій ні знан ня у прак тич ній ді яль нос ті; здій с ню ва ти
пе да го гіч ний суп ро від ди ти ни з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми в умо вах
ін к лю зив но го на вчан ня; ра зом з ін ши ми фа хів ця ми скла да ти ін ди ві ду -
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альну про гра му роз вит ку ди ти ни; вес ти спо сте ре жен ня та ана лі зу ва ти ди -
на мі ку роз вит ку уч ня; на ла год жу ва ти між осо бис тіс ні сто сун ки між усі ма
суб’єк та ми на вчаль но-ви хов ної ді яль нос ті;

ма ти  ко му ні ка тив ні та ор га ні за цій ні здіб нос ті, здат ність спів чу ва ти, спів пе ре -
жи ва ти; цін ніс ні орі єн та ції, спря мо ва ні на роз ви ток лю ди ни як осо бис -
тос ті та най ви щої цін нос ті сус піль ст ва, на твор чу пе да го гіч ну ді яль ність,
на вич ки ви рі шен ня кон ф лік т них си ту а цій.

Основ ни ми фор ма ми ро бо ти у про це сі ви вчен ня кур су є лек ції, прак тич ні за -
нят тя, са мо стій на ро бо та.

На лек цій них за нят тях сту ден ти от ри му ють сис те ма ти зо ва ну впо ряд ко ва ну
інфор ма цію з кур су; на прак тич них за нят тях за кріп лю ють і де та лі зу ють те о ре тичні
знан ня у прак ти ко-зо рі єн то ва них на вчаль них си ту а ці ях; ме тою са мо стій ної ро бо -
ти є твор че пе ре ос мис лен ня одер жа них знань і роз ши рен ня їх ба зи, роз ви ток умінь
са мо нав чан ня та са мо роз вит ку.

Кіль кість го дин на ви вчен ня дис цип лі ни — 72 год., з них 16 год. — лек ції, 8 год. —
прак тич ні за нят тя, 48 год. — са мо стій на ро бо та.

Пояснювальна записка
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Навчально-тематичний план курсу

№ п/п На зви те о ре тич них роз ді лів

К-сть го дин
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МОДУЛЬ 1. Вступ в інклюзивну освіту: 
основні завдання та ролі асистента вчителя в інклюзивному класі

1.1 Інклю зив на осві та: основ ні прин ци пи, пе ре ва ги, іс ну ю чі ви кли ки 1 2 3
1.2 Між на род не та на ці о наль не за ко но дав ст во 

у сфе рі ін к лю зив ної осві ти
1 2 3

1.3 До ступ ність і кон цеп ція уні вер саль но го ди зай ну 
як важ ли ві умови за без пе чен ня ін к лю зив ної осві ти

1 4 6

1.4 Основ ні за вдан ня, ро лі та фун к ції асис тен та вчи те ля 1 2 4 6
Ра зом 4 2 12 18

МОДУЛЬ 2. Особ ли вос ті ор га ні за ції 
на вчаль но-ви хов но го про це су в ін к лю зив но му кла сі

2.1 Інди ві ду аль на про гра ма роз вит ку (ІПР) як умо ва на дан ня якіс них
освіт ніх по слуг уч ням з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми 

2 1 4 7

2.2 Ди фе рен ці а ція ви кла дан ня: здій с нен ня адап та цій та мо ди фі ка цій 1 0,5 4 5,5
2.3 Оці ню ван ня на вчаль них ре зуль та тів уч нів в ін к лю зив но му кла сі: 

ре агу ван ня на втру чан ня й мо ні то ринг про гре су
1 0,5 4 5,5

Ра зом 4 2 12 18
МОДУЛЬ 3. Ко ман д ний під хід як не об хід на умо ва 
за без пе чен ня якіс ної осві ти в ін к лю зив но му кла сі

3.1 Спів пра ця асис тен та вчи те ля з ін ши ми фа хів ця ми: 
ко ман д ний під хід

1 4 5

3.2 Прак ти ка спіль но го ви кла дан ня:
те о ре тич ні осно ви та прак тич ні при кла ди

2 2 4 8

3.3 Умо ви фор му ван ня пар т нерсь ких сто сун ків 1 4 5
Ра зом 4 2 12 18

МОДУЛЬ 4. Особливості розвитку та педагогічної підтримки 
дітей з порушеннями психофізичного розвитку в умовах інклюзивного навчання

4.1 Особливості розвитку та підтримки дітей 
з розладами спектру аутизму

0,5 2 2,5

4.2 Особливості розвитку та підтримки дітей 
з порушеннями розумового розвитку

0,5 1 1,5

4.3 Особливості розвитку та підтримки дітей 
із затримкою психічного розвитку

0,5 1 1 2,5

4.4 Особливості розвитку та підтримки дітей 
з дитячим церебральним паралічем

0,5 2 2,5

4.5 Особливості розвитку та підтримки дітей з порушенням зору 0,5 2 2,5
4.6 Особливості розвитку та підтримки дітей з порушенням слуху 0,5 1 1,5
4.7 Особливості розвитку та підтримки дітей з порушенням мовлення 0,5 2 2,5
4.8 Особливості розвитку та підтримки дітей з синдромом дефіциту

уваги з гіперактивністю
0,5 1 1 2,5

Ра зом 4 2 12 18
Усьо го 16 8 48 72



ЗМІСТ КУРСУ

МОДУЛЬ 1.
Вступ в ін к лю зив ну осві ту:

основ ні за вдан ня та ро лі асис тен та вчи те ля в ін к лю зив но му кла сі

Лек ція 1.1. Інклю зив на осві та: основ ні прин ци пи, пе ре ва ги, іс ну ю чі ви кли ки
Су час ний під хід, що ба зу єть ся на до три ман ні основ них прав і сво бод лю ди ни, є

осно вою для роз роб ки освіт ньої по лі ти ки та освіт ніх про грам. Кон цеп ції со ці аль -
но го від тор г нен ня (ізо льо ва нос ті) та со ці аль но го за лу чен ня (ін к лю зії, вклю чен ня).
Основ ні прин ци пи кон цеп ції со ці аль ної ін к лю зії. Ме та ін к лю зії в осві ті. Ви зна чен -
ня спра вед ли вос ті в осві ті — Орга ні за ція еко но міч но го спів ро біт ниц т ва та роз вит -
ку (ОЕСР). Са ла манк ська де кла ра ція про прин ци пи, по лі ти ку та прак тич ну
ді яль ність у сфе рі осві ти осіб з ін ва лід ніс тю. Со ці аль на та ме дич на мо де лі ро зу мін -
ня ін ва лід нос ті: від мін нос ті між ін тег ра цією та ін к лю зією. Інклю зив на осві та: основ -
ні прин ци пи, пе ре ва ги, іс ну ю чі ви кли ки. Ви зна чен ня по нят тя «ін к лю зив на осві та»
за ма те рі а ла ми ЮНЕСКО та «Індек су ін к лю зії». Пе ре ва ги ін к лю зив ної осві ти для
всіх учас ни ків на вчаль но-ви хов но го про це су: ді тей з особ ли ви ми по тре ба ми та їх -
ніх од но літ ків, бать ків ді тей з особ ли ви ми по тре ба ми, пе да го гів, ке рів ни ків на вчаль -
них за кла дів, ін ших чле нів міс це вих гро мад, сус піль ст ва в ці ло му. Основ ні бар’єри
на шля ху до впро вад жен ня ін к лю зив ної осві ти: фі зич ні, ін фор ма цій ні, ін с ти ту цій -
ні, мен таль ні.

Лек ція 1.2. Між на род не та на ці о наль не за ко но дав ст во у сфе рі ін к лю зив ної
осві ти

Основ ні між на род ні до ку мен ти в га лу зі прав лю ди ни. Між на род не та на ці о наль -
не за ко но дав ст во у сфе рі ін к лю зив ної осві ти: основ ні нор ма тив но-пра во ві до ку -
мен ти, що рег ла мен ту ють ро бо ту асис тен та пе да го га. Між на род не за ко но дав ст во
у сфе рі ін к лю зив ної осві ти: Кон вен ція ООН про пра ва ди ти ни та Кон вен ція ООН
про пра ва лю дей з ін ва лід ніс тю. На ці о наль не за ко но дав ст во у сфе рі ін к лю зив ної
осві ти. Основ ні за ко но дав чі до ку мен ти у сфе рі осві ти та со ці аль но го за хис ту.
Сучас на освіт ня нор ма тив но-пра во ва ба за ін к лю зив ної осві ти (по ря док ор га ні за ції
ін к лю зив но го на вчан ня в за галь но ос віт ніх на вчаль них за кла дах, лист Мі ніс тер ст ва
осві ти і на уки Укра ї ни від 08.08.2013 № 1/9–539. Нор ма тив но-пра во ві до ку мен ти,
що рег ла мен ту ють ро бо ту асис тен та пе да го га: на каз Дер ж с по жив с тан дар ту від
28.07.2010 р. № 327 (до пов нен ня Кла си фі ка то ра про фе сій по са дою асис тен та вчи те -
ля ін к лю зив но го кла су), на каз Мі ніс тер ст ва осві ти і на уки Укра ї ни від 6.12.2010 р.
№ 1205 «Про Ти по ві штат ні нор ма ти ви за галь но ос віт ніх на вчаль них за кла дів», лист
Мі ніс тер ст ва осві ти і на уки, мо ло ді та спор ту Укра ї ни № 1/9–675 від 25.09.2012 р.
«Що до по са до вих обов’яз ків асис тен та вчи те ля».
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Лек ція 1.3. До ступ ність і кон цеп ція уні вер саль но го ди зай ну як важ ли ві умо -
ви за без пе чен ня ін к лю зив ної осві ти

До ступ ність і кон цеп ція уні вер саль но го ди зай ну як важ ли ві прин ци пи ін к лю -
зив ної осві ти. Трак ту ван ня до ступ нос ті в Кон вен ції ООН про пра ва лю дей з ін ва лід -
ніс тю. Пра во ве за без пе чен ня ар хі тек тур ної до ступ нос ті в Укра ї ні. Кри те рії
до ступ нос ті. Ком пен са тор ні та до по між ні за со би для ді тей з особ ли вос тя ми роз вит -
ку. Основ ні під хо ди до за сто су ван ня кон цеп ції уні вер саль но го ди зай ну у на вчан ні.
По нят тя про аудит до ступ нос ті.

Лек ція 1.4. Основ ні за вдан ня, ро лі та фун к ції асис тен та вчи те ля
Основ ні за вдан ня та роль асис тен та вчи те ля. Фун к ції асис тен та вчи те ля: ор га -

ніза цій ні, на вчаль но-роз ви валь ні, діа гнос тич ні, про гнос тич ні, кон суль та тив ні.
Педа го гіч на ети ка. Ком пе тен т нос ті асис тен та вчи те ля: знан ня, умін ня, осо бис ті ха -
рак те рис ти ки. Фор му ван ня ефек тив них сто сун ків між учи те лем та асис тен том учи -
те ля. Роль асис тен та вчи те ля в за без пе чен ні на вчаль них та ін ших по треб уч нів.
По рів нян ня обов’яз ків учи те ля та асис тен та вчи те ля. Під трим ка асис тен тів учи те -
ля ін ши ми вчи те ля ми. Нор ми та пра ви ла ве ден ня пе да го гіч ної до ку мен та ції.

Прак тич не за нят тя 1. Пе ре гляд від кри то го уро ку у шко лі за учас тю асис тен -
та вчи те ля.

МОДУЛЬ 2.
Особ ли вос ті ор га ні за ції на вчаль но-ви хов но го про це су в ін к лю зив но му кла сі

Лек ція 2.1. Інди ві ду аль на про гра ма роз вит ку (ІПР) як умо ва на дан ня якіс них
освіт ніх по слуг уч ням з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми

Фун к ції ін ди ві ду аль ної про гра ми роз вит ку. Струк ту ра ІПР. Ко ман да з роз роб ки
ІПР. За лу чен ня бать ків і за лу чен ня уч нів з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми до роз -
роб ки ІПР. Участь у під го тов ці до за сі дань про пи тан ня роз роб ки ІПР.

Лек ція 2.2. Ди фе рен ці а ція ви кла дан ня: здій с нен ня адап та цій та мо ди фі ка цій
Здій с нен ня адап та цій та мо ди фі ка цій під час пла ну ван ня на вчаль но го про це су:

ана ліз на вчаль них ці лей і за вдань, ана ліз ме то дів ви кла дан ня. Адап та ція основ них
ком по нен тів на вчаль но-ви хов но го про це су: фі зич не се ре до ви ще, на вчаль ний про -
цес, ука зів ки вчи те ля, на вчаль ні ма те рі а ли. Ви бір ви ду адап та ції для вра ху ван ня тих
чи ін ших по треб уч нів. Ви ди мо ди фі ка ції.

Ви ко ри стан ня ме то дів ефек тив но го на вчан ня для за без пе чен ня ди фе рен ці а ції
ви кла дан ня: ме тод екс плі цит но го на вчан ня, ме тод на вчан ня стра те гій на вчаль но -
го про це су, ме тод спіль но го на вчан ня, на вчан ня за до по мо гою од но літ ків. Особ -
ливос ті на вчан ня со ці аль них на ви чок. Ди фе рен ці а ція про це су оці ню ван ня:

12

Зміст курсу



ви ко ри стан ня різ но ма ніт них та ефек тив них ме то дів оці ню ван ня, спо со би адап та -
ції про це су оці ню ван ня, ви ко ри стан ня мо ди фі ко ва них та аль тер на тив них ме то дів
оці ню ван ня.

Лек ція 2.3. Оці ню ван ня на вчаль них ре зуль та тів уч нів в ін к лю зив но му кла сі:
ре агу ван ня на втру чан ня й мо ні то ринг про гре су

Особ ли вос ті оці ню ван ня в ін к лю зив но му кла сі. Спо сте ре жен ня як один з важ -
ли вих ком по нен тів про це су оці ню ван ня ді тей з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми.
Ме та та ме то ди про ве ден ня спо сте ре жень і за пи су ін фор ма ції. Ме то ди ка ре агу ван -
ня на втру чан ня: ета пи ви ко ри стан ня. Пе ре ва ги ви ко ри стан ня ме то ди ки ре агу ван -
ня на втру чан ня. Основ ні під хо ди до мо ні то рин гу успі хів ді тей: тра ди цій ний
та осо бис тіс но зо рі єн то ва ний під хо ди. Мо ні то ринг на осно ві ін ди ві ду аль ної про -
гра ми роз вит ку та ре агу ван ня уч ня на втру чан ня. Ви ко ри стан ня гра фі ків у про це -
сі мо ні то рин гу успі хів уч ня. Ви ко ри стан ня ре зуль та тів мо ні то рин гу успі хів уч нів
з ме тою спіл ку ван ня. Не об хід ні змі ни та мож ли ві труд но щі при ви ко ри стан ні ме то -
ди ки ре агу ван ня на втру чан ня.

Участь бать ків ді тей з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми у про це сі оці ню ван ня.
Рів ні учас ті бать ків у про це сі оці ню ван ня про гре су роз вит ку та на вчаль них до сяг -
нень сво їх ді тей.

Прак тич не за нят тя 2. Вправ лян ня в роз робленні ін ди ві ду аль них про грам
розвит ку.

МОДУЛЬ 3.
Ко ман д ний під хід як не об хід на умо ва за без пе чен ня якіс ної осві ти

в ін к лю зив но му кла сі

Лек ція 3.1. Спів пра ця асис тен та вчи те ля з ін ши ми фа хів ця ми: ко ман д ний під хід
Прак ти ка спіль но го ви кла дан ня в ін к лю зив но му кла сі. Особ ли вос ті ор га ні за ції

на вчаль но-ви хов но го про це су в ін к лю зив но му кла сі: роль пар т нер ст ва пе да го гів
та асис тен тів пе да го га з ін ши ми фа хів ця ми (пси хо лог, ло го пед, ко рек цій ний пе дагог
та ін.). За лу чен ня до дат ко вих фа хів ців до на вчаль но го про це су: пе ре ва ги та труд -
нощі. Прак ти ка спіль но го ви кла дан ня як ор га ні за ція на вчаль но-ви хов но го про це су
в ін к лю зив но му кла сі. Особ ли вос ті та основ ні мо де лі впро вад жен ня прак ти ки спіль -
но го ви кла дан ня: па ра лель не ви кла дан ня; ви кла дан ня в окре мих на вчаль них цен т -
рах; до по між не ви кла дан ня; ви кла дан ня в ко ман ді. Роль асис тен та вчи те ля
у здій с нен ні прак ти ки спіль но го ви кла дан ня.

Лек ція 3.2. Прак ти ка спіль но го ви кла дан ня: те о ре тич ні осно ви та прак тич ні
при кла ди
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Особ ли вос ті під го тов ки до спіль но го ви кла дан ня. Пра ви ла ор га ні за ції прак ти -
ки спіль но го ви кла дан ня. Участь асис тен та пе да го га у спіль но му пла ну ван ні: що -
тиж не ве спіль не пла ну ван ня, роз роб ка гра фі ка спіль но го ви кла дан ня.

Основ ні ета пи роз вит ку сто сун ків між пе да го гом ін к лю зив но го кла су, асис тен -
том учи те ля та ін ши ми фа хів ця ми. Від об ра жен ня основ них ета пів роз вит ку сто сун -
ків в ор га ні за ції фі зич но го се ре до ви ща, у здій с нен ні змін на вчаль ної про гра ми
та ме то дів ви кла дан ня; в управ лін ні по ве дін кою кла су та оці ню ван ні на вчаль них
ре зуль та тів.

Лек ція 3.3. Умо ви фор му ван ня пар т нер ських сто сун ків
Ство рен ня пра цю ю чої ко ман ди: пе ре ва ги та труд но щі ко ман д ної ро бо ти. Ви зна -

чен ня ко ман ди. Скла до ві ефек тив ної ко ман ди: спіль не ба чен ня май бут ньо го ди ти -
ни, вза є мо за леж ність, від да ність спіль ній ро бо ті над до сяг нен ням спіль ної ме ти,
спіль на від по ві даль ність, рів ні пра ва при прий нят ті рі шень. Пе ре ва ги та труд но щі
ро бо ти в ко ман ді. Прин ци пи ефек тив ної ко ман д ної ро бо ти. Ро бо чі сти лі окре мих
чле нів ко ман ди: їх вне сок, спів пра ця, ко му ні ка тив ність, іні ці а ція ви кли ків. Кон ти -
ну ум ро бо чих сти лів по від но шен ню до про це су/зав дан ня та спів пра ці.

Прак тич не за нят тя 3. Скла дан ня та об го во рен ня тиж не вих гра фі ків
спільного ви кла дан ня.

МОДУЛЬ 4.
Особ ли вос ті роз вит ку та пе да го гіч ної під трим ки 
ді тей з по ру шен ня ми пси хо фі зич но го роз вит ку 

в умо вах ін к лю зив но го на вчан ня

Лек ція 4.1. Особ ли вос ті роз вит ку та під трим ки ді тей з роз ла да ми аутичного
спектру

Роз ла ди аутич но го спек т ру як од ні з най по ши ре ні ших роз ла дів пси хіч но го роз -
вит ку у ді тей, щоі ха рак те ри зу ють ся від хи лен ня ми у со ці аль ній вза є мо дії і спіл ку -
ван ні, сте рео тип ніс тю у по ве дін ці та ін те ре сах. Трі а да по ру шень у ді тей з аутиз мом:
по ру шен ня со ці аль ної вза є мо дії, ко му ні ка ції і со ці аль ної по ве дін ки (Лор на Вінг).
Умо ви за лу чен ня ді тей до ді яль нос ті (мак си маль ний за хист: від по від не і пе ред ба чу -
ва не се ре до ви ще, ви ді лен ня міс ця для уса міт нен ня; чіт ка ви зна че ність міс цез на ход -
жен ня пред ме тів, доб ра зву ко ізо ля ція). Пра ви ла спіл ку ван ня з аутич ною ди ти ною.

Лек ція 4.2. Особ ли вос ті роз вит ку та під трим ки ді тей з по ру шен ням ро зу мо во -
го роз вит ку

За галь не по нят тя про по ру шен ня ро зу мо во го роз вит ку. Особ ли вос ті роз вит ку
та на вчаль но-пі зна валь ної ді яль нос ті ді тей з по ру шен ня ми ін те лек ту аль ної сфе ри.
Ха рак те рис ти ка пси хіч них про це сів ро зу мо во від ста лих ді тей: від чут тів та сприй -
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мань, мов лен ня, мис лен ня, пам’яті. Особ ли вос ті на вчан ня ді тей з по ру шен ня ми ро -
зу мо во го роз вит ку (ви ко ри стан ня на оч нос ті, по сту по ві кро ки та час те по вто рен ня,
опо ра на ін те рес, ін дук тив ний ме тод по дан ня ма те рі а лу). Ви ди спів пра ці вчи те лів
та уч нів: си ту а тив ний, опе ра цій ний, осо бис тіс но-цін ніс ний.

Лек ція 4.3. Особ ли вос ті роз вит ку та під трим ки ді тей із за трим кою пси хіч но -
го роз вит ку

За галь не по нят тя про за трим ку пси хіч но го роз вит ку як «по гра нич ну» фор му ди -
зон то ге не зу (по ру ше но го ін ди ві ду аль но го роз вит ку осо бис тос ті), що ви ра жа єть ся
в упо віль не но му тем пі до зрі ван ня різ них пси хіч них фун к цій. Фор ми за трим ки пси -
хіч но го роз вит ку (ЗПР): кон с ти ту цій но зу мов ле на фор ма ЗПР; со ма тич но зу мов ле на
фор ма ЗПР; пси хо ген но зу мов ле на фор ма ЗПР; це реб раль но-ор га ніч на фор ма ЗПР.
Основ ні про яви за трим ки пси хіч но го роз вит ку (по ру шен ня пра цез дат нос ті і по ве дін -
ки, від сут ність до пит ли вос ті, упо віль не ний сен со мо тор ний роз ви ток і чут тє ве пі знан -
ня дій с нос ті, від ста ван ня у роз вит ку об раз но го мис лен ня, слаб ка до віль на і ми мо віль на
пам’ять). Роз ви ток осо бис тос ті (мля вість, бо яз кість, не вмін ня від сто я ти свої ін те ре си,
плак си вість, схиль ність скар жи ти ся на сво їх то ва ри шів, по стій но звер га ти ся за до по -
мо гою до до рос лих, від мо ва від будь-якої ді яль нос ті, яка по тре бує зу силь). Особ ли вос -
ті ро бо ти з діть ми (ро бо та над роз вит ком дріб ної мо то ри ки, роз ви ток фо не ма тич но го
слу ху, уточ нен ня по нять, фор му ван ня со ці аль но прий нят ної по ве дін ки).

Лек ція 4.4. Особ ли вос ті роз вит ку та під трим ки ді тей з це реб раль ним
паралічем

За галь не по нят тя про по ру шен ня опор но-ру хо во го апа ра ту. Ди тя чий це реб раль -
ний па ра ліч (ДЦП) як од не з най тяж чих по ру шень пси хо фі зич но го роз вит ку ді тей,
що ви яв ля єть ся у по ру шен нях ру хо вих фун к цій, які час то по єд ну ють ся з роз ла да ми
мов лен ня, зни жен ням ін те лек ту, ін ши ми усклад нен ня ми фор му ван ня ви щих пси хіч -
них фун к цій та осо бис тос ті. При чи ни на род жен ня ді тей з ДЦП. Ви ди ДЦП. Усклад нен -
ня роз вит ку пси хіч них про це сів і осо бис тос ті у ді тей із ДЦП. Ана ліз пси хот рав му ю чих
об ста вин, які впли ва ють на роз ви ток осо бис тос ті: пе ре жи ван ня не доб ро зич ли во го
став лен ня од но літ ків, над мір ної ува ги ото чу ю чих; об ме же ність між осо бис тіс них від но -
син у ди тя чо му ко лек ти ві; емо цій на де при ва ція че рез роз лу чен ня з ма мою чи ви хо ван -
ня у не пов ній сім’ї. Умо ви ство рен ня по зи тив ної ат мо сфе ри під час за нять: бу ти
по ближ че до ді тей, ви ко рис то ву ва ти сен сор ні кон так ти, спіл ку ван ня з ди ти ною на рів -
ні її очей, ство рю ва ти си ту а ції успі ху, ви ко рис то ву ва ти під три му ю чі ін то на ції, уваж но
ста ви ти ся до ви слов лю вань ді тей, про явів сим па тії, ба жан ня до по мог ти.

Лек ція 4.5. Особ ли вос ті роз вит ку та під трим ки ді тей з по ру шен ням зо ру
За галь не по нят тя про по ру шен ня зо ру. Ви ди по ру шень зо ру. Особ ли вос ті пси -

хо фі зич но го роз вит ку ді тей з по ру шен ня ми зо ру. Ха рак те рис ти ка пси хіч них про -
це сів слі пих і сла бо зо рих ді тей: від чут тів і сприй ман ня, пам’яті, мис лен ня,
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мов лен ня, ува ги. Особ ли вос ті роз вит ку осо бис тос ті та її емо цій но-во льо вої сфе ри.
Особ ли вос ті ро бо ти з не зря чи ми діть ми та діть ми зі зни же ним зо ром в умо вах ін к -
лю зив но го на вчан ня (до дат ко ве освіт лен ня ро бо чо го міс ця, спе ці аль ні під руч ни ки,
зо ши ти, збіль шу ва на тех ні ка, від сут ність пе ре шкод, які мог ли б за ва жа ти пе ре су -
ван ню ди ти ни). Ди дак тич не і тех ніч не за без пе чен ня на вчаль но го про це су.

Лек ція 4.6. Особ ли вос ті роз вит ку та під трим ки ді тей з по ру шен ня ми слу ху
Загаль не по нят тя про по ру шен ня слу ху. Ви ди по ру шень слу ху. При чи ни по ру шен ня
слу ху у ді тей. Особ ли вос ті пі зна валь них пси хіч них про це сів: від чут тів і сприй ман ня,
мов лен ня, мис лен ня, пам’яті, ува ги. Особ ли вос ті та на пря ми роз вит ку осо бис тос ті.
Проб ле ми у ро бо ті з глу хи ми діть ми в умо вах ін к лю зив но го на вчаль но го се ре до ви ща
та спо со би їх по до лан ня (чіт ке струк ту ру ва ти на вчаль но го ма те рі а лу, ви ко ри стан ня
струк тур но-ло гіч них схем, опор них кон с пек тів, ви ко ри стан ня умов них жес тів, сту -
кан ня по сто лу, ін ших зву ко вих сиг на лів. Спектр ди дак тич но го і тех ніч но го за без пе -
чен ня (на дан ня кон с пек ту уро ку, ви ко ри стан ня на оч но го та роз да валь но го ма те рі а лу,
під трим ка ба жан ня уч нів ви ко рис то ву ва ти слу хо ві апара ти).

Лек ція 4.7. Особ ли вос ті роз вит ку та під трим ки ді тей з по ру шен ням мов лен ня
За галь не по нят тя про по ру шен ня мов лен ня. Ви ди мов лен нє вих по ру шень: дис ла лія
(по ру шен ня зву ко ви мо ви), дис фо нія і афо нія (по ру шен ня го ло су), ри но ла лія
(порушен ня зву ко ви мо ви і тем б ру го ло су), ди зар т рія (по ру шен ня зву ко ви мо ви і ме -
ло ди ко-ін то на цій но го ас пек ту мов лен ня), за їкан ня (по ру шен ня тем по-рит міч ної ор -
га ні за ції мов лен ня), ала лія (від сут ність або не до стат ній роз ви ток мов лен ня у ді тей,
зу мов ле не ор га ніч ни ми ура жен ня ми го лов но го моз ку), афа зія (пов на або час т ко ва
втра та мов лен ня). По нят тя про за галь не не до роз ви нен ня мов лен ня. По ру шен ня пи -
сем но го мов лен ня: про це су пись ма (дис г ра фія) і про це су чи тан ня (дис лек сія). Ре ко -
мен да цій пе да го гам у ро бо ті з діть ми, які ма ють по ру шен ня мов лен ня.

Лек ція 4.8. Особ ли вос ті роз вит ку та під трим ки ді тей з син д ро мом де фі ци ту
ува ги з гі пе рак тив ніс тю

За галь не по нят тя про син д ром де фі ци ту ува ги з гі пе рак тив ніс тю як ней ро бі о -
ло гіч но і ге не тич но де тер мі но ва ним роз ла дом, який ха рак те ри зу єть ся де фі ци том
ува ги, гі пе рак тив ніс тю й ім пуль сив ніс тю. При чи ни роз ла дів. Ха рак те рис ти ка дити -
ни з син д ро мом де фі ци ту ува ги і гі пе рак тив ніс тю. Озна ки гі пе рак тив нос ті з де фі -
ци том ува ги (над лиш ко ва ак тив ність, по ру шен ня ува ги, ім пуль сив ність у со ці аль ній
по ве дін ці, низь ка ака де міч на успіш ність, низь ка са мо оцін ка та ін.). Ре ко мен да ції
пе да го гам що до ро бо ти з гі пе рак тив ни ми діть ми.

Фор му ван ня по зи тив ної ат мо сфе ри в ди тя чо му ко лек ти ві. Спри ян ня при -
родно му роз вит ку друж ніх сто сун ків, на лаш ту ван ня на то ле ран т не став лен ня
до інших, мо де лю ван ня по зи тив ної со ці аль ної по ве дін ки, за охо чу ван ня ді тей до
cпів пра ці та вза є мо до по мо ги, роз ви ток умінь спів чу ва ти.
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Пи тан ня для са мо стій но го опра цю ван ня
1. Ознай ом лен ня з кон цеп ці я ми со ці аль ної ізо льо ва нос ті та со ці аль ної ін к лю зії:

На ці о наль на до по відь про люд ський роз ви ток, 2011, Укра ї на: на шля ху до со -
ці аль но го за лу чен ня.

2. Основ ні кон цеп ції «Індек су ін к лю зії»: «ін к лю зія», «бар’єри на шля ху учас ті
в на вчаль но-ви хов но му про це сі», «ре сур си, спря мо ва ні на під трим ку на вчан -
ня та учас ті в на вчаль но-ви хов но му про це сі», «під трим ка роз ма їт тя».

3. Кон вен ція ООН про пра ва лю дей з ін ва лід ніс тю: основ ні прин ци пи та по няття.
4. Ви вчен ня основ них за ко но дав чих до ку мен тів у сфе рі ін к лю зив ної осві ти:

Кон цеп ція роз вит ку ін к лю зив ної осві ти, По ста но ва КМУ № 872 «Про за твер -
д жен ня по ряд ку ор га ні за ції ін к лю зив но го на вчан ня у за галь но ос віт ніх на -
вчаль них за кла дах».

5. Нор ма тив но-пра во ві до ку мен ти, що рег ла мен ту ють ро бо ту асис тен та вчи те -
ля: По ста но ва КМУ від 15.08.2011 № 872 «Про за твер д жен ня по ряд ку ор га ні -
за ції ін к лю зив но го на вчан ня в за галь но ос віт ніх на вчаль них за кла дах», лист
Мі ніс тер ст ва осві ти і на уки, мо ло ді та спор ту № 1/9–675 від 25.09.12 ро ку
«Що до по са до вих обов’яз ків асис тен та вчи те ля».

6. Умо ви на ла год жен ня по зи тив них сто сун ків з од но літ ка ми для ді тей з особ ли -
ви ми освіт ні ми по тре ба ми.

7. Ана ліз при чин ба жан ня бать ків ба чи ти сво їх ді тей в ін к лю зив но му на вчаль -
но му се ре до ви щі.

8. Важ ли вість ро бо ти зі всі ма чле на ми сім’ї, за лу чен ня тат. Ро зу мін ня влас них
пе ре ко нань і пер с пек тив у ро бо ті з та та ми.

9. Зна чен ня на ла год жен ня по зи тив них сто сун ків з од но літ ка ми для ді тей з особ -
ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми та роль асис тен та пе да го га.

10. Ство рен ня ефек тив ної вза є мо дії асис тен та пе да го га з бать ка ми ді тей з особ -
ли ви ми по тре ба ми.

11. Ха рак те рис ти ка скла ду ко ман ди з роз роб ки ін ди ві ду аль ної про гра ми розвитку.
12. Тип, об сяг і пе рі о дич ність на дан ня до дат ко вих спе ці аль них по слуг.
13. Ана ліз від по від нос ті ме то дів ви кла дан ня ін ди ві ду аль ним особ ли вос тям дітей.
14. Ха рак те рис ти ка ви дів адап та ції для за без пе чен ня окре мих по треб ді тей.
15. Проб ле ми мо ні то рин гу на вчаль них ре зуль та тів на осно ві за галь ної освіт ньої

про гра ми.
16. По нят тя про ре агу ван ня на втру чан ня (РНВ) як про стра те гію ран ньо го ви яв -

лен ня проб лем у на вчан ні уч нів.
17. За лу чен ня до дат ко вих фа хів ців до на вчаль но го про це су: пе ре ва ги та труднощі.
18. Пра ви ла ор га ні за ції прак ти ки спіль но го ви кла дан ня.
19. Роль асис тен та пе да го га у здій с нен ні прак ти ки спіль но го ви кла дан ня.
20. Пра ви ла ор га ні за ції прак ти ки спіль но го ви кла дан ня.
21. Від об ра жен ня основ них ета пів роз вит ку сто сун ків при ор га ні за ції фі зич но го

се ре до ви ща.

Пи тан ня для са мо стій но го опра цю ван ня

17



22. Ха рак те рис ти ка ефек тив ної ко ман ди.
23. Особливості мовленнєвого розвитку дітей з розладами аутичного спектру.
24. Технології за лу чен ня ді тей з розладами аутичного спектру до вза є мо дії з ін -

шими діть ми.
25. Педагогічні умови ефективного спіл ку ван ня з ди ти ною з розладами аутич -

ного спектру.
26. Особ ли вос ті сприй ман ня в ді тей з по ру шен ня ми ро зу мо во го роз вит ку.
27. Пе да го гіч ні під хо ди до роз вит ку мов лен ня в ді тей з по ру шен ня ми ро зу мо во го

роз вит ку.
28. Особ ли вос ті фор му ван ня осо бис тос ті ди ти ни із за трим кою ро зу мо во го розвит ку.
29. Технології пом’як шен ня пси хот рав му ю чих чин ни ків для ді тей з церебральним

паралічем в умовах інклюзивного навчання.
30. Особ ли вос ті пі зна валь ної сфе ри ді тей з по ру шен ням зо ру.
31. Пе да го гіч ні під хо ди до роз вит ку осо бис тос ті ді тей з по ру шен ня ми зо ру.
32. Особ ли вос ті пі зна валь ної сфе ри ді тей з по ру шен ням слу ху.
33. Пе да го гіч ні під хо ди до роз вит ку осо бис тос ті ді тей з по ру шен ня ми слуху.
34. Пе да го гіч ні умови забезпечення ефективної ро бо ти з діть ми із за їкан ням

в умо вах інклюзивного навчання.
35. Особ ли вос ті вра ху ван ня гі пе рак тив нос ті ді тей при ор га ні за ції про це су на -

вчан ня.
36. Пе да го гіч ні умо ви роз вит ку са мо по ва ги в ді тей з гі пе рак тив ніс тю.
37. Організаційно-педагогічні умови інклюзивного навчанню дітей із затримкою

психічного розвитку.
38. Особливості розвитку когнітивної сфери дітей з церебральним паралічем.

Прак тич ні за вдан ня
1. Під го ту ва ти лист-по ві дом лен ня для бать ків ді тей з особ ли ви ми по тре ба ми (на

будь-яку те му).
2. Роз ро би ти ін ди ві ду аль ну про гра му роз вит ку для кон к рет ної ди ти ни з особ ли -

ви ми освіт ні ми по тре ба ми.
3. Під го ту ва ти по ві дом лен ня про мож ли ві ва рі ан ти адап та ції та мо ди фі ка ції для

ді тей з різ ни ми освіт ні ми по тре ба ми.
4. Склас ти пси хо ло го-пе да го гіч ну ха рак те рис ти ку ін к лю зив но го кла су.
5. Під го ту ва ти по ві дом лен ня про основ ні пе ре ва ги ін к лю зив ної осві ти для учас -

ни ків освіт ньо го про це су: ді тей з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми та їх ніх од -
но літ ків, бать ків ді тей з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми та бать ків ін ших
ді тей, пе да го гів, ке рів ни ків на вчаль них за кла дів, міс це вої гро ма ди.

6. Ви ко рис то ву ю чи ма те рі а ли стат ті 9 Кон вен ції ООН про пра ва лю дей з ін ва -
лід ніс тю, під го ту ва ти по ві дом лен ня про основ ні бар’єри на шля ху до впро вад -
жен ня ін к лю зив ної осві ти у ва шо му на вчаль но му за кла ді та за про по ну ва ти
шля хи їх по до лан ня.
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7. За до по мо гою опи ту валь ни ка оці ни ти влас ні ком пе тен т нос ті, які є не об хід ни -
ми для ви ко нан ня по са до вих обов’яз ків асис тен та вчи те ля. За ре зуль та та ми
опи ту ван ня склас ти план про фе сій но го роз вит ку.

8. За про по ну ва ти шля хи ви рі шен ня проб лем у си ту а ці ях, які опи су ють сто сунки
вчи те ля та асис тен та вчи те ля, та об ґ рун ту ва ти їх (до да ток А).

9. Під го ту ва ти есе на те му «Що би я хо тів спи та ти у фа хів ців про роз ви ток ді тей
мо го кла су?».

10. Під го ту ва ти есе на те му «Як я ба чу свою роль в якос ті асис тен та пе да го га
у здій с нен ні прак ти ки спіль но го ви кла дан ня?».

11. Роз ро би ти тиж не вий гра фік спіль но го ви кла дан ня у сво є му кла сі.
12. Під го ту ва ти по ві дом лен ня на те му «Умо ви та скла до ві ефек тив ної ко ман ди:

моє ба чен ня».
13. Роз ро би ти ре ко мен да ції бать кам про ви хо ван ня ді тей з розладами аутичного

спектру, гіперактивності, по ру шен ня ми та за трим кою ро зу мо во го роз вит ку,
дитячим церебральним паралічем, з по ру шен ня ми слу ху та зо ру, по ру шен ням
мов лен ня, синдромом дефіциту уваги з гіперактивністю (на ви бір).

14. Склас ти пси хо ло го-пе да го гіч ну ха рак те рис ти ку на ди ти ну з розладами аутич но -
го спектру, гі перак тив ніс тю, по ру шен ня ми й за трим кою ро зу мо во го роз вит ку,
з дитячим церебральним паралічем, пору шен ням слу ху та зо ру, по ру шен ням
мов лен ня, синдромом дефіциту уваги з гіперактивністю (на вибір).

15. За про по ну ва ти спо со би спри ян ня ін тег ра ції ді тей з особ ли ви ми освіт ні ми
у шкіль ний ко лек тив.

16. Опи са ти кри тич ні си ту а ції, що зу стрі ча ють ся в ро бо ті з діть ми з розладами
аутичного спектру, гі пе рак тив ніс тю, по ру шен ня ми й за трим кою ро зу мо во го
роз вит ку, з дитячим церебральним паралічем, пору шен ня ми слу ху та зо ру, пору -
шен ня ми мов лен ня, синдромом дефіциту уваги з гіперактивністю (на вибір).

17. Зі бра ти та пред с та ви ти іс то рії (5) про роз ви ток ді тей з особ ли ви ми освіт ні ми по -
тре ба ми та особ ли вос ті їх за лу чен ня до за галь но ос віт ньо го на вчаль но го закла ду.

Те ми ви пус к них ро біт
1. Орга ні за цій но-пе да го гіч ні умо ви по бу до ви спів пра ці з бать ка ми ді тей з особ -

ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми.
2. Інди ві ду аль на про гра ма роз вит ку: суть, струк ту ра, особ ли вос ті роз роб ки.
3. Особ ли вос ті ор га ні за ції ро бо ти ко ман ди з роз роб ки ін ди ві ду аль ної про гра ми

роз вит ку ди ти ни з особ ли ви ми освіт нім по тре ба ми.
4. Пла ну ван ня адап та ції та мо ди фі ка ції для за без пе чен ня до дат ко вої під трим ки

для ді тей з особ ли ви ми по тре ба ми.
5. По нят тя про до дат ко ві спе ці аль ні по слу ги: об сяг і пе рі о дич ність на дан ня до -

дат ко вих спе ці аль них по слуг.
6. Ди фе рен ці а ція на вчаль но го про це су як не об хід на умо ва вра ху ван ня ін ди ві ду -

аль них особ ли вос тей ді тей.

Те ми ви пус к них ро біт
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7. Роль асис тен та пе да го га у здій с нен ні адап та ції й мо ди фі ка ції та за без пе чен ня
до дат ко во го на вчан ня.

8. Ви бір ви дів адап та ції для за без пе чен ня окре мих по треб ді тей.
9. Ха рак те рис ти ка ме то дів ди фе рен цій о ва но го на вчан ня.

10. Про цес оці ню ван ня як збір да них про про грес ди ти ни з особ ли ви ми по требами.
11. Роль асис тен та вчи те ля у про це сах оці ню ван ня про гре су ди ти ни.
12. Ви мо ги до про ве ден ня спо сте ре жен ня як ме то ду оці ню ван ня про гре су ди ти ни.
13. Ди тя че пор т фо ліо як дже ре ло ін фор ма ції у про це сах оці ню ван ня.
14. Пе ре ва ги та не до лі ки спо со бів збо ру да них при про ве ден ні про це су оці ню -

ван ня (за пи си ви пад ків із прак ти ки, фор ми спо сте ре жень, ві део, фо то гра фії
та ма люн ки ді тей, пор т фо ліо, ін терв’ю).

15. Участь асис тен та пе да го га в основ них ета пах про це су оці ню ван ня.
16. Ме дич на та со ці аль на мо де лі ро зу мін ня ін ва лід нос ті: основ ні від мін нос ті та їх

вплив на освіт ню по лі ти ку та прак ти ку.
17. Ана ліз основ них по нять ін к лю зив ної осві ти.
18. Пе ре ва ги та ви кли ки ін к лю зив ної осві ти в Укра ї ні.
19. По рів няль ний ана ліз Кон вен ції ООН про пра ва ди ти ни та Кон вен ції ООН про

пра ва лю дей з ін ва лід ніс тю.
20. Ана ліз віт чиз ня но го за ко но дав ст ва у сфе рі ін к лю зив ної осві ти з точ ки зо ру

основ них прин ци пів Кон вен ції ООН про пра ва лю дей з ін ва лід ніс тю.
21. Ха рак те рис ти ка ор га ні за цій них фун к цій асис тен та пе да го га.
22. Ха рак те рис ти ка кон суль та тив них фун к цій асис тен та пе да го га.
23. Ха рак те рис ти ка про гнос тич них фун к цій асис тен та пе да го га.
24. Пе да го гіч на ети ка як ре гу ля тор вза є мо дії асис тен та пе да го га з ін ши ми учас ни -

ка ми освіт ньо го про це су.
25. Ви мо ги до про фе сій ної ком пе тен т нос ті асис тен та пе да го га.
26. Со ці аль на мо дель ро зу мін ня ін ва лід нос ті.
27. Ана ліз основ них по нять ін к лю зив ної осві ти.
28. Спіль ність і від мін ність по нять «ін тег ра ція» та «ін к лю зія».
29. По рів няль ний ана ліз віт чиз ня но го та між на род но го за ко но дав ст ва у сфе рі ін -

к лю зив ної осві ти.
30. Ха рак те рис ти ка кон суль та тив них фун к цій асис тен та пе да го га.
31. Ха рак те рис ти ка про гнос тич них фун к цій асис тен та пе да го га.
32. Пе да го гіч на ети ка як ре гу ля тор вза є мо дії асис тен та пе да го га з ін ши ми учас ни -

ка ми освіт ньо го про це су.
33. Ха рак те рис ти ка про фе сій ної ком пе тен т нос ті асис тен та пе да го га.
34. Орга ні за цій но-пе да го гіч ні умо ви по бу до ви спів пра ці з бать ка ми ді тей з особ -

ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми.
35. Особливості навчально-виховної та корекційно-розвиткової роботи з діть ми

які мають розлади аутичного спектру, гі пе рак тив ніс тю, по ру шен ня ми та за -
трим кою ро зу мо во го роз вит ку, з дитячим церебральним паралічем, по ру шен -
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ня ми слу ху та зо ру, по ру шен ня ми мов лен ня, синдром дефіциту уваги з гі пе -
рак тив ніс тю (на ви бір) в загальноосвітньому просторі.

36. Пси хо ло гіч ні особ ли вос ті ді тей з розладами аутичного спектру, гі пе рак тив -
 ністю, по ру шен ня ми та за трим кою ро зу мо во го роз вит ку, з дитячим цере -
браль ним паралічем, по ру шен ня ми слу ху та зо ру, по ру шен ня ми мов лен ня,
синдро мом дефіциту уваги з гі пе рак тив ніс тю (на ви бір).

37. Особ ли вос ті мов лен нє во го роз вит ку ді тей старшого дошкільного віку із за -
трим кою психічного розвитку.

38. Пе да го гіч ні тех ні ки під трим ки пі зна валь но го роз вит ку ди ти ни з по ру шен ня -
ми зо ру в ін к лю зив но му кла сі.

39. Пе да го гіч ні тех ні ки під трим ки пі зна валь но го роз вит ку ди ти ни зі зни женим
зо ром в умовах інклюзивного навчання.

40. Пе да го гіч ні умо ви по до лан ня у шко ля рів дис г ра фії.
41. Пе да го гіч ні умо ви по до лан ня у шко ля рів дис лек сії.
42. Ха рак те рис ти ка пси хо ло го-пе да го гіч ної до по мо ги ді тям з синдромом дефіци -

ту уваги і пе рак тив ніс тю.
43. Шля хи фор му ван ня по зи тив ної ат мо сфе ри між од но літ ка ми в ін к лю зив но му кла сі.
44. Особливості мовленнєвого розвитку дітей молодшого шкільного віку із за -

трим кою психічного розвитку.
45. Організаційно-педагогічні умови забезпечення інтелектуального розвитку

дітей з церебральним паралічем.
46. Сучасні інноваційні підходи до подолання заїкання в умовах класної роботи

в загальноосвітній школі.
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МАТЕРІАЛИ ДО ЛЕКЦІЙ

РОЗДІЛ І  

ВСТУП ДО ІНКЛЮЗІЇ: ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ
ТА РОЛІ АСИСТЕНТА ВЧИТЕЛЯ

В ІНКЛЮЗИВНОМУ КЛАСІ
1.1. Пра во вий під хід до роз роблення освіт ньої по лі ти ки й на вчаль них

про грам: від со ці аль но го від тор г нен ня до со ці аль ної ін к лю зії

1.2. Пра во ва осно ва ін к лю зив ної осві ти: основ ні між на род ні до ку мен -
ти та чин не за ко но дав ст во Укра ї ни

1.3. Суть ін к лю зив ної осві ти: до ступ ність і кон цеп ція уні вер саль но го
ди зай ну

1.4. По са да асис тен та вчи те ля: основ ні фун к ції, за вдан ня, не об хід ні
ком пе тен т нос ті

1.5. Фор му ван ня ефек тив них сто сун ків між учи те лем та асис тен том
учи те ля

1.6. При кла ди із прак ти ки
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1.1. Пра во вий під хід до роз роблення освіт ньої по лі ти ки й на вчаль них
програм: від со ці аль но го від тор г нен ня до со ці аль ної ін к лю зії

Основ ні прин ци пи кон цеп ції со ці аль ної ін к лю зії
У су час но му сві ті при роз роб ці будь-яких про грам, які сто су ють ся люд сько -

го роз вит ку, усе біль ше ви ко рис то ву єть ся під хід, що ба зу ється на до три ман ні основ -
них прав і сво бод лю ди ни. Ра зом з іде я ми за без пе чен ня со ці аль них прав і доб ро бу ту
лю ди ни про тя гом остан ніх де ся ти літь роз ви ва лась кон цеп ція со ці аль но го від тор г -
нен ня (со ці аль ної ізо льо ва нос ті), яку Євро пей ський Со юз ви зна чає як про цес,
в яко му окре мі гру пи на се лен ня або окре мі лю ди не ма ють мож ли вос ті пов ною
мірою бра ти участь у суспіль но му жит ті. При чи на ми со ці аль но го від тор г нен ня мо -
жуть бу ти бід ність, від сут ність базових знань і мож ли вос тей, мов ний бар’єр, не до -
стат ня ак тив ність і впев не ність лю дей, дис кри мі на ція або ра сизм. Це, у свою чер гу,
не дає мож ли вос ті пра цев лаш ту ва тись, от ри му ва ти до хо ди і мож ли вос ті вчи тись.
Як на слі док, та кі лю ди чи гру пи лю дей ма ють об ме же ний до ступ до вла ди та прий -
нят тя рі шень ор га на ми вла ди і, та ким чи ном, час то не мо жуть взя ти участь у про це -
сах роз роб ки та прий нят тя рі шень, що впли ва ють на їх по всяк ден не жит тя2.

Пред ме том со ці аль но го від тор г нен ня мо же ста ти будь-хто, як що він ви різ ня -
ється у сус піль ст ві, не на ле жить до до мі ну ю чої біль шос ті. Як за зна чав Рі кард Рі гер,
ди рек тор Пред с тав ниц т ва впро вад жен ня про ек ту «Про гра ма роз вит ку ООН
в Укра ї ні», со ці аль не від тор г нен ня мо же тор к ну тись кож но го — ди ти ни з ін ва лід -
ніс тю, яка не мо же пі ти у шко лу і спіл ку ва ти ся з од но літ ка ми, оскіль ки в бу дів лі не -
має пан ду су чи ліф та; мо ло дої лю ди ни, хво рої на ВІЛ-ін фек цію, яка не мо же знай ти
дру зів че рез страх чи стиг ма ти за цію; ді тей-си ріт, які не ма ють ба зо вих жит тє вих
на ви чок та іно ді не вмі ють при го ту ва ти прос ту їжу чи ви пра ти одяг3. На ці о наль на
до по відь про люд ський роз ви ток «Укра ї на: на шля ху до со ці аль но го за лу чен ня» ви -
зна чає гру пи на се лен ня, які пе ре бу ва ють у зо ні ри зи ку со ці аль но го від тор г нен ня.
До та ких груп на се лен ня на ле жать ді ти-си ро ти, ба га то діт ні сім’ї, лю ди з ін ва лід ніс -
тю, ім мі гран ти, ді ти тру до вих мі гран тів, лю ди, які жи вуть з ВІЛ/СНІД, без при туль -
ні лю ди. Бід ність, від сут ність ба зо вих ком пе тен т нос тей і мож ли вос тей для на вчан ня
впро довж усьо го жит тя або дис кри мі на ція мо жуть не прос то спри чи ни ти від сут -
ність кон ку рен тос п ро мож нос ті цих груп на се лен ня на рин ку пра ці, а й фак тич но
від лу чи ти їх від зай ня тос ті та на леж них до хо дів, не да ва ти змо ги от ри ма ти со ці аль -
ну до по мо гу та бу ти за лу че ни ми до сус піль но го жит тя.

Кон цеп ція со ці аль но го за лу чен ня (ін к лю зії, вклю чен ня), яка є про ти леж ною кон -
цеп ції со ці аль ної ізо ля ції, з’яви лась у ре зуль та ті пе ре хо ду біль шос ті сус пільств
до де мо кра тич них цін нос тей, по ва ги до основ них прав і сво бод лю дей. Ця кон цепція
ви ник ла у від по відь на зрос та ю чу со ці аль ну не рів ність, що ста ла на слід ком ви ник -
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нен ня но вих умов на рин ку пра ці та не до ско на лос ті іс ну ю чої сис те ми со ці аль но го
за без пе чен ня, яка не мог ла за до воль ни ти по тре би різ но ма ніт них верств на се лен ня.
Євро пей ський Со юз ви зна чає со ці аль не за лу чен ня (со ці аль ну ін к лю зію) як про цес,
який за без пе чує тих, у ко го є ри зик бід нос ті й со ці аль но го від тор г нен ня, мож ли -
вос тя ми та ре сур са ми, не об хід ни ми для то го, що би пов ною мі рою бра ти участь
в еко но міч но му, со ці аль но му та куль тур но му жит ті, до сяг ти рів ня жит тя та доб ро -
бу ту, що від по ві да ють нор маль ним стан дар там у сус піль ст ві, в яко му во ни жи вуть.
Со ці аль не за лу чен ня за без пе чує лю дям більш ши ро кі мож ли вос ті для учас ті у про -
це сі прий нят тя рі шень, що впли ва ють на їх жит тя та до ступ до основ них прав4.

Ме та ін к лю зії в осві ті
У су час но му ди на міч но му сві ті успіх як окре мих гро ма дян, так і дер жа ви

в ці ло му за ле жить, між ін шим, від мож ли вос тей от ри ман ня якіс ної осві ти, що пе ред -
ба чає ак тив ну участь лю дей у жит ті сус піль ст ва. Рі вень осві ти є важ ли вим чин ни -
ком вход жен ня лю ди ни на ри нок пра ці, фор му ван ня кон ку рен тос п ро мож нос ті
та пев но го со ці аль но-еко но міч но го ста ту су. Від тор г нен ня від сфе ри осві ти вва жа -
єть ся об ме жен ням чи не мож ли віс тю здо бут тя осві ти будь-яко го рів ня (від до шкіль -
ної до ви щої) че рез низ ку при чин. До ка те го рії від тор г ну тих у між на род ній прак ти ці
за зви чай від но сять ді тей, які не ма ють до сту пу до осві ти; ді тей, які пе ред час но за -
ли ша ють сис те му осві ти й не от ри му ють до стат ньо го рів ня осві ти; ді тей, які ма ють
не за до віль ні ре зуль та ти на вчан ня у шко лі. До ка те го рій, які ма ють під ви ще ні ри зи -
ки від тор г нен ня від осві ти, від но сять ді тей, які ма ють особ ли ві по тре би в на вчан ні
(го лов ним чи ном це ді ти з по ру шен ня ми роз вит ку, ді ти з ін ва лід ніс тю, ді ти мі гран -
тів, ді ти пред с тав ни ків ет ніч них, мов них, куль тур них і ре лі гій них мен шин, без -
притуль ні ді ти або ді ти, які зму ше ні пра цю ва ти, ді ти бі жен ців; ді ти-си ро ти,
ВІЛ-ін фі ко ва ні ді ти, ді ти — жер т ви на силь ст ва; ді ти й мо лодь, для яких осві та та про -
фе сій не на вчан ня не від по ві да ють їх по тре бам і на хи лам).

«Social Exclusion/Inclusion»: пе ре клад тер мі нів
Будь-яке ви ко ри стан ня тер мі нів і ка те го рій ін шо мов но го по -
ходжен ня ви кли кає чис лен ні труд но щі при їх пе ре кла ді. Оскіль ки
ста лих ук ра ї но мов них ана ло гів тер мі ну «social exclusion» ще не
існує, су то лін г віс тич ні мож ли вос ті пе ред ба ча ють «со ці аль не
відчу ження, со ці аль не від сто ро нен ня, со ці аль не від тор г нен ня, со ці -
аль на ексклю зія, ви клю чен ня із сус піль но го жит тя, ізо ля ція, де со -
ці а лізація. Від по від но, «social inclusion» — це «со ці аль не за лу чен ня,
за лучен ня до сус піль но го жит тя, со ці аль на ін тег ра ція, со ці аль на
ін к лю зія, со ці аль не вклю чен ня».

Фак тич но, со ці аль на ін к лю зія — це про цес змін у по лі тич ній,
економіч ній, со ці аль ній сфе рах, спря мо ва ний на утвер д жен ня со ці -
альної рів нос ті.
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Вза ємо зв’язок між рів нем осві ти на се лен ня та люд ським роз вит ком кра ї ни ви -
зна єть ся як без за пе реч ний факт. То му усу нен ня про явів со ці аль но го від тор г нен ня
від сфе ри осві ти, різ но ма ніт них ін с ти ту цій них і фі нан со вих бар’єрів для от ри ман -
ня осві ти є пе ре ду мо вою до сяг нен ня за галь но го про гре су в роз вит ку сус піль ст ва,
а до ступ ність осві ти для різ них ка те го рій на се лен ня роз гля да єть ся перш за все
як со ці аль на проб ле ма, що тіс но пов’яза на з іде я ми со ці аль ної спра вед ли вос ті та со -
ці аль ної рів нос ті. Екс пер ти Орга ні за ції еко но міч но го спів ро біт ниц т ва та роз вит ку
(ОЕСР) ви зна ча ють рів ність в осві ті як іс ну ван ня та ко го освіт ньо го се ре до ви ща,
де ін ди ві ду у ми мо жуть ро би ти ви бір про тя гом жит тя з ура ху ван ням влас них та лан -
тів і здіб нос тей, а не на осно ві сте рео ти пів, упе ред же них очі ку вань чи дис кри мі на -
ції. Та ке освіт нє се ре до ви ще на дає еко но міч ні та со ці аль ні мож ли вос ті не за леж но
від ста ті, ет ніч ної на леж нос ті, ра си або со ці аль но го ста ну5.

Тра ди цій ні мо де лі на вчан ня вже не мо жуть за до воль ни ти по тре би су час но го
сус піль ст ва, що по стій но змі ню єть ся. Так, на прик лад, осо би з ін ва лід ніс тю від чу ва -
ють про яви дис кри мі на ції що до до сту пу, ак тив ної учас ті та успіш но го за вер шен ня
на вчан ня на всіх рів нях осві ти. Упро вад жен ня ін к лю зив ної мо де лі на вчан ня з ура -
ху ван ням її різ но ма ніт них між дис цип лі нар них і со ці аль них ас пек тів по тре бує від -
по від них змін не тіль ки в освіт ній, а й у ба га тьох ін ших сфе рах, та ких як со ці аль на
по лі ти ка, по лі ти ка у сфе рі охо ро ни здо ров’я, зай ня тос ті, міг ра ції й на віть у сфе рі
міс то бу ду ван ня та бла го ус т рою те ри то рій.

1.2. Пра во ва осно ва ін к лю зив ної осві ти: основ ні між на род ні до ку мен ти
та чин не за ко но дав ст во Укра ї ни

Між на род ні до ку мен ти у сфе рі осві ти лю дей з особ ли ви ми по тре ба ми
Со ці аль на ін к лю зія тіс но пов’яза на з до три ман ням і за хис том осно во по -

ложних прав і сво бод лю ди ни, які міс тять ся в основ них між на род них кон вен ці ях
та ін ших до ку мен тах Орга ні за ції Об’єд на них На цій (ООН) — про від ної ор га ні за -
ції, що зай ма єть ся пи тан ня ми за хис ту прав лю ди ни, а та кож є ви зна ним між на род -
ним за ко но твор цем уже по над пів сто літ тя. З мо мен ту здо бут тя Укра ї ною
не за леж нос ті в 1991 ро ці та ви бо ру кур су на роз бу до ву від кри то го де мо кра тич но -
го сус піль ст ва Укра ї на ра ти фі ку ва ла низ ку між на род них до ку мен тів у сфе рі за хис -
ту прав лю ди ни, зок ре ма у сфе рі за без пе чен ня пра ва на осві ту. Ці до ку мен ти

5 Мешкова Т. А., Проблема доступности образования и равенства образовательных возможностей в странах
ОЭСР / Т. А. Мешкова, Б. В.Железов [текст]. Режим доступу: http://ecsocman.hse.ru/text/16211652/
[Заголовок с екрана].

Ме та ін к лю зії в осві ті по ля гає в лік ві да ції со ці аль ної ізо льо ва нос ті
(ви клю чен ня), що є на слід ком не га тив но го став лен ня до по нят тя
різ но ма ніт нос ті. Від прав ною точ кою цьо го по нят тя є пе ре ко нан -
ня, що осві та є од ним з осно во по лож них прав лю ди ни та осно вою
більш спра вед ли во го сус піль ст ва.
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ви зна ча ють клю чо ві стан дар ти прав лю ди ни, у то му чис лі і пра ва на здо бут тя осві -
ти. У сво їх за ко но дав чих ак тах Орга ні за ція Об’єд на них На цій ви зна чи ла, що пи тан -
ня ін ва лід нос ті сто су єть ся сфе ри за хис ту прав лю ди ни, а не тіль ки ре абі лі та ції
та со ці аль но го за без пе чен ня.

Най більш фун да мен таль ним уті лен ням прав лю ди ни на між на род но му рів ні ста -
ла За галь на Де кла ра ція ООН про пра ва лю ди ни, що бу ла прий ня та ООН 10 груд -
ня 1948 р. За галь на Де кла ра ція ООН про пра ва лю ди ни про го ло си ла рів ність прав
всіх лю дей без ви нят ку. Стат тя 26 де кла ра ції за зна чає, що «кож на лю ди на має
пра во на осві ту». Осві та по вин на бу ти спря мо ва на на все біч ний роз ви ток люд ської
осо бис тос ті й під ви щен ня по ва ги до прав лю ди ни та її основ них сво бод. Осві та по -
вин на спри я ти вза є мо ро зу мін ню, тер пи мос ті та друж бі між усі ма на ро да ми, ра со -
ви ми й ре лі гій ни ми гру па ми і му сить спри я ти ді яль нос ті ООН у під три ман ні ми ру.

Знач ним і ді євим кро ком у ви зна чен ні прав осіб з об ме же ною жит тє ді яль ніс тю
бу ло прий нят тя Ге не раль ною Асам б леєю ООН Де кла ра ції про пра ва ро зу мо во від -
ста лих осіб 20 груд ня 1971 ро ку. Згід но із цією де кла ра цією, лю ди з ро зу мо вою від -
ста ліс тю ма ють ті са мі пра ва, що й усі ін ші чле ни сус піль ст ва. Де кла ра ція про пра ва
ро зу мо во від ста лих осіб ста ла пер шим нор ма тив но-пра во вим до ку мен том про ви -
знан ня лю дей з по ру шен ня ми ро зу мо во го роз вит ку сус піль но пов но цін ни ми в со -
ці аль но му сен сі чле на ми сус піль ст ва, які, тим не мен ше, по тре бу ють пра во во го
за хис ту та під трим ки, оскіль ки са ме лю ди з по ру шен ня ми ро зу мо во го роз вит ку
най час ті ше сприй ма ють ся як не пов но цін на мен шість се ред люд ської спіль но ти.

9 груд ня 1975 р. Ге не раль на Асам б лея ООН ухва ли ла Де кла ра цію про пра ва ін -
ва лі дів, в якій бу ло за зна че но, що «ін ва лі ди, не зва жа ю чи на при чи ни, ха рак тер
і склад ність їх ніх по ру шень роз вит ку, ма ють ті ж основ ні пра ва, що і їх ні спів гро ма -
дя ни то го ж ві ку». У цьо му нор ма тив но-пра во во му до ку мен ті та кож бу ло за яв ле но,
що лю ди з ін ва лід ніс тю по вин ні от ри му ва ти не об хід ну під трим ку, яка б да ла змо гу
мак си маль но ви яви ти свої мож ли вос ті та здіб нос ті і при ско ри ла про цес їхньої ін те -
гра ції в сус піль ст во. Цін ність ви ще за зна че них до ку мен тів по ля га ла в то му, що в них
упер ше бу ло ви зна но, що ін ва лід ність є не ме дич ною, а со ці аль ною проб ле мою,
проб ле мою прав лю ди ни.

Пи тан ня між на род но го ре гу лю ван ня прав ді тей з ін ва лід ніс тю окрес ле но у прий -
ня тій у 1989 ро ці Кон вен ції ООН про пра ва ди ти ни, яку Укра ї на ра ти фі ку ва ла По -
ста но вою Вер хов ної Ра ди Укра ї ни від 27 лю то го 1991 ро ку. Кон вен ція ООН про
пра ва ди ти ни ґрун ту єть ся на ви знан ні прав усіх ді тей, на прі о ри тет нос ті за галь но -
люд ських цін нос тей та гар мо ній но го роз вит ку осо бис тос ті, не дис к ри мі на ції ди ти -
ни з ін ва лід ніс тю за жод ни ми озна ка ми. Упер ше в іс то рії між на род но го пра во во го
за ко но дав ст ва бу ло ви зна че но прі о ри тет ність ін те ре сів ди ти ни в сус піль ст ві, а та -
кож на го ло шу ва лось на не об хід нос ті особ ли вої тур бо ти про ді тей з ін ва лід ніс тю.

Пра во всіх ді тей без ви нят ку на одер жан ня осві ти є клю чо вим по ло жен ням цієї
кон вен ції, оскіль ки осві та є са мо цін ніс тю і ви зна єть ся фун да мен таль ним пра вом
кож ної лю ди ни (стат тя 28).
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Пи тан ня рів но го до сту пу до осві ти та кож об го во рю ва лось під час Все світ ньої
кон фе рен ції з осві ти для всіх, яка від бу лась у бе рез ні 1990 ро ку в міс ті Джом тьєн
(Та ї ланд). Учас ни ки кон фе рен ції роз ро би ли Рам ки ді яль нос ті у сфе рі ба зо вої осві -
ти на 90-і ро ки, які пе ред ба ча ли розв’язан ня шес ти го лов них за вдань: 1) роз ши рен -
ня ді яль нос ті із за хис ту й роз вит ку ді тей до шкіль но го ві ку; 2) уні вер са лі за цію
по чат ко вої осві ти; 3) по кра щен ня ре зуль та тів на вчан ня; 4) зни жен ня рів ня не гра -
мот нос ті до рос лих; 5) роз ши рен ня по слуг ба зо вої осві ти, а та кож на вчан ня під літ -
ків і до рос лих; 6) при ско ре не на бут тя ін ди ві ду аль них і сі мей них знань і на ви чок,
не об хід них для під ви щен ня жит тє во го рів ня.

Під сум ком кон фе рен ції ста ло прий нят тя Все світ ньої де кла ра ції «Осві та для
всіх», яка ґрун ту єть ся на Де кла ра ції прав лю ди ни й Кон вен ції про пра ва ди ти ни
і ствер д жує, що кож на ди ти на, мо ло да лю ди на чи до рос лий ма ють пра во на осві ту,
яка за до воль ня ти ме її ба зо ві освіт ні по тре би в най ви що му й най пов ні шо му зна чен -
ні цьо го по нят тя, тоб то на осві ту, яка дає їм змо гу на вчи тись пі зна ва ти, ді яти, жи ти
ра зом з ін ши ми.

Шля хи ре алі за ції пра ва рів них мож ли вос тей на здо бут тя осві ти людь ми з ін ва -
лід ніс тю та ви знан ня ін к лю зив но го на вчаль но го се ре до ви ща, тоб то в сис те мі за -
галь ної, а не спе ці аль ної осві ти, бу ли ви зна че ні як прі о ри тет ні у Стан дар т них
пра ви лах за без пе чен ня рів них мож ли вос тей для ін ва лі дів, за твер д же них 20 груд -
ня 1993 ро ку на 48-й се сії Ге не раль ної Асам б леї ООН. Зок ре ма, пра ви ло 6. «Осві -
та» за зна чає, що «…дер жа вам слід ви зна ва ти прин цип рів них мож ли вос тей у сфе рі
по чат ко вої, се ред ньої та ви щої осві ти для ді тей, мо ло ді й до рос лих з ін ва лід ніс тю
в ін тег ро ва них струк ту рах. Їм слід за без пе чу ва ти, щоб осві та для осіб з ін ва лід ніс -
тю ста ла не від’єм ною час ти ною сис те ми за галь ної осві ти».

Стан дар т ні пра ви ла за без пе чен ня рів них мож ли вос тей для ін ва лі дів ви зна ча -
ють ін к лю зив не на вчан ня прі о ри тет ною фор мою у здо бут ті осві ти осо ба ми з ін ва -
лід ніс тю, про те та кож від мі ча єть ся, що на пев них ета пах ре фор му ван ня сис те ми
осві ти ін к лю зив на осві та не є аль тер на ти вою спе ці аль ній осві ті. Так, у пун к ті 8 за -
зна че но, що «..у ви пад ках, ко ли сис те ма за галь ної осві ти все ще не за без пе чує від -
по від ним чи ном по тре би всіх лю дей з ін ва лід ніс тю, мож на пе ред ба чи ти спе ці аль ну
осві ту. На вчан ня у спе ці аль них на вчаль них за кла дах по вин но бу ти спря мо ва не
на під го тов ку уч нів до на вчан ня в сис те мі за галь ної осві ти, а якість та ко го на вчан -
ня му сить від по ві да ти тим же стан дар там і ці лям, що й на вчан ня в сис те мі за галь ної
осві ти і по вин ні бу ти тіс но вза є мо пов’яза ни ми».

Учас ни ки Все світ ньо го фо ру му з пи тань осві ти в Да ка рі, що від був ся у 2000 ро -
ці, схва ли ли Кон цеп цію осві ти для всіх, що бу ла прий ня та на Все світ ній кон фе рен -
ції у Джом тьє ні в 1990 ро ці. На фо ру мі бу ло ще раз на го ло ше но, що осві та для всіх
по вин на вра хо ву ва ти по тре би враз ли вих груп лю дей. Зна чу щим до ку мен том для
по даль шо го роз вит ку та ро зу мін ня ін к лю зії ста ла Да кар ська де кла ра ція (2000 р.),
в осно ву якої бу ло пок ла де но про го ло ше ні під час між на род ної кон фе рен ції Ці лі
осві ти ти ся чо літ тя. Де кла ра ція на го ло си ла на не об хід нос ті ці ле спря мо ва них дій
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з бо ку дер жав за для до сяг нен ня ці лей ти ся чо літ тя в освіт ній га лу зі, а са ме — за без -
пе чен ня до сту пу до обов’яз ко вої осві ти всім ді тям до 2015 ро ку з особ ли вим на го ло -
сом на ді тях з особ ли ви ми по тре ба ми та дів чат ках.

Ін но ва цій на освіт ня кон цеп ція на вчан ня ді тей з по ру шен ня ми роз вит ку бу ла
пред с тав ле на на Все світ ній кон фе рен ції з пи тань осві ти осіб з особ ли ви ми по тре -
ба ми: до ступ та якість, що бу ла про ве де на за під трим ки ЮНЕСКО в Іспа нії в міс ті
Са ла ман ка 7–10 чер в ня 1994 ро ку. Кон цеп ту аль ні за са ди здо бут тя осві ти людь ми
з особ ли ви ми по тре ба ми бу ло ви кла де но в Са ла манк ській де кла ра ції та Рам ках
дій з осві ти осіб з особ ли ви ми по тре ба ми і по вин ні бу ли слу гу ва ти осно вою освіт -
ньої по лі ти ки та прак тич ної ді яль нос ті 92-х дер жав-учас ниць кон фе рен ції.

Са ла манк ська де кла ра ція про прин ци пи, по лі ти ку та прак тич ну ді яль ність у сфе -
рі осві ти осіб з особ ли ви ми по тре ба ми ста ла пер шим між на род ним до ку мен том,
де бу ло на го ло ше но на не об хід нос ті про ве ден ня освіт ніх ре форм у на пря мі ін к лю -
зив ної осві ти. У звер нен ні до всіх уря дів бу ло за зна че но, що прі о ри тет ним з точ ки
зо ру по лі ти ки та бюд жет них асиг ну вань му сить бу ти «ре фор му ван ня сис те ми осві -
ти, яке б да ло змо гу охо пи ти на вчан ням усіх ді тей, не зва жа ю чи на ін ди ві ду аль ні від -
мін нос ті та труд но щі; за ко но дав чо ви зна ти прин цип ін к лю зив ної осві ти, який
по ля гає в то му, що всі ді ти по вин ні на вча тись у зви чай них шко лах, за ви нят ком тих
ви пад ків, ко ли не мож на зро би ти інак ше; всі ля ко за охо чу ва ти об мін до сві дом
із краї на ми, що ма ють ін к лю зив ну сис те му на вчан ня; спри я ти учас ті бать ків, гро -
мад, гро мад ських ор га ні за цій осіб з не пов нос п рав ніс тю у про це сах пла ну ван ня та
прий нят тя рі шень, що сто су ють ся за до во лен ня особ ли вих на вчаль них по треб;
усіля ко спри я ти роз роб ці стра те гій діа гнос ту ван ня та ви зна чен ня особ ли вих по -
треб ді тей, а та кож роз роб ля ти на уко во-ме то дич ні ма те рі а ли про пи тан ня ін к лю -
зив но го на вчан ня; знач ну ува гу вар то при ді ли ти під го тов ці пе да го гів до ро бо ти
в сис те мі ін к лю зив ної осві ти».

Ке рів ним, осно во по лож ним прин ци пом прий ня тих Ра мок дій ста ло твер д -
ження, що «…шко ли по вин ні прий ма ти всіх ді тей, не зва жа ю чи на їх ні фі зич ні,
інте лек ту аль ні, со ці аль ні, емо цій ні, мов ні та ін ші особ ли вос ті». Са ме шко ли, як за -
зна ча єть ся в цьо му до ку мен ті, по вин ні ста ти взір цем для сус піль ст ва в орі єн та ції
на за до во лен ня по треб лю дей, сус піль ст ва, в яко му з по ва гою став лять ся до їх ніх
від мін нос тей.

У всту пі до цьо го до ку мен та за зна ча єть ся, що пев на кіль кість ді тей, пе ре бу ва ю -
чи у шко лі, сти ка єть ся зі знач ни ми труд но ща ми в на вчан ні, ма ю чи особ ли ві по тре -
би в на вчан ні. Тер мін «особ ли ві освіт ні по тре би» сто су єть ся всіх ді тей і мо ло ді,
до дат ко ві по тре би яких зу мов ле ні різ ни ми фор ма ми по ру шень у роз вит ку і які
пов’яза ні із про це сом на вчан ня. Знач на кіль кість ді тей сти ка ють ся із труд но ща ми
в на вчан ні й, та ким чи ном, ма ють по тре бу в до дат ко вій під трим ці на пев них ета пах
сво го на вчан ня. Важ ли вим та кож є твер д жен ня, що для цьо го тре ба адап ту ва ти на -
вчаль ний про цес до по треб ді тей, а «не під га ня ти ді тей під не змін ні та ста лі на вчаль -
ні умо ви». Шко ли по вин ні зна хо ди ти шля хи для успіш но го на вчан ня всіх ді тей,
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у то му чис лі й ді тей зі склад ни ми по ру шен ня ми роз вит ку, для чо го тре ба роз ро би -
ти пе да го гіч ні під хо ди, зо рі єн то ва ні на по тре би уч нів.

Най ви знач ні шим між на род ним до ку мен том у сфе рі за хис ту прав лю дей з ін ва -
лід ніс тю, який за крі пив про го ло ше ні ООН у За галь ній Де кла ра ції прав лю ди ни
та між на род них пак тах про пра ва лю ди ни пра ва лю дей з ін ва лід ніс тю й кон к ре ти -
зу вав їх, у то му чис лі і пра ва ді тей з ін ва лід ніс тю, ста ли Кон вен ція ООН про пра ва
лю дей з ін ва лід ніс тю та Фа куль та тив ний про то кол до неї, які бу ли за твер д же ні
13 груд ня 2006 ро ку в м. Нью-Йорк. Для 650-ти міль йо нів лю дей з ін ва лід ніс тю
в усьо му сві ті за твер д жен ня Кон вен ції ООН про пра ва лю дей з ін ва лід ніс тю ста ло
пев ним по во рот ним пун к том в їхньо му жит ті.

Кон вен ція ООН уста но ви ла між на род ні стан дар ти основ них прав і сво бод
людей з ін ва лід ніс тю та за галь ну осно ву для більш ефек тив ної спів пра ці дер жав-
чле нів кон вен ції та гро мад ськос ті. В осно ву кон вен ції бу ли пок ла де ні та кі цін нос ті
та прин ци пи, як люд ська гід ність, до ступ до спра вед ли вос ті, важ ли вість сі мей но го
під хо ду до прий нят тя рі шень, до ступ до осві ти, са мо стій не жит тя, пра цев лаш ту -
вання. Ці стан дар ти від об ра жа ють ба чен ня сві то вої де мо кра тії та прав лю ди ни.
П’ят де сят ста тей кон вен ції охоп лю ють по лі тич ні та гро ма дян ські пра ва лю дей
з інва лід ніс тю, зок ре ма пра ва на до ступ ність, участь, осві ту, охо ро ну здо ров’я, пра -
цев лаш ту ван ня й со ці аль ний за хист.

Одним з най більш важ ли вих здо бут ків кон вен ції ста ло но ве ро зу мін ня по нят тя
«ін ва лід нос ті», що ба зу єть ся на со ці аль ній мо де лі ро зу мін ня ін ва лід нос ті — у пре -
ам бу лі цьо го до ку мен та за зна ча єть ся, що ін ва лід ність — це по нят тя, яке ево лю ці о -
нує, і що ін ва лід ність є ре зуль та том вза є мо дії, яка від бу ва єть ся між людь ми, які
ма ють по ру шен ня здо ров’я, та бар’єра ми, які іс ну ють у від но си нах лю дей і в на вко -
лиш ньо му се ре до ви щі й за ва жа ють пов ній та ефек тив ній учас ті лю дей з ін ва лід ніс -
тю в жит ті сус піль ст ва на рів ні з ін ши ми, а та кож що «…ін ва лі ди про дов жу ють
на трап ля ти на бар’єри на шля ху до їхньої учас ті в жит ті сус піль ст ва як пов но прав -
них чле нів і з по ру шен ням їх ніх прав лю ди ни в усіх час ти нах сві ту».

Особ ли вої ува ги за слу го вує стат тя 24 «Осві та», де за зна ча єть ся, що «…дер -
жа ви-учас ни ці ви зна ють пра во ін ва лі дів на осві ту. Для ці лей ре алі за ції цьо го пра ва
без дис кри мі на ції й на під ста ві рів нос ті мож ли вос тей дер жа ви-учас ни ці за без пе -
чу ють ін к лю зив ну осві ту на всіх рів нях про тя гом усьо го жит тя», а та кож, що «дер -
жа ви-учас ни ці за без пе чу ють, щоб ін ва лі ди не ви клю ча ли ся че рез ін ва лід ність
із сис те ми за галь ної осві ти, а ді ти-ін ва лі ди — із сис те ми без плат ної та обов’яз ко вої
по чат ко вої або се ред ньої осві ти; за без пе чен ня ро зум но го при сто су ван ня, що вра -
хо вує ін ди ві ду аль ні по тре би; от ри ман ня все ре ди ні сис те ми за галь ної осві ти не об -
хід ної під трим ки для по лег шен ня ефек тив но го на вчан ня; до ступ до за галь ної
се ред ньої осві ти, про фе сій но го на вчан ня, осві ти для до рос лих і на вчан ня про тя гом
усьо го жит тя без дис кри мі на ції та на рів ні з ін ши ми».

Укра ї на ра ти фі ку ва ла Кон вен цію ООН про пра ва лю дей з ін ва лід ніс тю та Фа -
куль та тив ний про то кол до неї 16 груд ня 2009 ро ку, що ста ло ще од ним під твер д жен -
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ням ви бра но го де мо кра тич но го кур су кра ї ни, а та кож між на род ним зо бов’язан ням
дер жа ви за без пе чу ва ти основ ні пра ва та сво бо ди всіх гро ма дян, і в пер шу чер гу тих,
хто най біль ше по тре бує під трим ки, — лю дей з особ ли ви ми по тре ба ми та (або)
з інва лід ніс тю.

Іншим важ ли вим до ку мен том у сфе рі за хис ту прав та основ них сво бод лю ди ни
вар то ви зна ти Хар тію основ них прав Євро пей сько го Со ю зу (ЄС), яка бу ла ство -
рена про тя гом груд ня 1999 р. — жов т ня 2000 р. у рам ках спе ці аль но го ор га ну, який
об’єд ну вав пред с тав ни ків уря дів дер жав-чле нів ЄС, чле нів на ці о наль них пар -
ламентів, Євро пар ла мен ту, Євро пей ської Ко мі сії та спо сте рі га чів від су ду ЄС та
Ради Євро пи.

Пра во на осві ту опи су єть ся у стат ті 14, що міс тить ся в роз ді лі II «Сво бо ди». У цій
стат ті за зна ча єть ся, що кож ний має пра во на осві ту, яке вклю чає в се бе мож ли вість
от ри ман ня без кош тов ної обов’яз ко вої осві ти з ура ху ван ням де мо кра тич них прин -
ци пів, а та кож пра во бать ків за без пе чу ва ти сво їм ді тям на вчан ня й ви хо ван ня від -
по від но до їх ніх ре лі гій них, фі ло соф ських і пе да го гіч них пе ре ко нань, а та кож
від по від но до на ці о наль но го за ко но дав ст ва. Хо ча хар тія не є юри дич но обов’яз ко -
вим до ку мен том, од нак на за ко но дав чо му рів ні ЄС ви знав її важ ли вість шля хом від -
зна чен ня у дру го му пун к ті пре ам бу ли до ди рек ти ви, що ди рек ти ва до три му єть ся
прин ци пів, ви зна них не тіль ки у стат ті 8 Євро пей ської кон вен ції про пра ва лю ди ни,
а й у хар тії в ці ло му.

Чин не за ко но дав ст во Укра ї ни у сфе рі ін к лю зив ної осві ти
Основ ний За кон Укра ї ни — Кон с ти ту ція Укра ї ни, прий ня та в чер в ні 1996

ро ку, за зна чає, що не мо же бу ти жод них при ві ле їв чи об ме жень за озна ка ми ра си,
ко льо ру шкі ри, по лі тич них, ре лі гій них та ін ших пе ре ко нань, ста ті, ет ніч но го та со -
ці аль но го по ход жен ня, май но во го ста ну, міс ця про жи ван ня, за мов ни ми чи ін ши ми
озна ка ми. Ре алі за ція за зна че них у Кон с ти ту ції Укра ї ни прав лю ди ни за без пе чу -
ється шля хом прий нят тя та ви ко нан ня від по від них за ко нів і під за кон них ак тів, зок -
ре ма у сфе рі осві ти: За ко ну «Про осві ту» (1991 р.), За ко ну «Про про фе сій ну осві ту»
(1998 р.), За ко ну «Про за галь ну се ред ню осві ту» (1999 р.), За ко ну «Про по за шкіль -
ну осві ту» (2000 р.), За ко ну «Про до шкіль ну осві ту» (2001 р.), За ко ну «Про ви щу
осві ту» (2002 р.). Не зва жа ю чи на де кла ра тив ність рів них прав і мож ли вос тей у всіх
зга да них за ко нах, зок ре ма в за ко нах про до шкіль ну та за галь ну се ред ню осві ту, яка
є обов’яз ко вою в Укра ї ні, для ді тей з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми в біль шос ті
ви пад ків усе ще ре ко мен ду єть ся на вчан ня у спе ці аль них на вчаль них за кла дах.

Ра ти фі ка ція Укра ї ною Кон вен ції ООН про пра ва лю дей з ін ва лід ніс тю і Фа куль -
та тив но го про то ко лу у груд ні 2009 ро ку спри я ла роз вит ку ін к лю зив ної осві ти
в Укра ї ні. У груд ні 2009 ро ку був прий ня тий на ступ ний від прав ний для роз вит ку
інк лю зив ної осві ти до ку мент — Роз по ряд жен ня Ка бі не ту Мі ніс т рів Укра ї ни
№ 1482-р. «Про за твер д жен ня пла ну за хо дів що до за про вад жен ня ін к лю зив но го
та ін тег ро ва но го на вчан ня у за галь но ос віт ніх на вчаль них за кла дах на пе рі од
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до 2012 ро ку». Від по від но до цьо го роз по ряд жен ня Мі ніс тер ст во осві ти і на уки
Укра ї ни ви да ло на каз № 1153 від 21 груд ня 2009 ро ку «Про за хо ди МОН на ви ко -
нан ня за вдань, ви зна че них роз по ряд жен ням Ка бі не ту мі ніс т рів Укра ї ни від 3 груд -
ня 2009 ро ку № 1482 «Про за твер д жен ня пла ну за хо дів що до за про вад жен ня
ін к лю зив но го та ін тег ро ва но го на вчан ня у за галь но ос віт ніх на вчаль них за кла дах
на пе рі од до 2012 ро ку». Цим на ка зом бу ло за твер д же но низ ку за хо дів, які по вин ні
спри я ти роз вит ку ін к лю зив ної осві ти.

На ступ ни ми кро ка ми ста ло за твер д жен ня Вер хов ною Ра дою Укра ї ни За ко ну
Укра ї ни «Про вне сен ня змін до за ко но дав чих ак тів з пи тань за галь ної се ред ньої
та до шкіль ної осві ти» (про ор га ні за цію на вчаль но-ви хов но го про це су) № 2442-VI
від 6 лип ня 2010 ро ку. Зок ре ма, у пун к ті 2.2 за зна че но про не об хід ність до пов ни ти
пер ший аб зац пун к ту тре тьо го ст. 9 За ко ну Укра ї ни «Про за галь ну се ред ню осві -
ту» сло ва ми «.спе ці аль ні та ін к лю зив ні кла си для на вчан ня ді тей з особ ли ви ми
освіт ні ми по тре ба ми», а та кож за твер д жен ня в жов т ні 2010 ро ку Кон цеп ції роз -
вит ку ін к лю зив ної осві ти (на каз Мі ніс тер ст ва осві ти і на уки Укра ї ни № 912 від
01.10.2010 р.).

Кон цеп ція роз вит ку ін к лю зив ної осві ти впер ше вве ла в за ко но дав че по ле Украї -
ни ви зна чен ня ін к лю зив но го на вчан ня як «ком п лек с но го про це су за без пе чен ня
рів но го до сту пу до якіс ної осві ти ді тям з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми шля хом
ор га ні за ції їх на вчан ня в за галь но ос віт ніх на вчаль них за кла дах на осно ві за сто су -
ван ня осо бис тіс но зо рі єн то ва них ме то дів на вчан ня з ура ху ван ням ін ди ві ду аль них
особ ли вос тей на вчаль но-пі зна валь ної ді яль нос ті та ких ді тей». Для за без пе чен ня
осо бис тіс но зо рі єн то ва но го під хо ду у про це сі на вчан ня кон цеп ція пе ред ба чає та -
кож вве ден ня до дат ко вої по са ди асис тен та вчи те ля шля хом до пов нен ня Кла си фі -
като ра про фе сій но вою ква лі фі ка цією.

У груд ні 2010 р. Мі ніс тер ст во осві ти і на уки Укра ї ни ви да ло на каз «Про за твер -
д жен ня По ло жен ня про спе ці аль ні кла си для на вчан ня ді тей з особ ли ви ми освіт -
ні ми по тре ба ми у за галь но ос віт ніх на вчаль них кла сах», в яко му за зна ча єть ся,
що ме тою ство рен ня спе ці аль них кла сів у за галь но ос віт ніх на вчаль них за кла дах є
ре алі за ція пра ва ді тей з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми на здо бут тя за галь ної
серед ньої осві ти за міс цем про жи ван ня, за лу чен ня сім’ї до учас ті в на вчаль но-ре абі -
лі та цій но му про це сі з ура ху ван ням особ ли вос тей роз вит ку та по треб ди ти ни, ство -
рен ня пе ре ду мов для со ці аль ної адап та ції, по даль шої ін тег ра ції в сус піль ст во ді тей
з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми. Хо ча спе ці аль ні кла си в за галь но ос віт ніх на -
вчаль них за кла дах мож на вва жа ти час т ко вою ін к лю зією, оскіль ки ді ти мо жуть бра -
ти участь у по за шкіль них за хо дах спіль но з ін ши ми діть ми, у да но му на ка зі все ще
про сте жу єть ся тен ден ція до ме дич ної мо де лі ро зу мін ня ін ва лід нос ті. Зок ре ма це
ство рен ня ін ди ві ду аль них на вчаль них пла нів і про грам на осно ві на вчаль них про -
грам спе ці аль них шкіл (шкіл-ін тер на тів) то що.

У сер п ні 2011 ро ку Ка бі нет Мі ніс т рів Укра ї ни прий няв По ста но ву № 872 про
«По ря док ор га ні за ції ін к лю зив но го на вчан ня у за галь но ос віт ніх на вчаль них
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закла дах«, в якій ви зна че но умо ви, не об хід ні для успіш но го впро вад жен ня ін к лю -
зив ної осві ти, зок ре ма та кі:

• за сто су ван ня осо бис тіс но зо рі єн то ва них ме то дів на вчан ня (ін ди ві ду а лі за ція,
ди фе рен ці а ція);

• за без пе чен ня без пе реш код но го до сту пу до бу ді вель і при мі щень та ко го за кла -
ду для ді тей з по ру шен ня ми опор но-ру хо во го апа ра ту та ді тей з ва да ми зо ру;

• за без пе чен ня не об хід ни ми на вчаль но-ме то дич ни ми та ін ди ві ду аль ни ми тех -
ніч ни ми за со ба ми на вчан ня то що.

Цей до ку мент за зна чає, що особ ли віс тю на вчаль но-ви хов но го про це су ді тей
з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми є йо го ко рек цій на спря мо ва ність, яка від об ра жа -
єть ся в ін ди ві ду аль них на вчаль них пла нах. Інди ві ду аль ні на вчаль ні пла ни для ді тей
з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми роз роб ля ють ся пе да го га ми спіль но з ін ши ми
фа хів ця ми та за твер д жу ють ся ке рів ни ком на вчаль но го за кла ду. Осо бис тіс но зо рі -
єн то ва ний під хід до на вчан ня ді тей з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми за без пе чу -
єть ся вве ден ням по са ди «асис тент пе да го га».

Не зва жа ю чи на не до ско на лість цьо го до ку мен та з точ ки зо ру не ви зна че нос ті
чи від сут нос ті ме ха ніз мів йо го впро вад жен ня, за твер д жен ня «По ряд ку ор га ні за ції
ін к лю зив но го на вчан ня у за галь но ос віт ніх на вчаль них за кла дах» є до сить про -
гресив ним кро ком на шля ху до за про вад жен ня ін к лю зив ної осві ти в Укра ї ні.
Очевид но, що при по даль шій роз роб ці освіт ньої по лі ти ки як на рів ні кра ї ни, так
і на міс це во му рів ні (об ласть, рай он, міс то, се ло, окре мий на вчаль ний за клад) вар -
то вра хо ву ва ти мо ні то рин го ві по каз ни ки до три ман ня прав лю ди ни. Від по від но
до Кон вен ції про пра ва лю дей з ін ва лід ніс тю, та кі по каз ни ки мож на роз ро би ти
на до да ток до на ступ них прин ци пів і ста тей кон вен ції: прин цип не дис к ри мі на ції
(стат ті 3, 5, 6 і 8 кон вен ції); прин цип до ступ нос ті (стат тя 9 кон вен ції); пра во на осві -
ту (стат тя 24 кон вен ції); пра ця й зай ня тість (стат тя 27 кон вен ції) та ін ші.

Важ ли вим з точ ки зо ру ро зу мін ня особ ли вос тей ор га ні за ції ін к лю зив но го на -
вчан ня є ін струк тив но-ме то дич ний лист «Орга ні за ція ін к лю зив но го на вчан ня
в за галь но ос віт ніх на вчаль них за кла дах», роз роб ле ний Мі ніс тер ст вом осві ти і на -
уки, мо ло ді та спор ту Укра ї ни у трав ні 2012 ро ку. У цьо му лис ті да ють ся ви зна чен -
ня та по яс нен ня та ких важ ли вих по нять, як ін к лю зив не на вчан ня, ін ди ві ду аль на
про гра ма роз вит ку, мо ди фі ка ція та адап та ція, ін ди ві ду аль ний на вчаль ний план
та ін ди ві ду аль на на вчаль на про гра ма, пор т фо ліо то що. На від мі ну від По ло жен ня
про спе ці аль ні кла си для на вчан ня ді тей з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми в за -
галь но ос віт ніх кла сах, в ін струк тив но-ме то дич но му лис ті за зна ча єть ся, що «…ін ди -
ві ду аль на на вчаль на про гра ма ди ти ни з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми у кла сі
з ін к лю зив ним на вчан ням роз роб ля єть ся на осно ві ти по вих на вчаль них про грам
за галь но ос віт ніх на вчаль них за кла дів, у то му чис лі спе ці аль них, з їх від по від ною
адап та цією 18 лип ня 2012 р. Ка бі нет Мі ніс т рів Укра ї ни прий няв По ста но ву № 635
«Про вне сен ня змін до по ста нов Ка бі не ту Мі ніс т рів Укра ї ни від 14 квіт ня 1997 р.
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№ 346 і від 14 чер в ня 2000 р. № 963», де пе ред ба ча єть ся вве ден ня по са ди асис тен та
вчи те ля за галь но ос віт ньо го на вчаль но го за кла ду з ін к лю зив ним та ін тег ро ва ним
на вчан ням. На ви ко нан ня цієї по ста но ви Мі ніс тер ст во осві ти і на уки, мо ло ді
та спор ту Укра ї ни ви дає у ве рес ні 2012 ро ку на каз «Що до по са до вих обов’яз ків
асис тен та вчи те ля», в яко му за зна ча ють ся по са до ві обов’яз ки та не об хід ні ком пе -
тен т нос ті асис тен та вчи те ля, а та кож на каз «Що до вве ден ня по са ди ви хо ва те ля
(асис тен та вчи те ля) у за галь но ос віт ніх на вчаль них за кла дах з ін к лю зив ним на вчан -
ням», в яко му за зна ча ють ся умо ви та роз мі ри опла ти пра ці, пе да го гіч не на ван та -
жен ня то що.

Іншим важ ли вим для роз вит ку ін к лю зив ної осві ти фак том став лист Мі ніс тер -
ст ва осві ти і на уки Укра ї ни № 1/9–539 від 8 сер п ня 2013 ро ку «Про ор га ні за цій но-
ме то дич ні за са ди за без пе чен ня пра ва на осві ту ді тям з особ ли ви ми освіт ні ми
по тре ба ми». У цьо му лис ті бу ло за зна че но та кі важ ли ві по ло жен ня:

• ство рен ня в кож но му ре гі о ні бан ку да них про кіль кість ді тей з особ ли ви ми
потре ба ми, у то му чис лі й ді тей з ін ва лід ніс тю, який по ви нен що річ но онов -
лю ва тись;

• на го ло шен ня на важ ли вос ті спів пра ці ін к лю зив них на вчаль них за кла дів із
пси хо ло го-ме ди ко-пе да го гіч ни ми кон суль та ці я ми у про це сі ство рен ня ін ди ві -
ду аль них про грам роз вит ку ді тей з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми;

• ор га ні за ція на вчаль но-ре абі лі та цій них цен т рів (НРЦ), які по вин ні за без пе чити
ком п лек с ну ре абі лі та цій ну до по мо гу ді тям зі склад ни ми по ру шен ня ми пси хо -
фі зич но го роз вит ку;

• під крес лен ня важ ли вос ті спів пра ці ін к лю зив них на вчаль них за кла дів зі спе ці -
аль ни ми на вчаль ни ми за кла да ми та на вчаль но-ре абі лі та цій ни ми цен т ра ми.

Дов го очі ку ва ни ми для осві тян ської та бать ківської гро мад ста ли змі ни до За ко -
ну «Про до шкіль ну осві ту», під пи са ні Пре зи ден том Укра ї ни 5 чер в ня 2014 ро ку, які
да ли мож ли вість від кри ва ти на ба зі до шкіль них на вчаль них за кла дів спе ці аль ні
та ін к лю зив ні гру пи6.

1.3. Суть ін к лю зив ної осві ти: до ступ ність і кон цеп ція уні вер саль но го
дизайну

Ро зу мін ня кон цеп ції ін к лю зив ної осві ти
Са ме цей до ку мент і став пер шим між на род ним до ку мен том, який дав ви -

зна чен ня ін к лю зив ної осві ти й на го ло сив на не об хід нос ті про ве ден ня освіт ніх ре -
форм у на пря мі ін к лю зив ної осві ти.

6 Закон України «Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного
навчання», № 1324-VII від 5.06.2014.
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ЮНЕСКО роз гля дає ін к лю зію як ди на міч ний про цес, який по ля гає в по зи тив но -
му став лен ні до різ но ма ніт нос ті уч нів у на вчаль но му се ре до ви щі, сприй нят ті ін ди -
ві ду аль них особ ли вос тей не як проб ле ми, а як мож ли вос тей для роз вит ку. То му рух
у на прям ку ін к лю зії — це не тіль ки тех ніч на чи ор га ні за цій на змі на, а й пев на фі ло -
со фія в осві ті. Та ким чи ном, для ро зу мін ня ін к лю зії ма ють зна чен ня чо ти ри клю чо -
ві ас пек ти7:

1. Інклю зія — це про цес. Її слід роз гля да ти як не пе ре рв ний по шук кра щих спо -
собів ура ху ван ня пи тань ба га то ма ніт нос ті. Во на на вчає спів іс ну ва ти з від мін -
нос тя ми, які по ста ють при цьо му в більш по зи тив но му світ лі та роз гля да ють ся
як сти мул для за охо чен ня ді тей і до рос лих до на вчан ня.

2. Інклю зія спря мо ва на на ви яв лен ня й усу нен ня бар’єрів. Во на пе ред ба чає збір,
уза галь нен ня й оцін ку ін фор ма ції з ве ли кої кіль кос ті різ них дже рел з ме тою
вдос ко на лен ня освіт ньої по лі ти ки та прак ти ки, сти му лю ван ня ді тей і до рос -
лих до на вчан ня.

3. Інклю зія ство рює умо ви для при сут нос ті, учас ті та до сяг нень усіх уч нів. Тер -
мін «при сут ність» озна чає міс це на вчан ня ді тей і те, на скіль ки ре гу ляр но во -
ни йо го від ві ду ють. Тер мін «участь» опи сує якість їхньо го до сві ду під час
пе ре бу ван ня там і то му ви ма гає вра ху ван ня ду мок тих, хто на вча єть ся. Тер -
мін «до сяг нен ня» сто су єть ся не тіль ки ре зуль та тів тес тів чи ек за ме нів, він
охоп лює та кож ре зуль та ти на вчан ня в ме жах усіх на вчаль них пла нів і про грам
(curriculum).

4. Інклю зія ви ма гає під ви ще ної ува ги до ді тей із «гру пи ри зи ку«, для яких іс нує ві -
ро гід ність ви клю чен ня чи низь кої успіш нос ті. Мо ва йде про мо раль ний
обов’язок вес ти ре тель не спо сте ре жен ня за гру па ми уч нів, які за ста тис ти кою
най час ті ше по трап ля ють у «гру пу ри зи ку», і, за по тре би, ужи ва ти за хо ди для
за без пе чен ня їхньої при сут нос ті, учас ті та до сяг нень у сис те мі за галь ної освіти

Як за зна ча лось ра ні ше, іс нує без ліч спо со бів роз гля ду та кої склад ної кон цеп ції,
як ін к лю зія. У ма те рі а лах ЮНЕСКО ін к лю зія опи су єть ся як про цес, що пе ред ба чає
змі ни. Це без пе рер в ний про цес на вчан ня та ак тив ної учас ті всіх уч нів і до рос лих
у жит ті на вчаль но го за кла ду. Це іде ал, до яко го мож на праг ну ти, але яко го не мож -
на до сяг ну ти пов ніс тю. Тим не мен ше, ре аль на ін к лю зія з’яв ля єть ся в на вчаль но му
за кла ді в той са мий мо мент, ко ли по чи на єть ся про цес за без пе чен ня пов но цін ної
учас ті в жит ті за кла ду всіх уч нів.
7 Керівні рекомендації для інклюзії: Забезпечення доступу до освіти для всіх. ЮНЕСКО. – 2008.

Інклю зив на осві та — тер мін, який упер ше про зву чав у Са ла манк -
ській де кла ра ції про прин ци пи, по лі ти ку та прак тич ну ді яль ність
у сфе рі осві ти осіб з особ ли ви ми по тре ба ми, яка бу ла прий ня та
на Все світ ній кон фе рен ції з пи тань осві ти осіб з особ ли ви ми по-
 тре ба ми в чер в ні 1994 ро ку.
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Інклю зія як освіт ня кон цеп ція по стій но роз ви ва єть ся і є вкрай важ ли вою для
фор му ван ня по лі ти ки та стра те гій, спря мо ва них на усу нен ня при чин і на слід ків
дис кри мі на ції, не рів нос ті та ви клю чен ня. Важ ли вим для ро зу мін ня ін к лю зії в освіті
є ін декс ін к лю зії, який був роз роб ле ний у 2000 ро ці бри тан ськи ми вче ни ми Ме лом
Ейн скоу та То ні Бу том за учас тю гру пи бри тан ських пе да го гів, бать ків, пра ців ни ків
управ лінь осві ти, уче них і пред с тав ни ків гро мад ських ор га ні за цій лю дей з ін ва лід -
ніс тю. На сьо год ні «Індекс ін к лю зії» пе ре кла де ний на 44 мо ви й ви ко рис то ву єть ся
у 15-ти кра ї нах сві ту. У 2011 ро ці «Індекс ін к лю зії» був пе ре кла де ний на ук ра їн ську
мо ву й пі сля апро ба ції був схва ле ний для ви ко ри стан ня у про фе сій но-тех ніч них
навчаль них за кла дах Укра ї ни На уко во-ме то дич ною ко мі сією із про фе сій ної пе да -
го гі ки, пси хо ло гії та зміс ту про фе сій но-тех ніч ної осві ти Мі ніс тер ст ва осві ти і на -
уки, мо ло ді та спор ту України. У 2014 ро ці в Укра ї ні здій с ню єть ся апро ба ція тре тьої
вер сії «Індек су ін к лю зії», що бу ла роз роб ле на про фе со ром То ні Бу том як від по відь
на ре зуль та ти чис лен них дис ку сій у кра ї нах, які ви ко рис то ву ють «Індекс ін к лю зії»,
а та кож на ви кли ки, що сто ять пе ред су час ним по ко лін ням, — жит тєз дат ність еко -
ло гії, сві то ве та на ці о наль не гро ма дян ст во, від сут ність на силь ст ва, здо ро вий спо сіб
жит тя та ін ші. Іншою важ ли вою особ ли віс тю тре тьо го ви дан ня «Індек су ін к лю зії»
є йо го чіт ка спря мо ва ність на ін к лю зив ні цін нос ті.

По нят тя «пов но цін на участь» пе ред ба чає ак тив не за лу чен ня до про це су на вчан -
ня кож но го уч ня й без умов не прий нят тя кож но го уч ня та ким, яким він/во на є.
Інклю зія по чи на єть ся з то го, що ви зна єть ся на яв ність від мін нос тей між уч ня ми. Під
час роз вит ку ін к лю зив но го під хо ду до на вчан ня та кі від мін нос ті вра хо ву ють ся і є
осно вою на вчаль но-ви хов но го про це су. При та ко му під хо ді мо жуть та кож зна до -
би ти ся сут тє ві змі ни в на вчаль но му се ре до ви щі.

Уяв лен ня, що пе да го гіч ні труд но щі мож на по до ла ти че рез ви зна чен ня, у ко го
з уч нів є «особ ли ві освіт ні по тре би», є над зви чай но об ме же ним. По діб не ви зна чен -

Від по від но до «Індек су ін к лю зії», клю чо ви ми кон цеп ці я ми за без пе -
чен ня ін к лю зив но го під хо ду до роз вит ку на вчаль них за кла дів є та -
кі: «ін к лю зія», «бар’єри на шля ху учас ті у на вчаль но-ви хов ному
про це сі», «ре сур си, спря мо ва ні на під трим ку на вчан ня та учас ті
в на вчаль но-ви хов но му про це сі» й «під трим ка роз ма їт тя». Ці кон -
цеп ції є та кож основ ни ми тер мі на ми, що за сто со ву ють ся при пла -
ну ван ні ін к лю зив но го освіт ньо го се ре до ви ща.
По нят тя «Пов но цін на участь» у кон цеп ції ін к лю зії озна чає спільне
на вчан ня уч нів з ін ва лід ніс тю та/або особ ли ви ми освіт ні ми
потре ба ми з ін ши ми уч ня ми, спів пра цю з ни ми, на бут тя спіль но го
до сві ду.

По нят тя «бар’єрів на шля ху на вчан ня й пов но цін ної учас ті
в навчаль но-ви хов но му про це сі» є аль тер на ти вою по нят тю
«особ ли вих освіт ніх по треб»
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ня на ві шує яр лик, че рез що очі ку ван ня пе да го гів що до мож ли вос тей уч нів ста ють
знач но ниж чи ми. Це ви зна чен ня від во лі кає ува гу від то го, які труд но щі ма ють ті уч -
ні, яких не «по мі ти ли» цим яр ли ком, і від ана лі зу при чин ви ник нен ня труд но щів
у сфе рі вза є мо від но син, куль тур них від мін нос тей, на вчаль них пла нів, ме то дів
викла дан ня, освіт ньої по лі ти ки на вчаль но го за кла ду. Та ке уяв лен ня при зво дить
до то го, що знач ні зу сил ля тих на вчаль них за кла дів, які праг нуть від ре а гу ва ти на різ -
но ма ніт ність уч нів, гру пу ю чи їх за озна ка ми на яв нос ті «особ ли вих освіт ніх по треб»
або «на леж нос ті до на ці о наль них мен шин», «об да ро ва нос ті й та ла но ви тос ті», ста -
ють фраг мен тар ни ми та роз різ не ни ми.

Як за зна ча єть ся в ба га тьох між на род них до ку мен тах — це між на род ний мо ні то -
рин го вий звіт про ви ко нан ня «Ці лей ти ся чо літ тя» «Осві та для всіх» за 2011 р., Кон -
вен ція про пра ва лю дей з ін ва лід ніс тю то що — у сві ті в ці ло му й зок ре ма у Схід ній
та Цен т раль ній Євро пі все ще іс нує ве ли ка кіль кість пе ре шкод, які не да ють мож -
ли вос ті ді тям і мо ло ді з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми ре алі зу ва ти свої пра ва. Та -
ки ми пе ре шко да ми є іс ну ю ча прак ти ка сег ре га ції, брак прак ти ки ран ньо го
втру чан ня з ме тою на дан ня від по від ної під трим ки, низь ка якість по слуг, іс ну ю ча
дис кри мі на ція то що. Бар’єри мож на ви яви ти не тіль ки в міс це вій чи на ці о наль ній
освіт ній по лі ти ці, а й у на вчаль но му за кла ді та міс це вій гро ма ді. Бар’єри та кож ви -
ни ка ють при вза є мо дії уч нів зі зміс том і ме то да ми на вчан ня. Усі ці бар’єри мо жуть
зни зи ти до ступ ність на вчаль но го за кла ду для всіх уч нів, а від так змен ши ти сту пінь
їх учас ті в жит ті на вчаль но го за кла ду.

Ниж че на во дить ся пе ре лік основ них по ло жень кон цеп ції ін к лю зії від по від но до
«Індек су ін к лю зії»:

• Ви знан ня рів ної цін нос ті для сус піль ст ва всіх уч нів і пе да го гіч них пра ців ни ків.
• Під ви щен ня рів ня учас ті уч нів у на вчаль но му про це сі й по за шкіль них за хо -

дах та од но час не змен шен ня рів ня ізо льо ва нос ті час ти ни уч нів.
• Змі ни в по лі ти ці, прак ти ці та куль ту рі на вчаль но го за кла ду з ме тою їх при ве -

ден ня у від по від ність з різ но ма ніт ни ми по тре ба ми уч нів, які на вча ють ся в цьо -
му на вчаль но му за кла ді.

• По до лан ня бар’єрів на шля ху до от ри ман ня якіс ної осві ти та со ці а лі за ції всіх
уч нів, а не тіль ки уч нів з ін ва лід ніс тю та уч нів з особ ли ви ми на вчаль ни ми
потре ба ми.

• Ана ліз і ви вчен ня спроб по до лан ня бар’єрів і по кра щен ня до ступ нос ті на вчаль -
них за кла дів для окре мих ка те го рій уч нів. Про ве ден ня ре форм і змін, спря мо -
ва них на ко ристь усіх уч нів.

• Пе ре ко нан ня, що від мін нос ті між уч ня ми — це ре сур си, що спри яють пе да -
гогіч но му про це су, а не пе ре шко ди, які не об хід но до ла ти.

По нят тя «бар’єрів на шля ху на вчан ня й учас ті в на вчаль но-ви -
хов но му про це сі» при вер тає ува гу до то го, що не об хід но зро би ти,
щоб по ліп ши ти на вчан ня будь-яко го уч ня.
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• По кра щен ня си ту а ції в на вчаль но му за кла ді в ці ло му, як для уч нів, так і для
педа го гів.

• Роз ви ток пар т нер ських від но син між на вчаль ним за кла дом і со ці аль ни ми
парт не ра ми.

До ступ ність та уні вер саль ний ди зайн як основ ні прин ци пи ін к лю зив ної
осві ти

Жод на лю ди на не мо же ско рис та тись на да ни ми їй пра ва ми, як що не має до них
до сту пу, тоб то від по від них умов для їх ре алі за ції. Особ ли во ця об’єк тив на ви мо га
має зна чен ня для уч нів з особ ли ви ми по тре ба ми в на вчан ні, у то му чис лі і для уч нів
з ін ва лід ніс тю, для яких на вчаль ні за кла ди по вин ні за без пе чи ти пов но цін ну участь
у на вчаль но-ви хов но му про це сі.

Стат тя 9 Кон вен ції ООН про пра ва лю дей з ін ва лід ніс тю за зна чає, що до ступ -
ність пе ред ба чає за без пе чен ня од на ко во го до сту пу до місць гро мад сько го ко рис -
ту ван ня та гро мад ських по слуг для всіх чле нів сус піль ст ва, у то му чис лі й лю дей
з ін ва лід ніс тю. Цей прин цип кон вен ції є ке рів ним і сто су єть ся всіх ас пек тів її впро -
вад жен ня. До ступ ність з’яв ля єть ся там, де зни ка ють її ан ти по ди — пе ре шко ди
та бар’єри, які умов но мож на по ді ли ти на та кі гру пи:

• Фі зич ні. Це на сам пе ред ті пе ре шко ди, які іс ну ють у бу дів лях. На сьо год ні оче -
вид ним є факт не об хід нос ті пан ду сів для до сту пу лю дей з ін ва лід ніс тю в бу -
дів лі, де є схо ди. Однак ма ло хто знає, з яки ми пе ре шко да ми сти ка ють ся
не ви со кі на зріст лю ди в бу дів лях, які по бу до ва ні для лю дей се ред ньо го рос ту.

• Інфор ма цій ні. Не до ступ ни ми для осіб з ін ва лід ніс тю мо жуть бу ти фор ма по да -
чі ін фор ма ції та її зміст. На прик лад, лю ди з ослаб ле ним зо ром не мо жуть
ознай о ми ти ся з пуб лі ка ці я ми, які на дру ко ва ні дріб ним шриф том. Про гра ми
те ле ба чен ня, які де мон ст ру ють ся без суб тит рів або не суп ро вод жу ють ся пе ре -
кла дом на мо ву жес тів, не до ступ ні для тих лю дей, які не чу ють. Якщо ін фор ма -

Інклю зія в осві ті — це про цес, спря мо ва ний на транс фор ма цію
навчаль них закла дів у та кі освіт ні прос то ри, які сти му лю ють і під -
три му ють не тіль ки уч нів, а і влас них чле нів тру до во го ко лек ти ву.
Інклю зія в осві ті спря мо ва на на роз ви ток місце вих гро мад, які під -
три му ють і ви со ко ці ну ють до сяг нен ня кож но го чле на грома ди.

Уні вер саль ний ди зайн за без пе чує рів ний до ступ до на вчан ня, а не
прос то рів ний до ступ до ін фор ма ції. Уні вер саль ний ди зайн дає
змогу уч ням са мим кон т ро лю ва ти спо со би до сту пу до ін фор ма ції
в той час, ко ли пе да гог мо же здій с ню ва ти мо ні то ринг на вчаль но го
про це су та іні ці ю ва ти аль тер на тив ні ме то ди на вчан ня8.

8 Державний університет Огайо. Проект покращення якості вищої освіти для учнів з особливими освітніми
потребами (www.acs.ohio-state.edu/grants/dpg/fastfact/undesign).
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ція не суп ро вод жу єть ся шриф том Брай ля або ін ши ми від по від ни ми так тиль ни -
ми фор ма ми, во на є не до ступ ною для не зря чих лю дей. Якщо зміст ін фор ма ції
на да єть ся усклад не ною, на уко вою мо вою, він не до ступ ний для лю дей з по ру -
шен ня ми ро зу мо во го роз вит ку.

• Інсти ту цій ні. До них на ле жать за ко ни, прак ти ка, про гра ми, які за бо ро ня ють
або не здат ні по лег ши ти до ступ лю дей з ін ва лід ніс тю. На прик лад, у де яких
кра ї нах лю дям із пси хіч ни ми за хво рю ван ня ми за бо ро не но бра ти участь у го -
ло су ван ні, а в ін ших лю ди з ін ва лід ніс тю не мо жуть про го ло су ва ти че рез від -
сут ність від по від но го за ко но дав ст ва. В Укра ї ні іс нує не га тив на прак ти ка, ко ли
че рез від сут ність ар хі тек тур ної до ступ нос ті лю ди з ін ва лід ніс тю не мо жуть по -
тра пи ти на ви бор чі діль ни ці.

• Мен таль ні. Мож ли во, це най більш ураз ли ві пе ре шко ди, оскіль ки во ни ви яв -
ля ють став лен ня до осіб з ін ва лід ніс тю сус піль ст ва. Іно ді мі фи та сте рео ти пи,
що іс ну ють у сус піль ст ві про лю дей з ін ва лід ніс тю, ле жать в осно ві цієї
«бар’єр нос ті». У ря ді ви пад ків та кі бар’єри іс ну ють тіль ки то му, що ба га то лю -
дей не зна ють і не ро зу мі ють су ті проб лем лю дей з ін ва лід ніс тю. На прик лад,
ке рів ник на вчаль но го за кла ду вва жає, що йо го за клад ар хі тек тур но до ступ -
ний для лю дей з ін ва лід ніс тю, які пе ре су ва ють ся на віз ках, оскіль ки є па ра
схід ців при вхо ді. Та кий ке рів ник не мо же зро зу мі ти, що лю ди на з ін ва лід ніс -
тю має пра во бу ти не за леж ною й са мо стій но (без сто рон ньої до по мо ги) за -
ходи ти в на вчаль ний за клад і ви хо ди ти з ньо го, ко ли ма ти ме в цьо му
ба жан нячи по тре бу.

З по нят тям до ступ нос ті тіс но пов’яза на кон цеп ція уні вер саль но го ди зай ну,
що бу ла за зна че на як один з основ них прин ци пів Кон вен ції ООН про пра ва
людей з ін ва лід ніс тю. Зміст кон цеп ції уні вер саль но го ди зай ну — це спро щен ня
жит тя для кож но го че рез змі ну про дук тів, зв’яз ку та на вко лиш ніх бу ді вель, яки -
ми мо жуть корис ту ва тись яко мо га біль ше лю дей, і та ка змі на не кош ту ва ти ме
бага то або навіть ні чо го. Уні вер саль ний ди зайн є ви гід ним для лю дей будь-яко го
ві ку та з будь-яки ми мож ли вос тя ми. За сто су ван ня прин ци пів уні вер саль но го
дизай ну бу ло роз ши ре но й на сфе ру на вчан ня, де пе ред ба ча лась не тіль ки фі зич -
на, а й ког ні тив на та со ці альна до ступ ність на вчаль них про грам і на вчаль но го
сере до ви ща.

За сто со ву ю чи кон цеп цію уні вер саль но го ди зай ну в на вчаль но му про це сі, слід
пам’ята ти, що уні вер саль ний ди зайн в на вчан ні озна чає за без пе чен ня ін фор ма ції
в різ них фор мах з ура ху ван ням різ них спо со бів сприй ман ня та ви ра жен ня ін -
форма ції різ ни ми уч ня ми. Це, у свою чер гу, під ви щує до ступ ність до на вчаль ної
про гра ми для всіх уч нів, у то му чис лі і для уч нів з ін ва лід ніс тю та особ ли ви ми по -
треба ми в на вчан ні. На прик лад, для уч ня зі слаб ким зо ром або для уч ня, який є слі -
пим і не мо же за ван та жи ти з Інтер не ту ма те рі ал для чи тан ня, тре ба на дру ку ва ти
ма те рі ал або ве ли ким шриф том, або шриф том Брай ля, і то ді учень не від чу ва ти ме
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значних не зруч нос тей. Та ка адап та ція мо же за би ра ти ба га то ча су у пе да го гів.
Концеп ція уні вер саль но го ди зай ну в на вчан ні пе ред ба чає на яв ність і до ступ ність
та ких ма те рі а лів, що не ви ма га ти ме до дат ко вих при сто су вань або мо ди фі ка ції
з боку вчи те ля.

Якщо учень із проб ле ма ми в на вчан ні має труд но щі в чи тан ні тек с то вих ма те рі -
а лів у кла сі, до ступ до на вчаль ної про гра ми для ньо го об ме же ний. Цю проб ле му
мож на ви рі ши ти, за пи су ю чи ін фор ма цію на плів ку або звер та ю чись до бать ків,
інших уч нів, чи во лон те рів чи та ти вго лос. Уні вер саль ний ди зайн у на вчан ні пе ред -
ба чає не тіль ки на яв ність тек с ту в елек т рон но му ви гля ді, а й на дан ня пев ної до по -
мо ги, при чо му рі вень до по мо ги мо же змі ню ва тись — від комп’ютер ної про гра ми,
що читає окре мі сло ва або фра зи, до пред с тав лен ня ма те рі а лу то го ж зміс ту, але
спро ще ною мо вою. У де яких ви пад ках мож ли ві ін ші ва рі ан ти, та кі як гра фіч ні ор -
га най зе ри, вбу до ва ні в текст, або по дан ня стис ло го опи су в ав то ма тич но му ре жи мі.
Та ким чи ном, уч ні ма ють до дат ко ві під каз ки про най важ ли ві ший ма те рі ал під час
опа ну ван ня за галь но нав чаль ної про гра ми.

Уні вер саль ний ди зайн та кож пов’яза ний з тим, як ви кла да єть ся або пре зен -
туєть ся ін фор ма ція, — пред с тав лен ня ін фор ма ції тре ба ро би ти за до по мо гою
різних ме то дів і спо со бів. Ура хо ву ю чи су час ні тех но ло гіч ні мож ли вос ті, сьо год ні
до сить прос то пе ре во ди ти ін фор ма цію з од но го фор ма ту в ін ший. На вчаль ні
матері а ли та ме то ди ви кла дан ня, які роз роб лю ють ся з ура ху ван ням кон цеп ції
універ саль но го ди зай ну, мо жуть знач ним чи ном спри я ти успі ху в на вчан ні всіх
уч нів, а са ме:

• Ура ху ван ня в на вчаль них про гра мах різ но ма ніт них по треб різ них ка те го рій
уч нів за без пе чить і під ви щить їх до ступ ність і по пе ре дить не об хід ність по даль -
шої адап та ції. Так, на прик лад, на вчаль ний ма те рі ал про пи тан ня елек т ро ні ки
мо же вра хо ву ва ти її су міс ність з до по між ни ми за со ба ми, що за без пе чить не -
фа хів цям мож ли вість до сить лег ко про гра му ва ти ці за со би з мі ні маль ним
знан ням зміс ту.

• За без пе чен ня мож ли вос ті адап ту ва ти ма те рі а ли та їх фор ма ти дасть уч ням
мож ли вість ви би ра ти та кі фор ма ти, які най біль ше від по ві да ють їх на вчаль ним
по тре бам. На прик лад, ви ко ри стан ня циф ро во го тек с ту дасть уч ням мож ли -
вість пе ре тво рю ва ти пись мо вий текст на зву ко ву фор му й, на впа ки, змі ню ва -
ти роз мір, ко лір то що. Циф ро ві ма те рі а ли та кож мо жуть до по ма га ти уч ням
у та ких ви дах ді яль нос ті, як де ко ду ван ня ін фор ма ції, ви рі шен ня проб лем, по -
шук ін фор ма ції про не знай о мі кон цеп ції то що.

• Ви ко ри стан ня муль ти ме дій них за со бів у ві део- та ауді о фор ма ті за без пе чить
різ ні шля хи пред с тав лен ня кон цеп цій, а та кож до зво лить уч ням оці ню ва ти ма -
те рі ал за до по мо гою різ них ор га нів чут тя. На прик лад, комп’ютер ні сти му ля -
цій ні впра ви мо жуть вклю ча ти ві део опис, що до по ма гає усім уч ням, в то му
чис лі й уч ням з особ ли ви ми по тре ба ми та уч ням з ін ва лід ніс тю ві зу а лі зу ва ти
склад ні кон цеп ції.
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• За без пе чен ня склад них, ре льє ф них ма те рі а лів, які від по ві да ють різ ним здіб -
нос тям і різ но му рів ню роз вит ку уч нів. На прик лад, уч ні з дис лек сією9 мо жуть
ви ко рис то ву ва ти під трим ку при пе ре ве ден ні пись мо во го тек с ту у зву ко вий
фор мат, що збіль шить їх ню здат ність сприй ма ти ін фор ма цію.

• Пред с тав лен ня ін фор ма ції різ ни ми спо со ба ми з ме тою за без пе чен ня різ них
на вчаль них сти лів і ви дів ін те лек ту — на прик лад, ін фор ма цію мож на пред с та -
ви ти в ус ній фор мі, ві зу аль но, за до по мо гою ма люн ків чи фо то гра фій, кі нес -
те тич но (мо де лю ван ня, де мон ст ра ція), що дасть уч ням мож ли вість вза є мо ді я ти
із пред с тав ле ни ми кон цеп ці я ми.

Існує важ ли ва від мін ність між до сту пом до ін фор ма ції та до сту пом до про це су
на вчан ня. Учень, який не має до сту пу до ін фор ма ції, мо же во ло ді ти стра те гі я ми на -
вчан ня, то ді як учень, який має до ступ до на вчан ня, знає, як ви ко рис то ву ва ти ці
стра те гії. І це стає шля хом до са мо стій нос ті та по даль шо го успі ху в жит ті. То му зна -
чен ня уні вер саль но го ди зай ну в на вчан ні по ля гає в за без пе чен ні ефек тив нос ті про -
це су на вчан ня, що:

• Пе ред ба чає ши ро кий спектр від мін нос тей уч нів: різ ні рів ні роз вит ку, різ ні ін -
те ре си та по тре би.

• Ба зу єть ся на за галь ній на вчаль ній про гра мі, яка ви кла да єть ся з пев ною гнуч -
кіс тю — на рів ні, прий нят но му для уч ня, але і з пев ни ми ви кли ка ми.

• За без пе чує про грес та успіш ність кож но го уч ня в рам ках за галь них стан дар -
тів, за мість то го, що би ство рю ва ти окре мі стан дар ти та спе ці аль ні на вчаль ні
про гра ми. Та кий під хід пе ред ба чає мак си маль но ви со кі очі ку ван ня від усіх
учнів.

• Є ін к лю зив ним за сво їм ди зай ном: ме то ди ви кла дан ня та до по між ні тех но ло -
гії пе ред ба ча ють ся із са мо го по чат ку роз роб ки на вчаль ної про гра ми й не по -
тре бу ють до дат ко вої мо ди фі ка ції.

Під су мо ву ю чи все ви кла де не, тре ба за зна чи ти, що уні вер саль ний ди зайн ство -
рює пе ре ду мо ви для ак тив ної, пов но цін ної учас ті в жит ті сус піль ст ва, є фак то ром
за без пе чен ня кон цеп ції не за леж но го жит тя для всіх лю дей, у то му чис лі й осіб
з особ ли ви ми по тре ба ми.

1.4. По са да асис тен та вчи те ля: основ ні фун к ції, за вдан ня, не об хід ні
компетен т нос ті

По са да асис тен та вчи те ля в ук ра їн сько му за ко но дав ст ві
По ста но ва Ка бі не ту Мі ніс т рів Укра ї ни від 15.08.2011 № 872 «Про за твер д -

жен ня По ряд ку ор га ні за ції ін к лю зив но го на вчан ня в за галь но ос віт ніх на вчаль них

9 Дислексія – нездатність оволодіння навичками читати текст.
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за кла дах» за зна чає, що «осо бис тіс но орі єн то ва не спря му ван ня на вчаль но-ви хов -
но го про це су за без пе чує асис тент учи те ля, який бе ре участь у роз роб ці та ви ко нан -
ні ін ди ві ду аль них на вчаль них пла нів та про грам, адап тує на вчаль ні ма те рі а ли
з ура ху ван ням ін ди ві ду аль них особ ли вос тей на вчаль но-пі зна валь ної ді яль нос ті ді -
тей з особ ли ви ми по тре ба ми». За іні ці а ти ви Мі ніс тер ст ва осві ти і на уки, мо ло ді
та спор ту Мі ніс тер ст вом со ці аль ної по лі ти ки Кла си фі ка тор про фе сій до пов не но
по са дою асис тен та вчи те ля ін к лю зив но го на вчан ня (на каз Дер ж с по жив с тан дар ту
від 28.07.2010 № 327). По са да асис тен та вчи те ля пе ред ба ча єть ся Ти по ви ми штат ни -
ми нор ма ти ва ми за галь но ос віт ніх на вчаль них за кла дів, за твер д же ни ми на ка зом
Мініс тер ст ва осві ти і на уки від 6.12. 2010 р. № 1205.

Лист Мі ніс тер ст ва осві ти і на уки, мо ло ді та спор ту № 1/9–675 від 25.09.12 ро ку
«Що до по са до вих обов’яз ків асис тен та вчи те ля» за зна чає орі єн тов ні ква лі фі ка ційні
ха рак те рис ти ки асис тен та вчи те ля у кла сі з ін к лю зив ним на вчан ням, які роз роб -
ле ні у зв’яз ку із вве ден ням за зна че ної по са ди в ти по ві штат ні нор ма ти ви за галь но -
ос віт ніх на вчаль них за кла дів, за твер д же ні на ка зом Мі ніс тер ст ва осві ти і на уки від
06.12.2010 р. за № 1308/8603. Так, в опи сі по са до вих обов’яз ків асис тен та вчи те ля
зазна ча єть ся, що асис тент учи те ля за без пе чує со ці аль но-пе да го гіч ний суп ро від
дити ни з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми: ра зом з учи те лем кла су про во дить на -
вчаль ні, ви хов ні, со ці аль но-адап та цій ні за хо ди, за про вад жу ю чи ефек тив ні форми
їх про ве ден ня, до по ма гає ди ти ні при ви ко нан ні на вчаль них за вдань, за лучає уч ня
до різ них ви дів на вчаль ної ді яль нос ті; у скла ді гру пи фа хів ців бе ре участь у роз роб -
ці та ви ко нан ні ін ди ві ду аль ної про гра ми роз вит ку ди ти ни; адап тує на вчаль ні ма те -
рі а ли з ура ху ван ням ін ди ві ду аль них особ ли вос тей на вчаль но-пі зна валь ної
ді яль нос ті ди ти ни з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми.

Від по від но до цьо го лис та асис тент учи те ля ви ко нує та кі фун к ції:
• Орга ні за цій ну: до по ма гає при ор га ні за ції на вчаль но-ви хов но го про це су у кла -

сі з ін к лю зив ним на вчан ням; на дає до по мо гу уч ням з особ ли ви ми освіт ні ми
по тре ба ми при ор га ні за ції ро бо чо го міс ця; спо сте рі гає за ди ти ною з ме тою
вивчен ня її ін ди ві ду аль них особ ли вос тей, схиль нос тей, ін те ре сів і по треб; до -
по ма гає кон цен т ру ва ти ува гу, сприяє фор му ван ню са мо ре гу ля ції та са мо кон -
т ро лю уч ня; спів пра цює з фа хів ця ми, які без по се ред ньо пра цю ють з ди ти ною
з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми та бе руть участь у роз роб ці ін ди ві ду аль ної
про гра ми роз вит ку. Асис тент учи те ля за без пе чує ра зом з ін ши ми пра ців ни -
ка ми здо ро ві та без печ ні умо ви на вчан ня, ви хо ван ня та пра ці. Ве де вста нов ле -
ну пе да го гіч ну до ку мен та цію.

• На вчаль но-роз ви валь ну: асис тент вчи те ля, спів пра цю ю чи з учи те лем кла су,
на дає освіт ні по слу ги, спря мо ва ні на за до во лен ня освіт ніх по треб уч нів; здій -
с нює со ці аль но-пе да го гіч ний суп ро від ді тей з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба -
ми, дбає про про фе сій не са мо ви зна чен ня та со ці аль ну адап та цію уч нів.
Сприяє роз вит ку ді тей з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми, по кра щен ню їхньо -
го пси хо емо цій но го ста ну. Сти му лює роз ви ток со ці аль ної ак тив нос ті ді тей,
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сприяє ви яв лен ню та роз крит тю їх ніх здіб нос тей, та лан тів, об да ру вань
шляхом їх учас ті в на уко вій, тех ніч ній, ху дож ній твор чос ті. Ство рює на вчаль -
но-ви хов ні си ту а ції, об ста нов ку оп ти міз му та впев не нос ті у сво їх си лах і май -
бутньо му.

• Діа гнос тич ну: ра зом із гру пою фа хів ців, які роз роб ля ють ін ди ві ду аль ну
програ му роз вит ку ді тей з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми, оці нює на вчаль -
ні до сяг нен ня уч нів; оці нює ви ко нан ня ін ди ві ду аль ної про гра ми роз вит ку,
вивчає та ана лі зує ди на мі ку роз вит ку уч ня.

• Про гнос тич ну: на осно ві ви вчен ня ак ту аль но го та по тен цій но го роз вит ку
дити ни бе ре участь у роз роб ці ін ди ві ду аль ної про гра ми роз вит ку.

• Кон суль та тив ну: по стій но спіл ку єть ся з бать ка ми, на да ю чи їм не об хід ну
консуль та тив ну до по мо гу; ін фор мує вчи те ля кла су та бать ків про до сяг нен ня
уч ня. До три му єть ся пе да го гіч ної ети ки, по ва жає гід ність осо бис тос ті ди ти ни,
за хи щає її від будь-яких форм фі зич но го або пси хіч но го на силь ст ва. По стій но
під ви щує свій про фе сій ний рі вень, пе да го гіч ну май с тер ність, за галь ну
культуру.

У лис ті Мі ніс тер ст ва осві ти і на уки, мо ло ді та спор ту № 1/9–675 від 25.09.12 ро -
ку «Що до по са до вих обов’яз ків асис тен та вчи те ля» за зна че но не об хід ні ком пе -
тентнос ті асис тен та вчи те ля, зок ре ма, асис тент учи те ля по ви нен зна ти осно ви
за ко но дав ст ва Укра ї ни про осві ту, со ці аль ний за хист; між на род ні до ку мен ти про
пра ва лю ди ни й ди ти ни; дер жав ні стан дар ти осві ти; нор ма тив ні до ку мен ти про пи -
тан ня на вчан ня й ви хо ван ня; су час ні до сяг нен ня на уки і прак ти ки в га лу зі пе да го -
гі ки; пси хо ло го-пе да го гіч ні дис цип лі ни; особ ли вос ті роз вит ку ді тей з особ ли ви ми
освіт ні ми по тре ба ми різ но го ві ку; ефек тив ні ме то ди, фор ми та прий о ми ро бо ти
з діть ми, ви ко рис то ву ю чи ін ди ві ду аль ний і ди фе рен цій о ва ний під хід; рів ні адап та -
ції на вчаль но го та фі зич но го на ван та жен ня; ме то ди ви ко ри стан ня су час них тех ніч -
них за со бів та об лад нан ня; осно ви ро бо ти із гро мад ськіс тю та сім’єю; етич ні нор ми
та пра ви ла ор га ні за ції на вчан ня й ви хо ван ня ді тей; нор ми та пра ви ла ве ден ня пе да -
го гіч ної до ку мен та ції.

Та кож за зна ча єть ся, що асис тент учи те ля по ви нен умі ти за сто со ву ва ти про фе -
сій ні знан ня у прак тич ній ді яль нос ті; здій с ню ва ти пе да го гіч ний суп ро від ди ти ни
з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми в умо вах ін к лю зив но го на вчан ня; ра зом з ін ши -
ми фа хів ця ми скла да ти ін ди ві ду аль ну про гра му роз вит ку ди ти ни; вес ти спо сте ре -
жен ня та ана лі зу ва ти ди на мі ку роз вит ку уч ня; на ла год жу ва ти між осо бис тіс ні
сто сун ки між усі ма суб’єк та ми на вчаль но-ви хов ної ді яль нос ті; зай ма тись по се ред -
ниць кою ді яль ніс тю у сфе рі ви хо ван ня та со ці аль ної до по мо ги.

Асис тент учи те ля по ви нен ма ти ко му ні ка тив ні та ор га ні за цій ні здіб нос ті, здат -
ність спів чу ва ти, спів пе ре жи ва ти; цін ніс ні орі єн та ції, спря мо ва ні на роз ви ток лю -
ди ни як осо бис тос ті та най ви щої цін нос ті сус піль ст ва, на твор чу пе да го гіч ну
ді яль ність, на вич ки ви рі шен ня кон ф лік т них си ту а цій.
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На ступ ний на каз Мі ніс тер ст ва осві ти і на уки, мо ло ді та спор ту Укра ї ни від
28.09.2012 р. «Що до вве ден ня по са ди ви хо ва те ля (асис тен та вчи те ля» у за галь но ос -
віт ніх на вчаль них за кла дах з ін к лю зив ним на вчан ням» за зна чає ін ші ор га ні за цій ні
особ ли вос ті ді яль нос ті асис тен та вчи те ля, а са ме: умо ви та роз мір опла ти пра ці, пе -
да го гіч не на ван та жен ня, ква лі фі ка цій ні рів ні та ін ше.

Роль асис тен та вчи те ля в за без пе чен ні на вчаль них та ін ших по треб уч нів
У по са до вих обов’яз ках асис тен та вчи те ля, за зна че них у до дат ку до лис та

МОНмо лодь с пор ту від 25.09.2012 № 1/9–675, не вка зу єть ся, хто не се оста точ ну
та основ ну від по ві даль ність за ви ко нан ня на вчаль но-ви хов но го про це су у кла сі.
Про те за зна чен ня та ких ви ра зів, як «ра зом з учи те лем, «до по ма гає», «спів пра цю ю -
чи з учи те лем кла су» то що, дає всі під ста ви вва жа ти від по ві даль ним за ви ко нан ня
на вчаль но-ви хов но го про це су в ін к лю зив но му кла сі са ме вчи те ля, яко му до по ма -
гає асис тент учи те ля.

Від по від но, учи те лі не по вин ні ста ви ти пе ред сво ї ми асис тен та ми за вдань, які є
пре ро га ти вою вчи те ля, — пла ну ван ня на вчаль но-ви хов но го про це су, оці ню ван ня
на вчаль них за вдань уч нів, що пе ред ба чає про фе сій ну ін тер пре та цію ре зуль та тів їх
ви ко нан ня то що. На то мість учи тель мо же за про по ну ва ти асис тен ту вчи те ля про -
вес ти під бір на вчаль них за вдань, які учень міг би ви ко на ти (але оста точ не рі шен ня
про ви ко ри стан ня цих за вдань прий ма ти ме вчи тель); пе ре ві ря ти впра ви та тес ти
на мно жин ний ви бір, ін ші ви ди вправ/за пи тань, де учень по ви нен да ти єди ну вір -
ну від по відь; зро би ти ксе ро ко пії роз да валь них ма те рі а лів, ви го то ви ти уна оч нен ня
чи ін ші ма те рі а ли під ке рів ниц т вом учи те ля.

У таб ли ці 1 на во дять ся при кла ди різ них обов’яз ків учи те ля та асис тен та вчи те -
ля, а та кож обов’яз ки, які мо жуть бу ти спіль ни ми для них від нос но різ них ас пек тів
на вчаль но го про це су.

Таб ли ця 1

Обов’яз ки вчи те лів та асис тен тів учи те лів: уза галь не ний ви клад

Оці ню ван ня роз вит ку ди ти ни
Обов’яз ки вчи те ля • Ви зна чен ня на вчаль них по треб уч нів

• Про по зи ції про прий нят тя рі шень, ви бір з на яв них аль тер на тив
• Ство рен ня ін ди ві ду аль них про грам роз вит ку (ІПР)
• Ве ден ня по точ них за пи сів про уч нів

Спіль ні дії • Обго во рен ня здіб нос тей уч нів, їх ніх силь них і слаб ких сто рін
• Участь у за сі дан нях з пи тань пла ну ван ня (як що вчи тель ви ма га ти ме

при сут нос ті асис тен тів учи те ля)
• Обго во рен ня очі ку ва них на вчаль них ре зуль та тів уч нів
• Обго во рен ня на вчаль них, по ве дін ко вих та емо цій них ці лей

для дитини

Обов’яз ки 
асис тен та вчи те ля

• Спо сте ре жен ня за по ве дін кою уч ня й на дан ня ін фор ма ції вчи те лям
• На дан ня про по зи цій вчи те лям про ви ко нан ня мож ли вих дій 

і без по се ред ніх по слуг (на прик лад, ло го пе дич них)



45

Матеріали до лекцій

Пла ну ван ня
Обов’яз ки вчи те ля • Пла ну ван ня дій на уро ці й під го тов ка на вчаль них ма те рі а лів

• За про вад жен ня змін від по від но до ІПР
• Ви зна чен ня прі о ри те тів

Спіль ні дії • Під го тов ка на вчаль них ма те рі а лів, у то му чис лі мож ли вих змін
у навчаль ній про гра мі

• Інфор му ван ня про на яв ні ре сур си

Обов’яз ки 
асис тен та вчи те ля

• До по мо га в під го тов ці ма те рі а лів, скла дан ні таб лиць і про ве ден ні
іншої до по між ної ро бо ти

Кон т роль дис цип лі ни
Обов’яз ки вчи те ля • За про вад жен ня чіт ко зро зу мі лої сис те ми управ лін ня у кла сі, 

пра вил по ве дін ки й очі ку вань від уч нів
Спіль ні дії • Ре гу ляр ні зу стрі чі й об го во рен ня успіш нос ті уч нів

• Обго во рен ня та з’ясу ван ня очі ку вань що до до три ман ня по ве дін ки
уч ня ми й ви ко нан ня шкіль них пра вил

Обов’яз ки 
асис тен та вчи те ля

• Ро бо та в рам ках уста нов ле них дій, у то му чис лі управ лін ня у кла сі,
пра вил по ве дін ки та очі ку вань ІПР

На вчаль но-ви хов ний про цес
Обов’яз ки вчи те ля • Роз роб ка пла нів уро ків і про ве ден ня на вчаль них за нять

• Мо ні то ринг та оцін ка про це су на вчан ня й на дан ня уч ням до по мо ги
• На дан ня не об хід них ма те рі а лів асис тен там учи те ля

Спіль ні дії • Обго во рен ня та з’ясу ван ня очі ку ва них ре зуль та тів
• Обго во рен ня окре мих на вчаль них стра те гій, дій і ре зуль та тів

Обов’яз ки 
асис тен та вчи те ля

• Більш де таль не по яс нен ня еле мен тів уро ку тим уч ням, 
в яких ви ни ка ють проб ле ми

• Кон т роль ви ко нан ня вправ на за кріп лен ня
• За про вад жен ня спе ці аль них ме то дів на ви мо гу вчи те ля
• Кон т роль на вчаль но го про це су, ве ден ня за пи сів і на дан ня зві тів

учите лю

Оці ню ван ня на вчаль них ре зуль та тів
Обов’яз ки вчи те ля • Оці ню ван ня успіш нос ті уч ня

• За без пе чен ня ви ко нан ня уч нем ІПР
Спіль ні дії • Обго во рен ня ре зуль та тів спо сте ре жень

• Обмін ін фор ма цією
Обов’яз ки 
асис тен та вчи те ля

• Збір да них для оці ню ван ня уч ня
• Об’єк тив на пе ре вір ка за вдань, ре зуль та ти яких пе ре гля да ти ме

вчитель

Звіт ність
Обов’яз ки вчи те ля • Зві ту ван ня пе ред бать ка ми: фор маль не й не фор маль не
Спіль ні дії • Обго во рен ня ін фор ма ції, от ри ма ної в уч ня

• До три ман ня кон фі ден цій нос ті
Обов’яз ки 
асис тен та вчи те ля

• Інфор му ван ня вчи те лів про силь ні сто ро ни, до сяг нен ня та по тре би
уч нів

• Інфор му ван ня вчи те лів про по ве дін ку та успіш ність уч ня

Оці ню ван ня ді яль нос ті асис тен тів
Обов’яз ки вчи те ля • Оцін ка пер со на лу

• Ви зна чен ня та об го во рен ня склад них мо мен тів
• За не об хід нос ті на вчан ня асис тен тів

Спіль ні дії • Обго во рен ня силь них сто рін і проб лем них пи тань
Обов’яз ки 
асис тен та вчи те ля

• На дан ня по рад про на вчан ня та ін ші по тре би
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Роль асис тен та вчи те ля в за без пе чен ні по треб уч нів по до гля ду
за здоров’ям

Ба га то асис тен тів учи те лів пра цю ють з уч ня ми, яким про тя гом усьо го дня по -
тріб ні спе ці аль на ме дич на до по мо га та до гляд за ста ном здо ров’я. Учи те лі по вин ні
роз ро би ти де таль ний план і вка за ти, які дії тре ба ви ко ну ва ти по стій но і що ро би ти
в над зви чай них си ту а ці ях, а та кож те, хто від по ві даль ний за за твер д жен ня цих дій
та їх ви ко нан ня. Зго ду про на дан ня будь-якої ме дич ної до по мо ги уч ню мож на от ри -
ма ти не тіль ки в бать ків, а й у ме дич них пра ців ни ків.

1.5. Фор му ван ня ефек тив них сто сун ків між учи те лем та асис тен том учителя

Ефек тив ні сто сун ки між учи те лем та асис тен том учи те ля фор му ють ся на осно -
ві спіль ної від по ві даль нос ті. Для фор му ван ня ефек тив них сто сун ків учи те лі мо жуть
ви ко рис то ву ва ти різ ні стра те гії, зок ре ма:

• спіль не об го во рен ня ро лей і за вдань асис тен та вчи те ля;
• уста нов лен ня чіт ких кри те рі їв успіш ної ді яль нос ті асис тен та вчи те ля;
• на го лос на важ ли вос ті та до три ман ня кон фі ден цій нос ті;
• спіль не об го во рен ня фі ло со фії та під хо дів до на вчан ня й управ лін ня кла сом;
• про ве ден ня ре гу ляр них зу стрі чей з асис тен том учи те ля для об го во рен ня ре -

зуль та тів спо сте ре жень за уч ня ми, на дан ня та от ри ман ня зво рот но го зв’яз ку та зві -
тів, об го во рен ня проб лем них си ту а цій і стра те гій за про вад жен ня на вчаль ної
про гра ми;

• пред с тав лен ня асис тен та вчи те ля ін шим спів ро біт ни кам на рів ні шко ли, рай -
о ну або гро ма ди, які мо жуть на да ва ти до по мо гу.

Вод но час основ на від по ві даль ність за фор му ван ня сто сун ків пок ла да єть ся на ке -
рів ни ка на вчаль но го за кла ду. З ме тою спри ян ня фор му ван ню ефек тив них сто сун -
ків між учи те лем та асис тен том учи те ля ди рек тор по ви нен роз ро би ти чіт кі по са до ві
ін струк ції для асис тен тів учи те ля та по ка за ти вчи те лям, як про во ди ти оці ню ван ня
їх ді яль нос ті.

Оці ню ван ня на вчаль ної про гра ми
Обов’яз ки вчи те ля • Оці ню ван ня на вчаль ної про гра ми

• За зна чен ня та об го во рен ня склад них мо мен тів
Спіль ні дії • З’ясу ван ня ви мог на вчаль ної про гра ми
Обов’яз ки асис тен та
вчи те ля

• Інфор му ван ня вчи те лів про те, на скіль ки струк ту ра на вчаль ної
програ ми сприяє чи галь мує най кра ще за сто су ван ня вмінь 
асис тен та вчи те ля

Знан ня нор ма тив но-пра во вої ба зи
Обов’яз ки вчи те ля • Знан ня про су час ну шкіль ну, рай он ну та об лас ну по лі ти ку в га лу зі

осві ти
Спіль ні дії • До три ман ня основ них норм освіт ньої по лі ти ки
Обов’яз ки асис тен та
вчи те ля

• Знан ня про су час ну шкіль ну, рай он ну та об лас ну по лі ти ку в га лу зі
осві ти
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Асис тент учи те ля під ке рів ниц т вом учи те ля мо же пра цю ва ти з уч ня ми ін ди ві ду -
аль но або в не ве ли ких гру пах, про во дя чи різ ну ро бо ту для під си лен ня та по кра щен -
ня за сво єн ня на вчаль ної про гра ми. Він та кож дає вчи те лям від по від ні по ра ди
та про по зи ції. На прик лад, асис тент учи те ля мо же оці ню ва ти дії уч нів, скла да ти пе -
ре ві роч ні тес ти, (але не ін тер пре ту ва ти ре зуль та ти тес ту ван ня), спо сте рі га ти за по -
ве дін кою уч ня під час на вчаль но го про це су й вес ти но тат ки, а та кож до по ма га ти
пла ну ва ти на вчаль ну про гра му.

Під час прий нят тя рі шень про на вчаль ну про гра му вчи те лі вра хо ву ють ін фор ма -
цію, яку от ри му ють від ін ших спе ці а ліс тів, бать ків та асис тен тів учи те ля. Спе ці а -
ліс ти у сво їх га лу зях (пси хо ло ги, ло го пе ди, фі зіо те ра пев ти та ін.) за без пе чу ють
учи те лів ін фор ма цією та про по зи ці я ми для кон к рет но го уч ня від по від но до сво їх
про фе сій них ком пе тен цій. Учи те лі ви ко рис то ву ють цю ін фор ма цію під час скла -
дан ня та впро вад жен ня ін ди ві ду аль них про грам роз вит ку, за які са ме во ни не суть
оста точ ну від по ві даль ність.

Ниж че на ве де но кіль ка при кла дів із прак ти ки ви ко ри стан ня вчи те лем ін фор -
ма ції, от ри ма ної від ін ших спе ці а ліс тів, у то му чис лі й асис тен та вчи те ля, для здій -
с нен ня від по від них змін у на вчаль ній про гра мі.

Хо ча по са до ві обов’яз ки асис тен та вчи те ля ви зна че ні чин ним за ко но дав ст вом
Укра ї ни, на ви мо гу ке рів ни ка на вчаль но го за кла ду асис тен ти вчи те ля мо жуть
вико ну ва ти до дат ко ві за вдан ня від по від но до по треб окре мих уч нів. У ба га тьох
ви пад ках ці за вдан ня мо жуть не бу ти без по се ред ньо пов’яза ні з освіт ні ми по -
треба ми. У та ко му ви пад ку асис тент учи те ля, який від по ві дає й за на дан ня уч ню

При клад 1. Фі зіо те ра певт по ві до мив, що учень мо же без бо ліс но
під ні ма ти ру ку не ви ще рів ня го ло ви. На про хан ня вчи те ля фі зіо -
те ра певт роз по вів про ви ди ді яль нос ті, які учень мо же ви ко ну вати
без печ но. Звер нув ши ува гу на по ра ди фі зіо те ра пев та, учи тель
фізкуль ту ри під час ви ко нан ня бас кет боль них вправ вніс змі ни в де -
які з них (на прик лад, під кру чу ван ня), щоб уник ну ти не без пе ки для
ди ти ни під час їх ви ко нан ня й та ким чи ном да ти уч ню змо гу ви ко -
на ти ви мо ги на вчаль ної про гра ми.

При клад 2. Пси хо лог по ін фор му вав учи те ля, що од но му з уч нів
важко при га ду ва ти ін фор ма цію, яка по да єть ся ли ше в ус ній фор мі.
Пі сля от ри ман ня та кої ін фор ма ції вчи тель змі нив спо сіб по да чі
мате рі а лу, на ма га ю чись ви ко рис то ву ва ти біль ше ві зу аль них спо -
со бів пред с тав лен ня ін фор ма ції.

При клад 3. Асис тент учи те ля на дав учи те лю ін фор ма цію про те,
що уч ню важ ко да ють ся за вдан ня, які ви ко ну ють ся у кла сі. На осно -
ві спо сте ре жень асис тен та вчи тель про вів кіль ка тес тів, ви зна -
чив проб ле му й по тім спла ну вав ви ди ді яль нос ті та впра ви та ким
чи ном, щоб во ни від по ві да ли по тре бам цьо го уч ня.
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ме дич них по слуг, і за до по мо гу вчи те лю у кла сі, мо же зві ту ва ти двом осо бам —
кож но му за свою час ти ну по став ле но го за вдан ня. На прик лад, асис тент мо же
підпо ряд ко ву ва тись учи те лю й ме дич но му пра ців ни ку, на прик лад, те ра пев ту
чи ме дич ній сес т рі.

Ниж че на во дять ся при кла ди, які по ка зу ють узгод же ні й не уз год же ні дії та сто -
сун ки між учи те лем та асис тен том учи те ля.

З між на род но го до сві ду
Асо ці а ція вчи те лів Аль бер ти (Ка на да) роз ро би ла ряд по ло жень про
роль асис тен тів учи те лів, які зок ре ма ви зна ча ють, що:
• асис тент за кріп ля ють ся за вчи те лем ли ше на ви мо гу вчи те ля;
• асис тен ти під звіт ні вчи те лям, за яки ми во ни за кріп ле ні;
• учи тель, за яким за кріп ле ний асис тент, при зна чає асис тен ту

кон к рет ні обов’яз ки;
• за вдан ня, які вчи тель ста вить пе ред асис тен том, не по вин ні

вклю ча ти ро бо ту, за яку про фе сій ну від по ві даль ність не се
вчитель, на прик лад, ви зна чен ня на вчаль них по треб уч ня, адап -
та ція чи мо ди фі ка ція на вчаль ної про гра ми, оці ню ван ня на вчаль -
них ре зуль та тів уч ня то що.

Асис тен ти вчи те ля по вин ні ма ти по са до ву ін струк цію, в якій за -
зна ча ють ся їх ні за галь ні обов’яз ки, осо би, яким во ни під по ряд ко -
вують ся, й те, як во ни по вин ні по во ди тись. Асис тен ти вчи те лів
пра цю ють ефек тив ні ше, ко ли обов’яз ки їм при зна ча ють са ме вчи -
те лі, а не ін ші шкіль ні по са дов ці.

При клад 2. Учи тель-де фек то лог ви зна чає обов’яз ки асис тен тів
учи те ля і при зна чає асис тен тів усім учи те лям, у кла сах яких на -
вча ють ся уч ні з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми. Учи те лі пишуть
ІПР для сво їх уч нів.
Ко мен тар. Це не вір ний під хід, оскіль ки осо ба, яка не се пов ну від -
пові даль ність за за сво єн ня на вчаль ної про гра ми (учи тель), не має
змо  ги без по се ред ньо да ва ти за вдан ня сво є му асис тен ту. Така
орга ні за цій на струк ту ра мо же пе ре шкод жа ти ро бо ті вчи теля під
час під го тов ки ефек тив них на вчаль них за вдань для всіх уч нів.

При клад 1. У 5-у кла сі на вча ють ся чет ве ро уч нів з особ ли ви ми
освіт ні ми по тре ба ми, в од но го з них — син д ром Да у на. Асис тент
учи те ля під ке рів ниц т вом пе да го га пра цює з ци ми чо тир ма уч ня ми,
а ін ко ли — з реш тою кла су. Час від ча су вчи тель звер та єть ся по
до по мо гу з пи тан ням про ве ден ня тес ту ван ня уч нів до психо ло га,
який та кож про по нує від по від ні ви ди ді яль нос ті та на вчаль ні ре -
сур си. Учи тель не се від по ві даль ність за скла дан ня ін ди ві ду аль них
про грам роз вит ку (ІПР) уч нів і ви зна чен ня за вдань асис тен ту.
Ко мен тар. Цей при клад по ка зує на леж ні ро бо чі сто сун ки між
учите лем і асис тен том учи те ля.
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Які до дат ко ві обов’яз ки мож на пок лас ти на асис тен тів учи те лів?

На дан ня до по мо ги асис тен там учи те лів з бо ку вчи те лів
Оскіль ки об ся ги та склад ність ро бо ти асис тен тів вчи те ля зрос та ють, зрос -

тає й по тре ба в за без пе чен ні їх не об хід ною під трим кою. Ве ли ке зна чен ня в на данні
та кої під трим ки ві ді гра ють про фе сій ний роз ви ток асис тен тів учи те ля та під трим ка
з бо ку са мих учи те лів. Оче вид но, що про фе сій ний роз ви ток асис тен тів учи те лів по -
ви нен від по ві да ти тій ро лі, яку во ни ви ко ну ють у на вчаль но му про це сі, по ви нен
бути спря мо ва ний на за до во лен ня по треб уч нів, на сам пе ред уч нів з особ ли ви ми
освіт ні ми по тре ба ми, й без по се ред ньо сто су ва ти ся прак тич но го до сві ду ро бо ти
в інк лю зив но му на вчаль но му се ре до ви щі. У той час як по тре бу у про фе сій но му роз -
вит ку асис тен ти вчи те ля мо жуть за без пе чи ти під час кур сів під ви щен ня ква лі фі ка -
ції, учас ті у тре нін гах, се мі на рах то що, учи те лі та кож мо жуть по лег ши ти ро бо ту
сво їх асис тен тів за до по мо гою та ких під хо дів.

• При зна чи ти час для ре гу ляр них зу стрі чей учи те лів зі сво ї ми асис тен та -
ми. Учи те лі по вин ні на по ля га ти на то му, щоб ад мі ніс т ра ція на вчаль но го
закла ду ви ді ля ла окре мий час для ро бо чих зу стрі чей з асис тен та ми вчи те -
ля. Особ ли во важ ли во про вес ти та кі зу стрі чі на по чат ку на вчаль но го ро ку
або від ра зу ж пі сля прий нят тя на ро бо ту асис тен та вчи те ля для то го, щоб
учи тель зі сво їм асис тен том мог ли чіт ко з’ясу ва ти свої ро лі та ви зна чи ти
спо со би ко му ні ка ції між со бою. Крім то го, ад мі ніс т ра ція на вчаль но го за -
кла ду по вин на від во ди ти час для ре гу ляр них зу стрі чей учи те лів зі сво ї ми

З між на род но го до сві ду
У Ко дек сі про фе сій ної по ве дін ки Асо ці а ції вчи те лів Аль бер ти за -
зна че ні обов’яз ки, від по ві даль ність за які не суть учи те лі. Цей до ку -
мент чіт ко вка зує, що вчи те лям за бо ро ня єть ся де ле гу ва ти ці
обов’яз ки ін шим осо бам. Вод но час ко декс ви зна чає, що вчи тель мо -
же де ле гу ва ти «спе ци фіч ні й окре мі ас пек ти на вчаль ної ді яль нос -
ті» асис тен там учи те лів за умо ви, що вчи тель кон т ро лює
та ке рує цією ді яль ніс тю.
Якщо шкіль ні ра ди при зна ча ють асис тен там учи те лів за вдан ня,
до ви ко нан ня яких во ни не го то ві або не ма ють від по від ної під го -
тов ки, то не тіль ки під да ють уч нів не без пе ці, а і став лять се бе під
ри зик от ри ман ня су до во го по зо ву за не на леж не ви ко нан ня сво їх
про фе сій них обов’яз ків на осно ві то го, що уч ням бу ло від мов ле но
у пра ві от ри ман ня на вчан ня у ква лі фі ко ва них учи те лів.
Асис тен ти вчи те лів, яким до ру чи ли ви ко ну ва ти обов’яз ки, які
не вхо дять в їх ко ло пов но ва жень, по вин ні спо віс ти ти про це свої
проф спіл ки чи асо ці а цію та опро тес ту ва ти будь-яке за вдан ня,
що пе ре ви щує їх до свід або під го тов ку. На віть ква лі фі ко ва ні вчи -
те лі, кот рі пра цю ють на по са ді асис тен та вчи те ля, не по вин ні ви -
ко ну ва ти ро бо ту, що не вхо дить у ком пе тен цію зай ма ної ни ми
на да ний час по са ди.
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асис тен та ми про тя гом навчаль но го ро ку, що би про во ди ти спіль не пла ну -
ван ня, обміню ва тись ін фор ма цією та об го во рю ва ти кон к рет ні си ту а ції.
Ці зу стрічі мож на при зна ча ти до або пі сля уро ків, а та кож під час них, як -
що це можливо.

• Уста нов лен ня ефек тив них спо со бів ко му ні ка ції. Для ство рен ня здо ро вої
робо чої ат мо сфе ри вчи те лі по вин ні ефек тив но спіл ку ва ти ся зі сво ї ми асис -
тен та ми. Роз по ча ти слід з чіт ко го ро зу мін ня сто ро на ми сво їх ро лей та обов’яз -
ків, а та кож ство ри ти мож ли вос ті для їх по стій но го віль но го об го во рен ня.
Ефек тив на ко му ні ка ція за ле жить та кож від то го, на скіль ки обид ві сто ро ни
чують од на ін шу та вра хо ву ють от ри ма ну ін фор ма цію.

• За без пе чи ти по ін фор мо ва ність асис тен тів учи те лів. Щоб асис тен ти
вчите лів бу ли по стій но про ін фор мо ва ні про най ос тан ні ші вка зів ки
адмініс т ра ції навчаль но го за кла ду та по дії в жит ті шко ли, учи те лі мо жуть
за без пе чи ти їх пош то ви ми скринь ка ми, ку ди б над хо ди ла най сві жі ша ін -
фор ма ція; асис тен ти вчи те ля мо жуть бра ти участь у за сі дан нях шкіль но го
пер со на лу то що.

• До по мо га асис тен там учи те лів у роз вит ку на ви чок ство рен ня баз да них.
Щоб ро бо та асис тен тів учи те лів у кла сі бу ла ефек тив ною, во ни по вин ні во ло -
ді ти ін фор ма цією про різ но ма ніт ні да ні, що сто су ють ся роз вит ку й на вчаль -
них до сяг нень ді тей з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми. Асис тен ти вчи те ля
по вин ні зна ти про на вчаль ні ці лі, за зна че ні в ін ди ві ду аль ній про гра мі роз вит -
ку ди ти ни (ІПР), умі ти від слід ко ву ва ти про грес у до сяг нен ні цих ці лей, зна ти,
як зві ту ва ти вчи те лю про ре зуль та ти спо сте ре жень. Інак ше ка жу чи, асис тен -
ти вчи те ля по вин ні зна ти:

які да ні слід зби ра ти;
які стан дар ти зо ва ні фор ми та пе ре ві роч ні за вдан ня слід ви ко рис то ву ва ти
під час до ку мен ту ван ня по ве дін ки та на вчаль них до сяг нень уч нів, за яки ми
во ни спо сте рі га ють;
як ква лі фі ку ва ти по ве дін ку, за якою во ни спо сте рі га ють, за та ки ми па ра мет -
ра ми, як три ва лість, час то та та ін тен сив ність;
як на пи са ти чіт кий звіт про над зви чай ний ви па док.

• Мо де лю ван ня ба зо вих по ве дін ко во-управ лін ських стра те гій. Учи те лі не суть
від по ві даль ність за управ лін ня кла сом і дис цип лі ну в ньо му. Однак будь-якій
лю ди ні, яка пра цює з уч нем ін ди ві ду аль но або із гру пою уч нів, бу де ко рис но
ви вчи ти та кі по ве дін ко во-управ лін ські стра те гії ро бо ти з діть ми, а са ме: як на -
бли зи тись до уч ня під час роз мо ви з ним, як від по ві да ти на за пи тан ня ді тей
і спо ну ка ти їх до ко му ні ка ції, а не до кон ф лік тів, та ін ші. Оскіль ки вчи те лі
корис ту ють ся ци ми стра те гі я ми по стій но, во ни ма ють змо гу на вчи ти цьо го
і сво їх асис тен тів та ін ших лю дей, які пра цю ють з уч ня ми, че рез ро льо ве мо -
де лю ван ня чи без по се ред нє на вчан ня.
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Кон т роль та оці ню ван ня
Кон т роль та оці ню ван ня ро бо ти асис тен та вчи те ля по вин ні ба зу ва тись

на чіт ких по са до вих ін струк ці ях. Учи те лі по вин ні час то уста нов лю ва ти з асис тен там
зво рот ний зв’язок, який сто су єть ся їхньої про фе сій ної ді яль нос ті. Та ке по єд нан ня
зво рот но го зв’яз ку, по зи тив ної під трим ки та ви ко ри стан ня прак ти ки са мо оці ню -
ван ня по лег шу ють учи те лю про цес офі цій но го кон т ро лю. Учи те лі по вин ні бра ти
без по се ред ню участь в оці ню ван ні ро бо ти асис тен тів.

Учи те лі му сять чіт ко ро зу мі ти про цес кон т ро лю й оці ню ван ня, вклю ча ю чи ре гу -
ляр не ве ден ня до ку мен та ції, про ве ден ня спо сте ре жень, уста нов лен ня без пе рер в но -
го зво рот но го зв’яз ку за та ки ми кри те рі я ми ви ко нан ня:

• пун к ту аль ність;
• силь ні та слаб кі сто ро ни;
• здат ність до три му ва тись ін струк цій;
• ко му ні ка тив ні на вич ки;
• став лен ня до ро бо ти;
• управ лін ня ча сом;
• ро бо та й ор га ні за цій ні на вич ки;
• здат ність сприй ма ти про по зи ції та кри ти ку;
• іні ці а ти ва й на яв ність ре сур сів;
• став лен ня до уч нів;
• за леж ність.

Ви ник нен ня проб лем
Ко ли в учи те лів ви ни ка ють труд но щі у вза є ми нах з ін шим пер со на лом, їм

зав ж ди слід праг ну ти ви рі ши ти проб ле ми шля хом об го во рен ня са ме з тією лю -
диною, якої це сто су єть ся. Учи те лі по вин ні за лу ча ти до про це су ін ших лю дей ли ше
за умо ви, що без по се ред ні пе ре го во ри не змо жуть ви рі ши ти іс ну ю чу проб ле му.
Вони по вин ні ви клас ти свої проб ле ми пись мо во в ко рот ко му до ку мен ті на осно ві
зафік со ва них фак тів і ви пад ків, а не на суб’єк тив но му трак ту ван ні си ту а ції.

Так са мо, як учи тель по ви нен роз мов ля ти без по се ред ньо зі сво їм асис тен том
про труд но щі та проб ле ми у сто сун ках з ним, асис тен ти теж по вин ні об го во рю вати
по діб ні проб ле ми са ме з учи те лем. Ке рів ниц т во на вчаль но го за кла ду тре ба за лу ча -
ти до цьо го про це су ли ше то ді, ко ли ці пе ре го во ри не да дуть прий нят но го для обох
сто рін ре зуль та ту.

Ке рів ниц т во шко ли зі сво го бо ку не по вин но про си ти асис тен тів учи те лів зві ту -
ва ти йо му про ро бо ту вчи те ля, оскіль ки в цьо му ви пад ку мо ва йде про ре пу та цію обох
сто рін. Про те, як що вчи тель або асис тент учи те ля ма ють під ста ви пі до зрю ва ти,
що спів ро біт ник або во лон тер вчи няє кри мі наль ні дії, на прик лад, фі зич не чи сек су -
аль не на сил ля, во ни по вин ні до по віс ти про це без по се ред ньо від по від ним ор га нам.

Як під су мок, слід за зна чи ти, що, оскіль ки чин не за ко но дав ст во не до стат ньо ре -
гу лює сто сун ки між учи те ля ми й асис тен та ми вчи те лів, то пе ред учи те ля ми сто їть
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за вдан ня зро би ти ці сто сун ки мак си маль но ефек тив ни ми. Іде аль ні вза є ми ни між
учи те лем та асис тен том учи те ля є по стій ним три ва лим про це сом. Однак на осно ві
пер шо го до сві ду спіль ної ро бо ти вчи те лів та асис тен тів учи те ля в ін к лю зив них на -
вчаль них за кла дах мож на ствер д жу ва ти, що уч ні ду же ви гра ють у си ту а ції, ко ли
вчи те лі й асис тен ти вчи те лів чіт ко ро зу мі ють свої ро лі й від по ві даль ність і ра зом
пра цю ють над до сяг нен ням спіль ної ме ти.

1.6. Приклади із практики

На ве де ні ниж че си ту а ції, що бу ду ють ся на ре аль но му до сві ді, мо жуть до по мог -
ти кра ще зро зу мі ти роль і пов но ва жен ня асис тен тів вчи те ля, а та кож ефек тив ність
їх сто сун ків з учи те лем.

Си ту а ція 1. Учи тель роз ро бив ауді оп ро гра му, яка від по ві дає до дат -
ко вим по тре бам у на вчан ні уч ня з по ру шен ня ми слу ху. Асис тент,
який пра цює з уч нем ін ди ві ду аль но, ува жає, що ця про гра ма не
підхо дить уч ню, і ска зав про це йо го бать кам. Що мож на зро бити
в та кій си ту а ції?
Ко мен тар. Ця си ту а ція міс тить два ас пек ти для роз гля ду. По-
перше, асис тент по ви нен об го во рю ва ти свої за ува жен ня з учи те -
лем і дій ти спіль ної зго ди в пи тан ні про мож ли вість за про вад жен ня
від по від них змін. По-дру ге, об го во рю ю чи це пи тан ня без по се редньо
з бать ка ми уч ня, асис тент учи те ля тим са мим під ри вав до ві ру
до вчи те ля. Та кі дії асис тен та вчи те ля за слу го ву ють на до га ну.
По вто рен ня та ко го ви пад ку дає ад мі ніс т ра ції на вчаль но го за кла ду
під ста ви для ро зі рван ня тру до во го до го во ру з асис тен том
вчителя.

Си ту а ція 2. В асис тен та вчи те ля, який є ду же твор чою осо бис тіс -
тю, час то під час ро бо ти з уч ня ми ви ни ка ють різ ні ці ка ві ідеї. Учи -
те ля не по ко їть, що ін ко ли асис тент прий має са мо стій ні рі шен ня,
як, на прик лад, рі шен ня про за вер шен ня ви ко нан ня до маш ньо го за -
вдан ня й пе ре клю чен ня на ін шу ці ка ву ро бо ту, на прик лад, ви го тов -
лен ня но во річ них іг ра шок. На скіль ки ши ро кою по вин на бу ти
сво бо да дій асис тен та вчи те ля, щоб ма ти змо гу змі ню ва ти по став -
ле ні вчи те лем за вдан ня?
Ко мен тар. Мож ли во, у цьо му ви пад ку асис тент учи те ля не вра ху -
вав, що пе ре клю чен ня ува ги ди ти ни на ви ко нан ня прак тич но го за -
вдан ня сво ї ми ру ка ми — ви го тов лен ня но во річ них іг ра шок — бу ло
не об хід ним для роз вит ку емо цій них чи по ве дін ко вих по треб уч ня.
Однак асис тен ту тре ба бу ло спо чат ку про кон суль ту ва ти ся з учи -
те лем не тіль ки для то го, що би пе ре ко на тись у до реч нос ті ви ко -
нан ня ін шо го за вдан ня, а і для то го, щоб об го во ри ти, як час то та кі
змі ни ви дів ді яль нос ті по вин ні від бу ва тись у на вчаль но му про це сі.
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Си ту а ція 3. Асис тен т ка вчи те ля не звер тає ува гу на вжи ван ня уч -
нем не цен зур ної лек си ки й не при пус ти му по ве дін ку. Хо ча вчи тель
зо бов’язав її за без пе чи ти біль ші ви мо ги до по ве дін ки, по ки що во -
на цьо го не зро би ла.
Ко мен тар. Го лов ною на вчаль ною ме тою для ба га тьох уч нів з особ -
ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми є вмін ня від різ ня ти, яка по ве дін ка є
со ці аль но до пус ти мою, а яка — ні. Учи тель по ви нен не тіль ки ще
раз на по ляг ти на ви ко нан ні по пе ред ньо по став ле но го за вдан ня, а й
по яс ни ти асис тен т ці, як ре агу ва ти на не прий нят ну по ве дін ку.
Якщо асис тен т ка вчи те ля й да лі тер пі ти ме не при пус ти му по ве -
дін ку уч ня, учи тель по ви нен ви клас ти свої вка зів ки в пись мо вій
фор мі й ви ма га ти в асис тен т ки пись мо вої від по ві ді. Якщо асис -
тент ка й до сі не вжи ла за хо ди, у си ту а цію му сить втру ти тись
директор шко ли.

Си ту а ція 4. Асис тен т ка вчи те ля не що дав но по скар жи лась ди ректо -
ру шко ли, що вчи тель не в пов но му об ся зі ви ко рис то вує її мож ли -
вос ті. Во на йо му та кож ска за ла, що мо же го ту ва ти кра щі на вчаль ні
ма те рі а ли для уч нів, ніж це ро бить учи тель, і що вчи тель ви ко -
ристовує ма ло ці ка вих за вдань. Чо го вчи тель мо же очі ку ва ти від
дирек то ра?
Ко мен тар. Учи тель мо же очі ку ва ти, що ди рек тор ви не се до га ну
асис тен т ці за по ру шен ня її до го вір них обов’яз ків че рез об го во -
рення сво їх пи тань з ди рек то ром, а не без по се ред ньо з учи те лем.
Ди рек тор по ви нен по яс ни ти, що ви бра ний нею під хід руй нує мо -
раль ні цін нос ті і є не про дук тив ним для ство рен ня доб рих ро бо чих
сто сун ків.

Си ту а ція 5. Ло го пед по ві до мив учи те лю, що за лу ча ти од но го з уч нів
до чи тан ня вго лос не про дук тив но. Учи тель із цим не по год жу єть ся.
Ло го пед по скар жив ся ди рек то ру. Якої під трим ки мо же очі ку ва ти
вчи тель від ад мі ніс т ра ції на вчаль но го за кла ду?
Ко мен тар. Жод ної. Ло го пед — ви со ко ква лі фі ко ва ний спе ці а ліст,
який знає чіт кі спо со би роз вит ку ди ти ни. Якщо ло го пед ува жає,
що під хід учи те ля пе ре шкод жає фор му ван ню мов лен нє вих на ви чок
уч ня, йо го про фе сій ний обов’язок — на по ляг ти на змі нах.

Си ту а ція 6. Лі кар ня, яка на дає те ра пев тич ні по слу ги од но му з уч нів,
над си лає ін фор ма цію про уч ня без по се ред ньо асис тен ту вчи те ля.
Не що дав но лі кар ня за про си ла асис тен та вчи те ля від ві да ти на уко -
во-прак тич ну кон фе рен цію. Чи по вин ні шко ли ма ти пра ви ла, які б
ви зна ча ли їх сто сун ки зі сто рон ні ми ор га ні за ці я ми, що на да ють
ліку ван ня чи ін ші по слу ги уч ням?
Ко мен тар. Так. Що най мен ше, шко ли по вин ні на по ля га ти на то му,
щоб кон так т на осо ба зі шкіль но го пер со на лу на ле жа ла до пе да го гів.
За зви чай це вчи тель. Асис тен ти вчи те лів по вин ні зна ти про ці
пра ви ла й над си ла ти всю ін фор ма цію від пар т нер ських ор га ні зацій
від по від ній кон так т ній осо бі.
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2.1. Інди ві ду аль на про гра ма роз вит ку (ІПР) як умо ва на дан ня якіс них
освітніх по слуг уч ням з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми

Фун к ції та струк ту ра ін ди ві ду аль ної про гра ми роз вит ку
Особ ли вос ті ор га ні за ції ін к лю зив но го на вчан ня в за галь но ос віт ніх на вчаль -

них за кла дах рег ла мен то ва но По ста но вою № 872 Ка бі не ту Мі ніс т рів Укра ї ни від
15.08.2011 р. «Про за твер д жен ня По ряд ку ор га ні за ції ін к лю зив но го на вчан ня
у загаль но ос віт ніх на вчаль них за кла дах». Зок ре ма, по ста но ва за зна чає, що для ді тей
з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми роз роб ля ють ся ін ди ві ду аль ний на вчаль ний план
та ін ди ві ду аль на на вчаль на про гра ма з ура ху ван ням ви снов ку пси хо ло го-ме ди ко-
пе да го гіч ної кон суль та ції, а та кож ін ди ві ду аль на про гра ма роз вит ку, яка роз роб -
ляєть ся пе да го гіч ни ми пра ців ни ка ми, у то му чис лі й асис тен та ми вчи те лів,
учи те ля ми-де фек то ло га ми та ін.

Се ред по са до вих обов’яз ків асис тен та вчи те ля, за зна че них у лис ті Мі ніс тер ства
осві ти і на уки, мо ло ді та спор ту № 1/9–675 від 25.09.2012 ро ку, та кож ука зу ється,
що асис тент учи те ля «…у скла ді гру пи фа хів ців бе ре участь у роз роб ці та ви ко нанні
ін ди ві ду аль ної про гра ми роз вит ку ди ти ни».

Від по від но до на ка зу Мі ніс тер ст ва осві ти і на уки, мо ло ді та спор ту Укра ї ни від
18.05.2012 р. № 1/9–384 «Про ор га ні за цію ін к лю зив но го на вчан ня у за галь но о світ -
ніх на вчаль них за кла дах» ін ди ві ду аль на про гра ма роз вит ку роз роб ля єть ся гру пою
фа хів ців (за ступ ник ди рек то ра з на вчаль но-ви хов ної ро бо ти, учи те лі, асис тент
учите ля, пси хо лог, учи тель-де фек то лог та ін ші) з обов’яз ко вим за лу чен ням бать ків
або осіб, які їх за мі ню ють, з ме тою ви зна чен ня кон к рет них на вчаль них стра те гій
і під хо дів до на вчан ня ди ти ни з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми.

Інди ві ду аль на про гра ма роз вит ку роз роб ля єть ся на один рік. Дві чі на рік (за по -
тре бою час ті ше) ІПР пе ре гля да єть ся з ме тою її ко ри гу ван ня. Зок ре ма, ко ли в ди ти -
ни ви ни ка ють труд но щі при за сво єн ні ви зна че но го зміс ту на вчаль но го ма те рі а лу
або, на впа ки, ви ни кає не об хід ність пе рей ти до на ступ но го рів ня склад нос ті ви -
конан ня за вдань. Інди ві ду аль на про гра ма роз вит ку (ІПР) до по ма гає пе да го гіч но му
ко лек ти ву на вчаль но го за кла ду при сто су ва ти на вчаль не се ре до ви ще до по треб
дити ни, ви зна чи ти ін ди ві ду аль ні на вчаль ні ці лі та за вдан ня від по від но до ти по вих
на вчаль них пла нів і про грам, ура хо ву ю чи ін ди ві ду аль ні особ ли вос ті ді тей.

Інди ві ду аль на про гра ма роз вит ку — це пись мо вий до ку мент, який
за свою сут тю є кон т рак том між пе да го гіч ним ко лек ти вом
і батька ми ди ти ни з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми або осо -
бами, які їх за мі ню ють. Інди ві ду аль на про гра ма роз вит ку за зна чає
ви мо ги до ор га ні за ції на вчан ня ди ти ни з особ ли ви ми освіт ні ми
потре ба ми, зок ре ма ви зна чає ха рак тер освіт ніх по слуг і форм
підтрим ки.
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Фун к ції та струк ту ра ін ди ві ду аль ної про гра ми роз вит ку

Фун к ції

• На вчаль но-ме то дич на фун к ція
Як ін стру мент ор га ні за ції на вчан ня, ІПР окрес лює пе ре лік по слуг, які по вин ні

на да ва тись ди ти ні з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми. Во на міс тить за галь ну ін фор -
ма цію про уч ня, ак ту аль ні по каз ни ки успіш нос ті й по ве дін ки, ре ко мен да ції пси хо -
ло го-ме ди ко-пе да го гіч ної кон суль та ції, на вчаль ні ці лі ц за вдан ня, кри те рії
оці ню ван ня на вчаль них до сяг нень і по каз ни ки ди на мі ки роз вит ку, адап та цію та мо -
ди фі ка цію, які не об хід но здій с ни ти, ура хо ву ю чи особ ли ві по тре би уч ня. В ІПР пе -
ред ба ча ють ся та кож до дат ко ві по слу ги, які на да ють ся ін ши ми фа хів ця ми
(на прик лад, пси хо ло гом, ло го пе дом, учи те лем-де фек то ло гом та ін.). Як ін стру мент
ор га ні за ції на вчан ня, цей до ку мент по ви нен бу ти до стат ньо до клад ним і чіт ким,
щоб у ви пад ку пе ре хо ду ди ти ни з од но го на вчаль но го за кла ду в ін ший пе да го ги зна -
ли особ ли вос ті ро бо ти з цієї ди ти ною.

• Ко му ні ка тив на фун к ція
Як за сіб ко му ні ка ції, ІПР спря мо ва на на ви рі шен ня од ра зу кіль кох за вдань. Пе -

ре ду сім во на ін фор мує всіх зна чу щих для уч ня осіб (зок ре ма бать ків) про те, чо му
на вчан ня ди ти ни по тре бує роз роб ки ін ди ві ду аль ної про гра ми роз вит ку. ІПР роз -
роб ля єть ся ко ман дою фа хів ців, які без по се ред ньо пра цю ють з ди ти ною, з ак тив -
ним за лу чен ням чле нів ро ди ни. Та ка спів пра ця за без пе чує ін фор му ван ня бать ків
про по тен цій ні мож ли вос ті ди ти ни, ди на мі ку її роз вит ку та ре гу лює ком п лекс су пе -
реч ли вих пи тань, які мо жуть ви ни ка ти між бать ка ми та вчи те ля ми у про це сі на -
вчан ня ди ти ни.

• Управ лін ська фун к ція
Іншою важ ли вою фун к цією ІПР є управ лін ська. Окрім ви чер п но го пе ре лі ку різ -

них ви дів під трим ки, до дат ко вих по слуг, адап та ції та мо ди фі ка ції, не об хід них для
успіш но го на вчан ня й роз вит ку ди ти ни, ІПР та кож міс тить пе ре лік не об хід них до -
дат ко вих по слуг — ін фор ма цію про кон суль та ції фа хів ців, спе ці аль ний транс порт,
до по між ний пер со нал то що. З ін фор ма ції, що міс тить ся в ІПР, ке рів ни ку на вчаль -
но го за кла ду по вин но бу ти чіт ко зро зу мі ло, які спе ці а ліс ти на да ють по слу ги цій ди -
ти ні та якою є що ден на три ва лість та ких по слуг. Це дає ад мі ніс т ра ції на вчаль но го
за кла ду мож ли вість здій с ню ва ти пла ну ван ня та за без пе чен ня не об хід них до дат ко -
вих ре сур сів.

• За без пе чен ня під звіт нос ті
Ще од на важ ли ва фун к ція ІПР — це за без пе чен ня під звіт нос ті. Інди ві ду аль на
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про гра ма роз вит ку є своє рід ною уго дою між на вчаль ним за кла дом і бать ка ми. Укла -
да ю чи її, шко ла бе ре на се бе зо бов’язан ня за без пе чи ти не об хід ні ре сур си для успіш -
но го на вчан ня ди ти ни. На прик лад, як що в ІПР за зна че но, що з уч нем пра цю ва ти ме
ло го пед по од ній го ди ні три чі на тиж день, то змен шен ня кіль кос ті го дин або за мі на
од но го фа хів ця ін шим не до пус ка єть ся.

• Мо ні то ринг до три ман ня нор ма тив них по ло жень та оці ню ван ня
Інди ві ду аль на про гра ма роз вит ку та кож слу гує за со бом мо ні то рин гу або кон т -

ро лю до три ман ня нор ма тив них по ло жень. Ке рів ни ку на вчаль но го за кла ду не об хід -
но доб ре зна ти скла до ві ІПР і сте жи ти за тим, щоб усі по слу ги бу ли за зна че ні
та за без пе чу ва лись на леж ним чи ном. Під час кон т ро лю ор га ні за ції на вчаль но-ви -
хов но го про це су на вчаль но го за кла ду та пе ре вір ки якос ті на дан ня освіт ніх по слуг
ді тям з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми пред с тав ни ки управ лінь осві ти на сам пе -
ред по вин ні звер та ти ува гу на ви ко нан ня ІПР кож ної ди ти ни. Адже ІПР — це до ку -
мен таль не свід чен ня ор га ні за ції на вчан ня та ких ді тей в умо вах ін к лю зив но го
на вчан ня, а от же — пред мет ви вчен ня під час кон т ро лю та на дан ня ме то дич ної до -
по мо ги ор га на ми управ лін ня осві тою.

Струк ту ра ін ди ві ду аль ної про гра ми роз вит ку
Інди ві ду аль на на вчаль на про гра ма міс тить та кі роз ді ли:

I. За галь на ін фор ма ція про ди ти ну
Ім’я та пріз ви ще, вік, те ле фо ни бать ків, ад ре са, ін фор ма ція про особ ли ві по тре -

би в на вчан ні, да та за ра ху ван ня ди ти ни у шко лу.
II. Акту аль ний рі вень успіш нос ті
Ко ман да фа хів ців про тя гом 1–2-х мі ся ців (у за леж нос ті від склад нос ті по ру шен -

ня) ви вчає мож ли вос ті та по тре би ди ти ни, фік сує ре зуль та ти ви вчен ня:
a) Її вмін ня, силь ні якос ті та труд но щі, стиль на вчан ня (ві зу аль ний, кі нес те тич -

ний, ба га то сен сор ний та ін ші, особ ли во як що один зі сти лів до мі нує), сфе ри
роз вит ку, де ди ти на по тре бує до дат ко вої до по мо ги.

б) Інфор ма цію про вплив по ру шень роз вит ку ди ти ни на її здат ність до на вчан ня
(ві до мос ті, на да ні пси хо ло го-ме ди ко-пе да го гіч ною кон суль та цією). Уся ін фор -
ма ція по вин на бу ти мак си маль но точ ною, оскіль ки во на є під ґ рун тям для по -
даль шо го роз роб лен ня на вчаль них ці лей і за вдань.

За зви чай об го во рен ня ак ту аль но го рів ня на вчаль них до сяг нень ди ти ни з особ -
ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми є пер шим пун к том у по ряд ку ден но му на за сі дан ні про
пи тан ня ство рен ня ІПР. Якщо чле нам ко ман ди вда єть ся дій ти спіль ної дум ки про
ак ту аль ний рі вень на вчаль них до сяг нень ди ти ни та її роз вит ку, то об го во рен ня на -
ступ них скла до вих цьо го до ку мен та — річ них на вчаль них ці лей і ці лей роз вит ку
ди ти ни, ко рот ко стро ко вих за вдань від бу ва єть ся на ба га то ефек тив ні ше. Ха рак те -
рис ти ка ак ту аль но го рів ня на вчаль них до сяг нень по вин на від об ра жа ти на вчаль ні
до сяг нен ня уч ня та сфор мо ва ність у ньо го на ви чок по ве дін ки.
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На сам пе ред пе да го ги по вин ні про ана лі зу ва ти від по від ність ви мог на вчаль ної
про гра ми та ме то дів, що ви ко рис то ву ють ся на уро ці, ак ту аль ним і по тен цій ним
мож ли вос тям ди ти ни з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми, а та кож з’ясу ва ти, якої
під трим ки по тре бує учень. Цей ана ліз по ви нен міс ти ти опис пред мет них га лу зей,
де учень сти ка єть ся із труд но ща ми; йо го силь ні сто ро ни; си ту а ції, в яких учень по -
тре бує до по мо ги для орі єн ту ван ня у прос то рі чи по всяк ден но му жит ті; а та кож пе -
ре лік до про фе сій них і про фе сій но-тех ніч них на ви чок. Крім то го, слід
про ана лі зу ва ти ре зуль та ти за вдань, ви ко на них уч нем у кла сі в ме жах на вчаль ної
про гра ми. Їх не об хід но суп ро вод жу ва ти до дат ко ви ми по яс нен ня ми умов, в яких
від бу вав ся кон т роль знань і на ви чок та ін тер пре та ції от ри ма них ре зуль та тів. На -
прик лад, не до стат ньо ли ше за зна чи ти, що учень має се ред ній рі вень на вчаль них
до сяг нень, оскіль ки для ін шо го фа хів ця, який впро вад жу ва ти ме ІПР, та ка ін фор ма -
ція не ма ти ме жод но го сен су.

Інфор ма цію про ак ту аль ний рі вень успіш нос ті мож на от ри ма ти без по се ред ньо
зі зві ту муль ти дис цип лі нар ної ко ман ди й до пов ни ти йо го да ни ми по пе ред ніх об го -
во рень з учи те ля ми. Сю ди тре ба до да ти та кож ре зуль та ти спо сте ре жень за уч нем
у кла сі. Якщо по тріб на до по мо га, щоб ви зна чи ти ак ту аль ні по каз ни ки ди ти ни
на осно ві зві ту цієї ко ман ди, тре ба уточ ни ти всі не об хід ні де та лі до по чат ку за сі дан -
ня про роз гляд ІПР. Важ ли во уни ка ти тер мі нів, які мо жуть за плу та ти учас ни ків,
не знай о мих з тер мі но ло гією від по від ної га лу зі.

III. На вчаль ні ці лі та ко рот ко стро ко ві за вдан ня
Інди ві ду аль на про гра ма роз вит ку роз роб ля єть ся стро ком на один на вчаль ний

рік і по вин на міс ти ти річ ні орі єн ти ри з кож но го на вчаль но го пред ме та, в яко му
учень по тре бує до по мо ги.

Фор му лю ван ня річ них на вчаль них ці лей — це дру гий пункт у по ряд ку ден но му
на за сі дан ні про роз роб ку ІПР. Та кі ці лі від об ра жа ють ши ро кі проб лем ні ді лян ки,
про які бу ла до сяг ну та зго да й над яки ми по вин на пра цю ва ти ко ман да. На цьо му
ета пі над зви чай но важ ли вим є узгод жен ня річ них ці лей між усі ма чле на ми ко ман -
ди. Для ви роб лен ня ці лей на рік слід спи ра тись на звіт муль ти дис цип лі нар ної ко -
ман ди, ура хо ву ва ти ре зуль та ти бе сід з по пе ред ні ми вчи те ля ми ди ти ни та
пе да го га ми, які пра цю ють з нею ни ні, бра ти до ува ги ре зуль та ти спо сте ре жень і ха -
рак те рис ти ку по треб ди ти ни з точ ки зо ру її бать ків.

Пі сля узгод жен ня ха рак те рис ти ки ак ту аль но го рів ня успіш нос ті та річ них на -
вчаль них ці лей мож на пе ре хо ди ти до роз роб лен ня ко рот ко стро ко вих за вдань або
про між них кон т роль них по каз ни ків, спря мо ва них на ре алі за цію річ них ці лей.
Крім то го, у про це сі їх фор му лю ван ня стає зро зу мі ло, які по слу ги тре ба на да ти
уч ню.

Ко рот ко стро ко ві за вдан ня — це по слі дов ність ета пів які про хо -
дить учень, у до сяг нен ні річ них ці лей.
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Осно вою для ви роб лен ня ко рот ко стро ко вих за вдань або про між них кон т роль -
них по каз ни ків слу гу ють да ні ак ту аль но го рів ня успіш нос ті та по слу ги, яких по тре -
бує ди ти на для ви ко нан ня ці лей своєї ІПР.

Важ ли вою особ ли віс тю ко рот ко стро ко вих за вдань є те, що во ни ви зна ча ють ме -
то ди ви кла дан ня, кри те рії та пе рі о дич ність оці ню ван ня.

Отже, ко рот ко стро ко ві за вдан ня міс тять:
• Ви зна чен ня знань, умінь і на ви чок, які по ви нен на бу ти учень від по від но

до річних на вчаль них ці лей.
• Ме то ди до сяг нен ня від по від ної ме ти.
• Кри те рії оці ню ван ня її до сяг нен ня.
• Стро ки пе рі о дич но го оці ню ван ня.
Ко рот ко стро ко ві за вдан ня або про між ні кон т роль ні по каз ни ки да ють змо гу

вчи те лю й бать кам спо сте рі га ти за успі ха ми ди ти ни. Якщо пев ні очі ку ва ні ре зуль -
та ти не до сяг ну ті або, на впа ки, до сяг ну ті швид ше пе ред ба че но го стро ку, то впро -
довж на вчаль но го ро ку здій с ню єть ся пе ре гляд ІПР у цій час ти ні. Тоб то пе ре гляд
ІПР уч ня мож на ро би ти час ті ше, що би вно си ти змі ни то ді, ко ли в них ви ни кає
потре ба.

IV. До дат ко ві по слу ги та мо ди фі ка ції
До дат ко ві спе ці аль ні по слу ги — це на вчаль ні по слу ги та втру чан ня, не об хід ні

ди ти ні для за сво єн ня на вчаль ної про гра ми, як, на прик лад: ло го пе дич ні та ауді о ло -
гіч ні по слу ги, по слу ги з пе ре кла ду, по слу ги пси хо ло га, фі зіо- та пра це те ра пія, ор га -
ні за ція від по чин ку, зок ре ма лі ку валь но-оздо ров чо го; кон суль та цій ні по слу ги,
у то му чис лі кон суль та ції ре абі лі то ло га; по слу ги з по кра щен ня мо біль нос ті й орі єн -
та ції. До до дат ко вих по слуг на ле жать та кож ме дич ні по слу ги, зок ре ма, по слу ги
шкіль ної мед сес т ри (за не об хід нос ті).

У кож ній ІПР за зна ча єть ся пе ре лік до дат ко вих по слуг для уч ня, у то му чис лі спе -
ці аль ні освіт ні по слу ги; ви ди під трим ки, адап та ції чи мо ди фі ка ції для ро бо ти у зви -
чай но му кла сі. Крім то го, слід за зна чи ти міс це та три ва лість на дан ня цих по слуг.

При клад
Роз гля не мо си ту а цію 12-річ но го уч ня: хлоп чик чи тає на рів ні під го -
тов чо го кла су спе ці аль но го на вчаль но го за кла ду, при цьо му ро бить
чис лен ні по мил ки й по га но ро зу міє про чи та не. В ін ди ві ду аль ній про -
гра мі роз вит ку для та кої ди ти ни за зна че но до ціль ність за без пе -
чен ня до дат ко вої про гра ми з чи тан ня із ре гу ляр ни ми за нят тя ми
п’ять днів на тиж день. Однією з на вчаль них ці лей на рік є вдос ко на -
лен ня на ви чок чи тан ня до рів ня пер шо го кла су з до пу щен ням
не біль ше трьох по ми лок на кож ні двад цять слів. Від так ви зна -
чають ся ко рот ко стро ко ві за вдан ня, які пла ну єть ся ви ко ну ва ти
по слі дов но: до кін ця лис то па да, до кін ця лю то го й до кін ця трав ня.
Кож не на ступ не ко рот ко стро ко ве за вдан ня фор му лю єть ся, ви -
ходя чи з по пе ред ньо го, і є за со бом спо сте ре жен ня за про гре сом
дити ни.
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Та ка ін фор ма ція по вин на бу ти зро зу мі лою всім при сут нім на за сі дан ні, а та кож
будь-якій ін шій лю ди ні, яка чи та ти ме ІПР.

Ко ман да з роз роб лен ня ІПР по вин на ви рі ши ти пи тан ня про до ціль ність здій с -
нен ня від по від них мо ди фі ка цій спе ці аль них освіт ніх і до дат ко вих по слуг, що би
ство ри ти умо ви для до сяг нен ня ди ти ною річ них ці лей, за зна че них у ІПР, та пов но -
цін ної учас ті у на вчаль но му про це сі. Ідеть ся, на прик лад, про чи тан ня вго лос за вдань
для уч нів з пов ною або час т ко вою втра тою зо ру або про ви ді лен ня до дат ко во го ча -
су для уч нів із за трим кою пси хіч но го роз вит ку.

Точ но оці ни ти знан ня, умін ня й на вич ки де яких уч нів до сить склад но, на віть
із за сто су ван ням мо ди фі ка цій. У та ко му ви пад ку в ІПР не об хід но по яс ни ти, чо му
для цієї ди ти ни не під хо дять стан дар т ні фор ми та ме то ди оці ню ван ня, а та кож за -
пла ну ва ти аль тер на тив ні фор ми оці ню ван ня.

До скла дан ня ін ди ві ду аль ної про гра ми роз вит ку за лу ча ють ся бать ки, які по -
вин ні ма ти чіт ке уяв лен ня про те, чо му на вчан ня ди ти ни по тре бує роз роб лен ня
та кої про гра ми. Крім то го, та ка спів пра ця за без пе чить ін фор му ван ня бать ків про
по тен цій ні мож ли вос ті ди ти ни, ди на мі ку її роз вит ку та вре гу лює ком п лекс су пе -
реч ли вих пи тань, які мо жуть ви ни ка ти в бать ків і пе да го гів у про це сі на вчан ня
ди ти ни.

Крім то го, бать ків слід ін фор му ва ти про про грес, до сяг ну тий ди ти ною в ре алі за -
ції ІПР. При цьо му бать ки в будь-який час мо жуть звер ну тись із про хан ням ор га ні -
за ції за сі дан ня про пи тан ня роз гля ду ІПР. Один з мож ли вих спо со бів ін фор му ван ня
бать ків про про грес ди ти ни в до сяг нен ні на вчаль них ці лей — це над си лан ня бать -
кам ко рот ких ін фор ма цій них по ві дом лень про по точ ні успі хи ди ти ни та/або по ві -
дом лен ня про до сяг нен ня тих чи ін ших ці лей.

Обов’язок шко ли в на дан ні ін фор ма ції про успі хи уч ня ще раз під крес лює
значен ня ІПР як ме ха ніз му під звіт нос ті. На прик лад, як що про грес у до сяг нен ні
тієї чи ін шої на вчаль ної ме ти не спо сте рі га єть ся, це зу мов лює не об хід ність
перегляду ІПР.

Пла ну ван ня пе ре хід но го пе рі о ду
По слу ги пе ре хід но го пе рі о ду пе ред ба ча ють ско ор ди но ва ний ком п лекс

захо дів для уч ня з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми, спря мо ва ний на по кра щен ня
на вчаль них і фун к ці о наль них по каз ни ків ди ти ни. Во ни спри яють пе ре хо ду від на -
вчан ня у шко лі до по за шкіль ної ді яль нос ті та про фе сій но-тех ніч ної осві ти.

Якщо впро довж стро ку дії ІПР уч ню ви пов ню єть ся 16 ро ків, не об хід но склас ти
план за хо дів на пе ре хід ний пе рі од, який му сить бу ти спря мо ва ним на під го тов ку
учня до са мо стій но го жит тя пі сля за кін чен ня се ред ньої шко ли. Зок ре ма це за хо ди
із про фо рі єн та ції, які спри я ти муть про фе сій но му ви бо ру шко ля ра.

Ко ман да фа хів ців по вин на до по мог ти ди ти ні спла ну ва ти по даль ше на вчан ня або
пра цев лаш ту ван ня. Суть та кої до по мо ги й під трим ки мо же по ля га ти у ви бо рі
спеціаль нос ті й ко лед жу, під го тов ки па ке ту до ку мен тів для всту пу то що.
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Ко ман да фа хів ців з роз роб лен ня ІПР
Інди ві ду аль на про гра ма роз вит ку роз роб ля єть ся гру пою фа хів ців, а са ме: за -

ступ ни ком ди рек то ра з на вчаль но-ви хов ної ро бо ти, учи те лем, асис тен том учи те ля,
пси хо ло гом, учи те лем-де фек то ло гом та ін ши ми. Обов’яз ко во за лу ча ють ся бать ки
або осо би, які їх за мі ню ють, для ви зна чен ня кон к рет них ме то дів ви кла дан ня й під -
хо дів до на вчан ня ди ти ни з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми. ІПР за твер д жу єть ся
ке рів ни ком на вчаль но го за кла ду.

Пер ше за сі дан ня з пи тан ня роз роб лен ня ІПР по вин но від бу тись упро довж пер -
ших 30-ти днів на вчан ня ди ти ни у шко лі. За цей час гру па фа хів ців ви вчає ак ту аль ний
рі вень знань і вмінь уч ня, йо го мож ли вос ті та по тре би, фік сує ре зуль та ти ви вчен ня.

До дат ко ві по слу ги, пе ред ба че ні в ІПР, ди ти на по чи нає от ри му ва ти не піз ні ше
ніж че рез де сять шкіль них днів пі сля узгод жен ня ІПР од ним з бать ків. Якщо че рез

• Бать ки й пе да го ги по вин ні за мис лю ва ти ся про са мо стій не жит тя
уч ня пі сля здо бут тя ним за галь ної осві ти.

• Шко ла по вин на під три му ва ти кон так ти та спів пра цю ва ти з ін ши -
ми служ ба ми (на прик лад, цен т ром со ці аль них служб для ді тей,
сім’ї та мо ло ді, про фе сій но-тех ніч ним на вчаль ним за кла дом
тощо) під час пла ну ван ня на пе ре хід ний пе рі од.

• Пла ну ван ня пе ре хід но го пе рі о ду для уч нів з особ ли ви ми освіт -
німи по тре ба ми по вин но роз по чи на ти ся з по чат ко вої шко ли: чим
ра ні ше во но роз поч неть ся, тим кра ще бу де для всіх учас ни ків
навчаль но го про це су.

Як під су мок

Під час скла дан ня ін ди ві ду аль ної про гра ми роз вит ку до ціль но
зверну ти ува гу на до три ман ня та ких ви мог:

• ІПР по вин на міс ти ти всі не об хід ні скла до ві, які до по мо жуть
адап ту ва ти на вчаль не се ре до ви ще до по треб ди ти ни.

• В ІПР дов го стро ко ві ці лі й ко рот ко стро ко ві за вдан ня пов’яза ні
між со бою.

• В ІПР ви зна че но кон к рет ні ме то ди ви кла дан ня та під хо ди до
навчан ня ди ти ни з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми.

• При ство рен ні ІПР ви ко ри ста ні ре ко мен да ції пси хо ло го-ме ди ко-
пе да го гіч ної кон суль та ції.

• Бать кам на да но при мір ник ІПР.

• У склад ко ман ди вхо дять всі не об хід ні фа хів ці, які ком п лек с но
оціню ють роз ви ток ди ти ни та роз роб ля ють ін ди ві ду аль ну
програ му роз вит ку з ура ху ван ням ін ди ві ду аль них особ ли вос тей
роз вит ку ди ти ни та від по від но до її по треб.
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по важ ні при чи ни (склад ні по ру шен ня в роз вит ку) ко ман да фа хів ців не всти гає
склас ти ІПР у від ве де ний строк, не об хід но за зна чи ти при чи ни за трим ки та вжи ти
за хо ди для то го, щоб ін ди ві ду аль ну про гра му роз вит ку роз ро би ти як най ш вид ше.

• За лу чен ня бать ків
Як за зна ча лось ра ні ше, ІПР ви ко нує ко му ні ка тив ну фун к цію, за до по мо гою якої

пе да го ги ін фор му ють бать ків про освіт ні по слу ги та ви ди під трим ки, що на да ють ся
ди ти ні. Окрім то го, бать ки ді тей з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми от ри му ють ін -
фор ма цію про ме то ди ви кла дан ня, зміст на вчаль ної про гра ми та за пла но ва ні змі ни
(як що та кі є), стро ки її ви ко нан ня, шля хи за без пе чен ня до дат ко вих по треб уч ня.
Це не озна чає, що бать ки мо жуть дик ту ва ти свої умо ви (на прик лад, хто і скіль ки
ча су пра цю ва ти ме з ди ти ною), але пра ців ни ки на вчаль но го за кла ду по вин ні до слу -
хо ву ва тись до бать ків, ура хо ву ва ти по ба жан ня та за не по ко єн ня бать ків, на ма га -
тись мак си маль но да ти від по ві ді на всі за пи тан ня бать ків.

Від по від но до По ряд ку ор га ні за ції ін к лю зив но го на вчан ня в за галь но ос віт ніх
навчаль них за кла дах, за твер д же но го По ста но вою Ка бі не ту Мі ніс т рів Укра ї ни від
15.08.2011 р. № 872, бать ки бе руть участь у роз роб ці ІПР і під пи сом за свід чу ють
свою зго ду на її ре алі за цію. То му не об хід но до клас ти мак си маль ні зу сил ля, що би
бать ки бу ли при сут ні на за сі дан ні, а та кож ре тель но до ку мен ту ва ти вжи ті для цього
за хо ди. Це свід чи ти ме, що пе да го ги здій с ни ли всі не об хід ні кро ки.

Пі сля учас ті в за сі дан ні з роз роб лен ня ІПР у бать ків по вин но бу ти чіт ке уяв лення
про та ке:

• при чи ну по тре би ство рен ня ін ди ві ду аль ної про гра ми роз вит ку для їхньої
дитини;

• фа хів ців, які на да ва ти муть освіт ні та спе ці аль ні по слу ги;
• три ва лість по слуг;
• ме то ди та пе рі о дич ність оці ню ван ня;
• пе рі о дич ність пе ре гля ду ІПР та на дан ня ін фор ма ції про хід її ви ко нан ня.

• За лу чен ня ди ти ни з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми
По чи на ю чи з 14-ти ро ків, у ство рен ні влас ної ІПР бе руть участь і са мі уч ні з особ -

ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми, оскіль ки з цьо го ві ку не об хід но роз по чи на ти пла ну ван -
ня про фо рі єн та цій ної ро бо ти та під го тов ки стар шо клас ни ків до са мо стій но го жит тя.
На за сі дан ні із за лу чен ням уч ня пе ред ба ча єть ся роз гля ну ти ці лі для учня пі сля за кін -
чен ня се ред ньої шко ли та, за не об хід нос ті, по слу ги пе ре хід но го пері о ду, які спри я ти -
муть ви ко нан ню цих ці лей. План пе ре хід но го пе рі о ду міс тить за хо ди з під го тов ки
ди ти ни до са мо стій но го жит тя пі сля за кін чен ня се ред ньої школи. У пла ні та кож по -
ви нен міс ти тись опис кон к рет них спо со бів під трим ки учня в ре алі за ції тієї чи ін шої
ме ти. Учня не об хід но за про си ти до учас ті у про це сі розроб лен ня цьо го пла ну.

• Під го тов ка до за сі дан ня з роз роб лен ня ІПР
За сі дан ня, на яко му роз гля да єть ся ІПР, по тре бує знач ної під го тов чої ро бо ти.

Спе ці а ліс ти, які спо сте рі га ли за ди ти ною та до дат ко во з’ясо ву ва ли ін ди ві ду аль ні
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від мін нос ті й по тре би, го ту ють ви чер п ну ін фор ма цію про це пи тан ня. Обго во рив -
ши ре зуль та ти спо сте ре жен ня, учас ни ки за сі дан ня ви зна ча ють за галь ні під хо ди
до на вчан ня ди ти ни з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми, пла ну ють на вчаль ні ці лі
та ви ди на дан ня до дат ко вої під трим ки. На за сі дан ні з роз роб лен ня ІПР важ ли вою є
участь ке рів ни ка на вчаль но го за кла ду, який за твер д жує ІПР. Ке рів ник на вчаль но -
го за кла ду по ви нен ма ти ін фор ма цію про кон к рет ну ди ти ну з особ ли ви ми освіт ні -
ми по тре ба ми, щоб вір но роз по ді ли ти на яв ні ре сур си.

• Орга ні за цій ні пи тан ня
Важ ли во ви зна чи ти ся з міс цем про ве ден ня за сі дан ня. Не об хід но за зда ле гідь по -

тур бу ва ти ся про зруч ні стіль ці та во ду для учас ни ків. Якщо за сі дан ня три ває біль -
ше од нієї го ди ни, не об хід но зро би ти пе рер ву. У ка бі не ті ні що не по вин но
від во лі ка ти ува гу при сут ніх. Оскіль ки роз роб лен ня ІПР — це ко лек тив на пра ця,
тре ба за но то ву ва ти ідеї на дош ці чи на спе ці аль но му стен ді.

Скла дан ня ін ди ві ду аль ної про гра ми роз вит ку від бу ва єть ся на за са дах спів пра ці,
де не об хід но уваж но ви вчи ти кож ну ідею та про по зи цію. І хо ча від по ві даль ним
за про ве ден ня за сі дан ня є вчи тель, асис тент учи те ля по ви нен зна ти та кі ре ко мен -
да ції про йо го успіш не про ве ден ня:

• Пе ре ко най тесь у то му, що бать ки ро зу мі ють кон цеп цію та за вдан ня ІПР, усві -
дом лю ють ме ту са мо го за сі дан ня. За знач те, що ін ди ві ду аль на про гра ма роз -
вит ку ад ре со ва на тіль ки їх ній ди ти ні. Для уч ня з ана ло гіч ною фор мою
ін ва лід нос ті/по ру шен ня ми роз вит ку на вчаль ні ці лі й за вдан ня бу дуть зов сім
ін ши ми. За охо чуй те бать ків ви слов лю ва ти свої про по зи ції та мір ку ван ня
із при во ду про гра ми.

• По яс ність бать кам, що ефек тив ність ви ко нан ня цієї про гра ми впро довж на -
вчаль но го ро ку ре гу ляр но оці ню єть ся. ІПР пе ре гля да єть ся дві чі на рік (за по -
тре би й час ті ше) з ме тою її ко ри гу ван ня. Зок ре ма, ко ли в ди ти ни з’яв ля ють ся
труд но щі в за сво єн ні ви зна че но го зміс ту на вчаль но го ма те рі а лу чи на впа ки,
ви ни кає не об хід ність пе рей ти до на ступ но го рів ня склад нос ті ви ко нан ня за -
вдань. Бать ки та кож мо жуть вно си ти свої ко рек ти ви.

• Пред с тав те всіх учас ни ків за сі дан ня, по яс ніть їх ні ро лі в на вчан ні ди ти ни. За -
уваж те, що од ним із за вдань учи те ля на за сі дан ні є ко ор ди на ція дій чле нів ко -
ман ди у про це сі роз роб ки ІПР. Якщо у при сут ніх ви ни ка ють за пи тан ня, во ни
мо жуть по ста ви ти їх у будь-який мо мент, а вчи тель по ви нен да ти точ ні й ви -
чер п ні від по ві ді.

• Пред с тав ля ю чи про ект ІПР, звер ніть ува гу бать ків, що це ли ше по чат ко вий
ва рі ант до ку мен та, і во ни мо жуть ви слов лю ва ти свої за ува жен ня, про по ну ва -
ти до дат ко ві пун к ти або ви крес ли ти на яв ні.

• Не слід під га ня ти учас ни ків, ство рю ва ти ат мо сфе ру по спі ху.
• Спе ці а ліс там не об хід но уни ка ти спе ці аль ної тер мі но ло гії, а при її ви ко -

ристан ні обов’яз ко во по яс ню ва ти зна чен ня слів, не зро зу мі лих для реш ти
учас ни ків.
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• Участь бать ків у про ве ден ні за сі дан ня
Де які бать ки не ба жа ють ви тра ча ти свій час на за сі дан ня з роз роб лен ня ІПР —

їм прос ті ше прий ти та по ста ви ти під пис. Во ни до ві ря ють пе да го гам або, мож ли во,
так час то про хо ди ли цю про це ду ру, що вто ми лись від зу стрі чей з ти ми са ми ми
людь ми. Не за леж но від при чин, усе-та ки слід за охо чу ва ти бать ків до об го во рен ня
ІПР. Це не об хід но, зок ре ма, для са мих пе да го гів — во ни по вин ні бу ти впев не ни ми
в то му, що бать ки ро зу мі ють суть по даль шої про гра ми для їхньої ди ти ни.

Ціл ком імо вір но, що для під го тов ки ІПР ди ти ни зна до бить ся не од на зу стріч.
Про во ди ти кож не за сі дан ня слід та ким чи ном, щоб во но бу ло мак си маль но про дук -
тив ним. Не об хід но зо се ре ди ти ува гу учас ни ків на за вдан нях ІПР, про ана лі зу ва ти
ме то ди ро бо ти в по пе ред ньо му ро ці, які да ли ва го мі ре зуль та ти, об го во ри ти змі ни
в ІПР на по точ ний на вчаль ний рік.

Ве ден ня про то ко лу — не об хід на умо ва та кої ро бо ти. Цей до ку мент по ви нен
точно від об ра жа ти пе ре біг зу стрі чі. Він ста не у при го ді, як що зго дом ви ник не різ -
не ба чен ня рі шень, узгод же них на за сі дан ні.

Важ ли вий етап за сі дан ня — під пи сан ня ІПР всі ма учас ни ка ми зу стрі чі, які
працю ва ти муть з уч нем. Пе ре ду сім не об хід но бу ти впев не ним у то му, що ІПР
насправ ді від по ві дає по тре бам уч ня. Пі сля за сі дан ня з роз роб лен ня ІПР тре ба
не забу ти про та ке:

• На да ти бать кам під пи са ний при мір ник ІПР.
• Упев ни ти ся, що при мір ни ки ІПР є в усіх чле нів ко ман ди, які бу дуть йо го ви ко -

ну ва ти.
• Що мі ся ця спіл ку ва ти ся з учи те ля ми про ре алі за цію ІПР. Це до по мо же

стежити за ди на мі кою роз вит ку уч нів і тим, на скіль ки за до воль ня ють ся їх ні
по треби.

• По ві дом ля ти бать кам про успі хи уч ня в до сяг нен ні ці лей ІПР з та кою ж пе рі -
о дич ніс тю, з якою от ри му ють ін фор ма цію про успіш ність сво їх ді тей ін ші
бать ки.

• Якщо учень не де мон ст рує очі ку ва них успі хів згід но зі своєю ІПР або як що є
під ста ви для вне сен ня змін у цей до ку мент, не об хід но у стис лі стро ки ор га ні -
зу ва ти но ве за сі дан ня про пи тан ня роз роб ки ІПР.

Важ ли во до ку мен ту ва ти всі ці кро ки й суп ро вод жу ва ти їх стис ли ми за пи са ми:
ко ли був здій с не ний або за вер ше ний той чи ін ший за хід, но ту ва ти роз мо ви з фа -
хів ця ми та бать ка ми, да ти зу стрі чей то що. Та кі ре гу ляр ні бе сі ди важ ли ві для мо ні -
то рин гу про гре су уч ня та до по ма га ють ви зна чи ти, чи по трі бен уч ню до дат ко вий
час і по слу ги, або на впа ки — час і по слу ги слід ско ро ти ти.

Ме та за сі дан ня з роз гля ду ІПР по ля гає в то му, що би спіль но ви ро -
би ти шля хи забез пе чен ня особ ли вих по треб уч ня.
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Як за зна ча лось ви ще, слід до кла да ти сис те ма тич них зу силь для за лу чен ня бать -
ків до про це су роз роб лен ня ІПР. Якщо за пев них об ста вин за сі дан ня з роз роб лен -
ня ІПР від бу лось без них, не об хід но пись мо во фік су ва ти, які за хо ди бу ло вжи то для
за без пе чен ня їхньої при сут нос ті. Ре ко мен ду єть ся вес ти об лік те ле фон них дзвін ків
і то ді, ко ли ви роз мов ля ли з бать ка ми, і то ді, ко ли не за ста ли їх на міс ці; за пи су ва ти
час дзвін ка, хто те ле фо ну вав та з яким ре зуль та том; вар то збе рі га ти ко пії всіх лис -
тів і по ві дом лень, на прав ле них бать кам із при во ду роз роб лен ня ІПР, зі стис лим опи -
сом від по ві дей. Ко рис но з’ясу ва ти елек т рон ну ад ре су бать ків і ви ко рис то ву ва ти
до дат ко во до зви чай них пош то вих лис тів. Якщо не вда єть ся зв’яза ти ся з бать ка ми
по те ле фо ну або во ни не від по ві да ють на на ді сла ні їм до до му лис ти й по ві дом лен ня,
тре ба ре тель но за но то ву ва ти да ні про ві зи ти до до му із за зна чен ням да ти, ча су, від -
по ві даль ної осо би та під сум ків будь-яких роз мов про май бут нє за сі дан ня.

Крім то го, важ ли во на ма га тись ро би ти все мож ли ве, що би під час за сі дан ня
бать кам бу ло зро зу мі ло, про що йдеть ся. Так, як що бать ки спіл ку ють ся ін шою мо -
вою, на прик лад, жес то вою, не об хід но за про си ти для них пе ре кла да ча. На за сі дан -
ні вар то при ді ли ти пев ний час, щоб узго ди ти з бать ка ми про це ду ри й тер мі но ло гію,
а та кож по яс ни ти, за якою фор мою на вча ти меть ся ди ти на й чо му бу ло ви бра но са -
ме та кі умо ви на вчан ня.

• Що ро би ти, ко ли бать ки не під пи су ють ІПР?
Є чи ма ло при чин, чо му бать ки ди ти ни від мов ля ють ся ста ви ти свій під пис під

ІПР. Мож ли во, бать ки не хо чуть, щоб їх ню ди ти ну впро довж дня за би ра ли із кла су
для за нять зі спе ці а ліс та ми, або на по ля га ють на більш ін тен сив них на вчаль них втру -
чан нях, ніж про по нує шко ла. По діб ні ви пад ки трап ля ють ся не час то, але як що так
ста лось, є кіль ка спо со бів ви хо ду із си ту а ції.

Отже, як що бать ко або ма ти не під пи сує ІПР, шко ла мо же вда тись до од но го
з кіль кох мож ли вих ва рі ан тів. Слід пам’ята ти, що від мо ва бать ків ста ви ти свій під -
пис, на пев но, зу мов ле на по важ ною при чи ною. То му пе ре ду сім не об хід но її з’ясу ва -
ти й у по даль шо му вра хо ву ва ти у про це сі ви зна чен ня сво їх кро ків. Знан ня цих
при чин до по мо же на вчаль но му за кла ду та міс це во му управ лін ню осві ти прий ма ти
рі шен ня про по даль ші дії.

• Бать ки від мов ля ють ся під пи су ва ти ІПР, бо вва жа ють, що в їхньої ди ти ни не -
має проб лем у роз вит ку. У та кій си ту а ції слід здій с ни ти кіль ка важ ли вих
кроків: 1) по яс ни ти бать кам, що під час своєї зу стрі чі ко ман да фа хів ців дійшла
ви снов ку, що ди ти на має труд но щі в на вчан ні, пов’яза ні з пев ни ми проб ле -
мами в її роз вит ку. Під твер д жен ням цьо го та кож мо жуть бу ти ре ко мен да ції
пси хо ло го-ме ди ко-пе да го гіч ної кон суль та ції. 2) По яс ни ти, що за сі дан ня з роз -
гля ду ІПР має на ме ті роз ро би ти ін ди ві ду аль ну про гра му роз вит ку на осно ві
цих ре ко мен да цій.

• Бать ки від мов ля ють ся під пи су ва ти ІПР, то му що не хо чуть, щоб їх ню ди ти -
ну на прав ля ли в окре мий ка бі нет для от ри ман ня спе ці аль них по слуг. У та кій
си ту а ції важ ли во по яс ни ти, чо му ди ти ні бу де кра ще от ри му ва ти спе ці аль ні
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послу ги в окре мо му ка бі не ті. Вод но час та кож слід про ана лі зу ва ти мож ли вос -
ті на дан ня спе ці аль них по слуг в умо вах кла су, де на вча єть ся ди ти на.

• Бать ки від мов ля ють ся під пи су ва ти ІПР, бо вва жа ють, що про гра ма не пе ред -
ба чає на леж них втру чань. У та ко му ви пад ку не об хід но по яс ни ти бать кам, яки -
ми мір ку ван ня ми ви ке ру ва лись, роз роб ля ю чи ІПР. Тоб то, як що пе да гог
ре ко мен дує уч ню пра цю ва ти з учи те лем-де фек то ло гом тіль ки пев ний час
упро довж дня, то осно вою та ко го рі шен ня є ре ко мен да ції пси хо ло го-ме ди ко-
пе да го гіч ної кон суль та ції, яка ви зна чи ла кіль кість го дин для про ве ден ня
корек цій ної ро бо ти від по від ним фа хів цем. Зно ву ж та ки, тре ба ще раз про -
ана лі зу ва ти ре ко мен до ва ні на вчаль ні втру чан ня та по слу ги, чи справ ді во ни
від по ві да ють по тре бам уч ня.

Якщо не вда єть ся дій ти зго ди, мож на звер ну тись до узгод же ної ІПР з ми ну ло го
ро ку (як що во на є). Ко ли по пе ред ньої ІПР не має, по мір куй те, в яких пи тан нях бать -
ки до три му ють ся з пе да го гом од нієї дум ки. На прик лад, во ни по год жу ють ся з тим,
що уч ню не об хід но ре гу ляр но пра цю ва ти з ло го пе дом, про те не вба ча ють не об хід -
нос ті до по ма га ти йо му роз ви ва ти на вич ки чи тан ня. У та ко му ви пад ку слід склас ти
ІПР для тих ас пек тів на вчан ня ди ти ни, в яких бу ла до сяг ну ти зго да пе да го гів
і батьків, а та кож за зна чи ти ас пек ти, сто сов но яких зго ди не до сяг ну ли, та впро вад -
жу ва ти ІПР у та ко му ви гля ді.

2.2. Ди фе рен ці а ція ви кла дан ня: здій с нен ня адап та цій та мо ди фі ка цій

Ана ліз на вчаль них ці лей і за вдань, ме то дів ви кла дан ня
Як уже ра ні ше за зна ча лось, ін ди ві ду а лі за ція на вчаль но-ви хов но го про це су

є пе ре ду мо вою успіш нос ті на вчан ня всіх ді тей, але для ди ти ни з особ ли ви ми освіт -
ні ми по тре ба ми во на є особ ли во важ ли вою. Вод но час для ді тей з особ ли ви ми освіт -
ні ми по тре ба ми мо же бу ти не об хід ною до дат ко ва, іно ді спе ці а лі зо ва на, під трим ка
в на вчан ні, яка дасть їм змо гу бра ти пов но цін ну участь у на вчаль них за нят тях і ре -
алі зу ва ти свій по тен ці ал. Не має уні вер саль них ре цеп тів здій с нен ня ін ди ві ду а лі за -
ції на вчан ня, особ ли во, ко ли йдеть ся про на вчан ня уч нів з різ ни ми по тре ба ми.
Про те, щоб до сяг ти успі ху, пе да го ги по вин ні зна ти основ ні стра те гії за без пе чен ня
ін ди ві ду а лі за ції на вчан ня, ура хо ву ю чи по тре би уч нів, обу мов ле ні їх нім роз вит ком,
ін те ре са ми та різ но го ро ду від мін нос тя ми. Та ки ми стра те гі я ми є адап та ція й мо ди -
фі ка ція, які пе да го ги по вин ні пла ну ва ти та здій с ню ва ти на різ них ета пах своєї ді -
яль нос ті, зок ре ма під час:

• Пла ну ван ня — яким чи ном учи тель ви ко рис то вує ін ди ві ду аль ну про гра му
роз вит ку (ІПР) уч ня для ство рен ня на вчаль но го пла ну та ме то дів на вчан ня,
що від по ві да ють рів ню роз вит ку ди ти ни, її ін ди ві ду аль ним по тре бам і сти лю
на вчан ня (сприй нят тя), яко му во на від дає пе ре ва гу.
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• Ви ко нан ня — яким чи ном учи тель здій с нює на вчаль ний про цес, за не об -
хіднос ті адап ту ю чи та мо ди фі ку ю чи йо го для уч нів з особ ли ви ми освіт ні ми
потре ба ми.

• Осмис лен ня — яким чи ном учи тель оці нює на вчаль ний про цес і про грес учнів
для прий нят тя ефек тив них рі шень, які мо жуть по кра щи ти про це си ви кла дан -
ня й на вчан ня, а та кож об ґ рун то ва но пла ну ва ти ІПР.

Окрім за зна че них ра ні ше ком по нен тів ІПР, цей до ку мент по ви нен та кож міс -
ти ти в со бі ін фор ма цію, яка вка зує на дже ре ла під трим ки, у то му чис лі за хо ди з ко -
рек ції, адап та ції чи мо ди фі ка ції на вчан ня, не об хід ні для то го, щоб учень міг до сяг ти
ці лей і за вдань, за зна че них у ІПР.

Здій с нен ня адап та цій та мо ди фі ка цій за без пе чує до ступ до на вчан ня всіх уч нів,
але ці про це си є особ ли во важ ли ви ми для за без пе чен ня до сту пу до на вчан ня уч нів
з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми. Для то го щоб за пла но ва ні адап та ція та мо ди фі -
ка ція бу ли ефек тив ни ми, учи те лям не об хід но спер шу про ана лі зу ва ти на вчаль ні за -
вдан ня, які во ни став лять пе ред уч ня ми, для то го, щоб ви зна чи ти, чи мо жуть уч ні
ре аль но до сяг ти успі ху. Під час та ко го ана лі зу вчи те лям важ ли во ви зна чи ти до ціль -
ність ви ко ри стан ня на вчаль них за вдань, пе ред ба че них на вчаль ною про гра мою,
у кон к рет ній си ту а ції, а та кож до ціль ність ви ко ри стан ня то го чи ін шо го ме то ду ви -
кла дан ня.

Пла ну ван ня уро ків для різ них груп уч нів по тре бує «про ак тив но го» (ви пе -
реджаль но го) під хо ду. Ці лі й за вдан ня на вчаль ної про гра ми по вин ні від об ра жа ти
весь спектр здіб нос тей уч нів кла су, да ва ти всім уч ням мож ли вість ак тив но бра ти
участь у на вчаль них за нят тях. Учи тель му сить пе ре ко на ти ся, що на вчаль ний ма -
тері ал/зміст не є при чи ною труд но щів у на вчан ні. На прик лад, труд но щі за зви чай
ви ни ка ють, ко ли ког ні тив ний рі вень на вчаль но го ма те рі а лу за над то ви со кий. Це по -
тре бує від уч ня на ви чок, яких він не має, або пе ред ба чає на яв ність ба зи знань, яка
в ньо го від сут ня.

Ана лі зу ю чи ці лі на вчаль ної про гра ми їх від по від нос ті спро мож нос тям ди ти ни ц
роз роб ля ю чи за вдан ня для уч нів з особ ли ви ми по тре ба ми, пе да го гам не об хід но:

1. Ви зна чи ти на вич ки, які не об хід ні уч ню для ви ко нан ня від по від но го за вдан ня,
та знай ти під твер д жен ня то го, що уч ні во ло ді ють ци ми на вич ка ми.

2. По мір ку ва ти над мож ли віс тю уч нів до дат ко во по прак ти ку ва тись у на вич ках,
яки ми во ни вже ово ло ді ли, пе ред тим, як пе рей ти до на ступ но го кро ку.

3. Ознай о ми ти ся з ІПР уч нів, що би з’ясу ва ти, чи не від різ ня ють ся ці лі, ви зна че -
ні в ІПР, від ці лей за галь ної на вчаль ної про гра ми.

У де яких ви пад ках в ІПР уч ня мо же міс ти тись ін фор ма ція про рі вень учас ті уч -
ня в за сво єн ні за галь ної на вчаль ної про гра ми, а та кож про ви ди під трим ки, які йо -
му не об хід ні. В ІПР мо жуть та кож ука зу ва ти ся за вдан ня, що від різ ня ють ся від
за вдань, за зна че них у за галь ній на вчаль ній про гра мі. Для уч нів з по ру шен ня ми
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розвит ку мо же бу ти не об хід на мо ди фі ка ція на вчаль но го ма те рі а лу (зміс ту), яку
мож на здій с ни ти та ким чи ном:

• Учень здат ний за сво ї ти зміст на вчаль ної про гра ми, але йо му не об хід на адап та -
ція на вчаль но го про це су. Від так він пра цює для до сяг нен ня тих же ре зуль та -
тів (зміст на вчан ня), що й од но літ ки, але фор ма (про цес) на вчан ня мо же
від різ ня тись.

• Учень здат ний за сво ї ти ли ше час ти ну ма те рі а лу на вчаль ної про гра ми. У та ко -
му ра зі він мо же зо се ре ди тись ли ше на де яких на вчаль них за вдан нях, що від -
по ві да ють йо го по тре бам і мож ли вос тям.

• У да ний час ди ти на не здат на за сво ї ти на вчаль ний ма те рі ал, пе ред ба че ний на -
вчаль ною про гра мою, то му для неї не об хід но ви зна чи ти ін ші на вчаль ні ці лі.
Однак у та ко му ви пад ку вчи тель по ви нен знай ти спо со би за лу чен ня цьо го уч -
ня до уро ку та ким чи ном, щоб це ма ло для шко ля ра сенс. Учи тель мо же да ти
уч ню за вдан ня від по від но до на вчаль ної про гра ми спе ці аль но го на вчаль но го
за кла ду, на дав ши йо му мож ли вість пра цю ва ти над до сяг нен ням ці лей у тій са -
мій сфе рі, але на ін шо му рів ні.

Під су мо ву ю чи все ви ще вик ла де не, під крес ли мо, що, як що на вчаль ний ма те рі ал
не від по ві дає по тре бам і мож ли вос тям уч ня, то жодні дії та зу сил ля пе да го га не при -
ве дуть до по зи тив них ре зульта тів. Якщо ди ти на не у змо зі ви ко на ти за да чу/зав дан -
ня, то пе да гог зо бов’яза ний ди фе рен ці ю ва ти очі ку ва ні ре зуль та ти.

Ана ліз на вчаль них ці лей і за вдань, ме то дів ви кла дан ня
Пі сля ана лі зу від по від нос ті на вчаль но го зміс ту рів ню во ло дін ня уч ня ми

знан ня ми і на вич ка ми, не об хід ни ми для то го, щоб до сяг ну ти пе ред ба че них на вчаль -
ною про гра мою ре зуль та тів, на ступ ним кро ком по ви нен ста ти ана ліз ме то дів ви -
кла дан ня. Цей крок пе ред ба чає не об хід ність ви зна чен ня рів ня во ло дін ня уч нів
знан ня ми та на вич ка ми, не об хід ни ми для пов но цін ної учас ті в ро бо ті за до по мо гою
ви бра но го вчи те лем ме то ду на вчан ня. Інак ше ка жу чи, в уч нів мо жуть бу ти від сут -
ні по тре ба та мо ти ва ція ви вча ти ма те рі ал, як що на вчаль ний ме тод не від по ві дає їх
здіб нос тям у на вчан ні.

При клад
Учень мо же зай ма тись від ні ман ням од но знач них чи сел, то ді як
більша час ти на уч нів зай ма єть ся від ні ман ням дво знач них чи сел.
Або ж учи тель мо же склас ти та ку па ра лель ну на вчаль ну про гра му,
де учень мо же бра ти участь у за нят ті/зав дан ні, але пра цю ва ти над
ін шою ме тою. На прик лад, біль шість шко ля рів про во дять екс пе ри -
мент із при ро доз нав ст ва в ла бо ра то рії, а учень з особ ли ви ми освіт -
ні ми по тре ба ми мо же ви ко ну ва ти спо сте ре жен ня й роз ви ва ти свої
на вич ки за пам’ято ву ван ня, пе ре ві ря ю чи, чи на всіх сто лах на яв ні
не об хід ні ма те рі а ли та об лад нан ня.
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Ана лі зу ю чи на вчаль ні ме то ди, учи те лям не об хід но роз гля ну ти на яв ність в уч нів
та ких на ви чок, що ста нуть пе ре ду мо вою успі ху ди ти ни:

• Ког ні тив ні на вич ки. Ме то ди на вчан ня пе ред ба ча ють обов’яз ко ву на яв ність
в уч нів де яких ког ні тив них на ви чок і знань. На прик лад, ко ли уч ні от ри му ють
ука зів ки або їм про по ну єть ся якесь но ве по нят тя, очі ку єть ся, що во ни ма ють
від по від ний слов ни ко вий за пас і не об хід ні знан ня. На за нят тях з ма те ма ти ки
очі ку єть ся, що уч ні зна ють пев ні ме то ди розв’язан ня за дач. Якщо уч ням да -
ють ся пись мо ві вка зів ки, не об хід но, щоб во ни вмі ли чи та ти, мог ли ро зу мі ти
ці вка зів ки та ви ко ну ва ти їх.

• Со ці аль ні на вич ки. Біль ша час ти на на вчан ня від бу ва єть ся у гру пах ра зом
з інши ми уч ня ми. Без від по від них на ви чок вза є мо дії та спіл ку ван ня участь уч -
ня у про це сі на вчан ня бу де об ме же ною. На прик лад, «на вчан ня у спів пра ці»
пе ред ба чає, що уч ні вмі ють ви слу хо ву ва ти один од но го, че ка ти своєї чер ги,
ста ви ти за пи тан ня, ді ли тись ін фор ма цією, прий ма ти гру по ві рі шен ня то що.
Ба га то за нять у на вчаль них цен т рах або цен т рах ді яль нос ті пе ред ба ча ють,
що уч ні вмі ють ді ли тись ма те рі а ла ми, про по ну ва ти свої ідеї, ви слу хо ву ва ти
ко мен та рі (зво рот ний зв’язок), про по ну ва ти до по мо гу то що.

• На вич ки са мо стій но го ви вчен ня. Ба га то на вчаль них за кла дів ви ма га ють від
учнів про яв ля ти са мо стій ність у про це сі на вчан ня. Се ред на ви чок, що да ють
змо гу уч ням на вча ти ся са мо стій но, є вмін ня ви зна ча ти ці лі, за вер шу ва ти за -
вдан ня, умін ня слі ду ва ти вка зів кам, бу ти під го тов ле ним, до три му ва ти ся гра фі -
ка то що.

• Фі зич ні/мо тор ні на вич ки. Чи ма ло уро ків/нав чаль них ме то дів пе ред ба ча ють
пев ні фі зич ні ру хи. На прик лад, шко ля рів мо жуть по про си ти пе рей ти з од но -
го міс ця на ін ше, під ня ти ру ку, ви ко рис та ти ін стру мен ти (на прик лад, но жи ці)
то що.

Де які уч ні не во ло ді ють ци ми на вич ка ми, які є пе ре ду мо вою успі ху то го чи ін шо -
го ме то ду на вчан ня, що мо же усклад ни ти їх участь у на вчаль но му про це сі.

Ана ліз ме то дів на вчан ня — це дру гий етап пла ну ван ня на вчаль ного про це су для
уч нів з різ ни ми по тре ба ми. На ступ ний етап по ля гає в то му, щоб ви ко рис то ву ва ти
ме то ди, які від по ві да ють різ ним потре бам уч нів. Це пе ред ба чає адап та цію та мо ди -
фі ка цію на вчання.

Здій с нен ня адап та цій та мо ди фі ка цій
Ефек тив ні пе да го ги вмі ють змі ню ва ти на вчаль ний про цес з тим, щоб він як -

най к ра ще від по ві дав по тре бам і мож ли вос тям уч нів — ха рак тер по да чі на вчаль но -
го ма те рі а лу, на вчаль ні за вдан ня, очі ку ван ня й оці ню ван ня. Кож ний на вчаль ний
ме тод пе ред ба чає той чи ін ший спо сіб сприй нят тя (на вчан ня). Час то вчи те лі,
не усві дом лю ю чи цьо го, ство рю ють труд но щі в на вчан ні уч нів че рез не вда лий ви -
бір на вчаль но го ме то ду. Як за зна ча лось ви ще, учи те лю не об хід но про ана лі зу ва ти
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на вич ки, які ра ні ше до по мог ли уч ням до сяг ти успі ху, ви яви ти сфе ри, де шко ля рі,
мож ли во, не во ло ді ють не об хід ни ми знан ня ми й на вич ка ми, а по тім внес ти від по -
від ні змі ни. Ці змі ни, або при сто су ван ня уро ку до по треб уч нів, мо жуть на бу ва ти та -
кі фор ми:

• Адап та ція на вчан ня — змі нює ха рак тер на вчан ня, не змі ню ю чи при цьо му
на вчаль ний зміст або по ня тій ну склад ність на вчаль но го за вдан ня. На прик лад,
ви ко ну ю чи за вдан ня з ма те ма ти ки, шко ля рам тре ба роз сор ту ва ти лі чиль ні па -
лич ки на куп ки з різ ною кіль кіс тю в кож ній. За зви чай біль шість уч нів ма ють
труд но щі при ор га ні за ції ма те рі а лів на сво є му ро бо чо му міс ці (не об хід на умо -
ва — во ло дін ня на вич ка ми са мо стій но го ви вчен ня, во ло дін ня фі зич ни ми/мо -
тор ни ми на вич ка ми). Учи тель ви рі шує адап ту ва ти ці умо ви (обій ти
пе ре шко ду), до по міг ши уч ням при ор га ні за ції ма те рі а лу: він ви дає їм криш ки
від кар тон них ко ро бок, щоб во ни пра цю ва ти з па лич ка ми. Краї криш ки не да -
ють па лич кам ско чу ва тись і па да ти зі сто лу, що до по ма гає уч ням зо се ре ди тись
на ви ко нан ні за вдан ня.

• Мо ди фі ка ція на вчан ня — змі нює ха рак тер на вчан ня, змі ню ю чи зміст або по -
ня тій ну склад ність на вчаль но го за вдан ня. На прик лад, час ти на те ма тич но го
бло ка, при свя че но го еко сис те мам, пе ред ба чає, що уч ні візь муть участь в ек -
скур сії на най ближ чу річ ку, про ве дуть там спо сте ре жен ня, вес ти муть по льо -
ві за пи си й, по вер нув шись у клас, на пи шуть звіт. Але пі сля ана лі зу ме то дів
на вчан ня вчи тель ка ви зна чи ла, що по ло ви на її уч нів пи шуть ду же по віль но
(не об хід на умо ва — во ло дін ня на вич ка ми са мо стій но го ви вчен ня). Оскіль ки
вчи тель ка за ці кав ле на в ефек тив нос ті цьо го за нят тя, во на ви рі шує змі ни ти
час ти ну за нят тя, пов’яза ну з ве ден ням по льо вих за пи сів і на пи сан ням зві тів.
Во на ви рі шує мо ди фі ку ва ти на вчаль не за нят тя, за про по ну вав ши уч ням ви -
бір — вес ти по льо ві за пи си або ро би ти за ма льо в ки. Біль ше то го, во на ви рі шує
по про си ти асис тен та вчи те ля та кож зро би ти за ма льо в ки різ них еле мен тів. Ко -
ли ді ти по вер нуть ся у клас, во ни ма ти муть ви бір: змо жуть або пи са ти звіт
за ре зуль та та ми сво їх по льо вих за пи сів чи зро би ти під пи си й на пи са ти опис
ма люн ків, ви ко на них асис тен том учи те ля.

• Під кріп лен ня/до дат ко ве на вчан ня — до дат ко ві за нят тя /зав дан ня мо жуть
бу ти не об хід ни ми, щоб да ти уч ням мож ли вість за сво ї ти/вив чи ти на вчаль ний
зміст. На прик лад, у на вчаль но му бло ці на те му «Транс порт» в од ній іс то рії
йдеть ся про швид кий па са жир ський по тяг. Однак біль шість уч нів ні ко ли
не ви їж д жа ли за ме жі се ла, де во ни жи вуть. Учи тель вва жає, що від сут ність
ба зо вих знань (не об хід на умо ва ког ні тив но го ха рак те ру) мо же по тен цій но за -
ва ди ти уч ням зро зу мі ти ма те рі ал, і то му ви рі шує до дат ко во під крі пи ти на вчан -
ня. Пе ред тим як про чи та ти цю іс то рію, уч ні роз гля нуть фо то гра фії
швид кіс них па са жир ських по тя гів. Окрім ство рен ня ба зо вих знань та ке під -
кріп лен ня та кож по лег шує ро зу мін ня й тим уч ням, які вже ма ють по пе ред ні
знан ня про швид кіс ні па са жир ські по тя ги.
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Адап та ція на вчан ня
Чи ма ло пе да го гів ре гу ляр но про во дять адап та цію на вчаль но го про це су,

ува жа ю чи, що та ка прак ти ка за без пе чує якість на вчан ня.

Адап та ція до по ма гає вчи те лю при сто су ва ти ме то ди на вчан ня до ін ди ві ду аль них
мож ли вос тей ді тей з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми, ура ху ва ти ві ко ві по тре би
уч нів та їх ін те ре си. Ме тою здій с нен ня адап та ції та кож є під трим ка окре мих уч нів
у ком пен са ції їх ін те лек ту аль них, фі зич них або по ве дін ко вих особ ли вос тях роз вит -
ку. Учи те лі здій с ню ють адап та цію, щоб за без пе чи ти ді тям рів ні мож ли вос ті для
учас ті у про це сі на вчан ня. Інак ше ка жу чи, адап та ція дає ді тям мож ли вість бра ти
пов но цін ну участь у на вчаль но му про це сі, а не від да ва ти їм будь-яку пе ре ва гу.

Адап та цію у кла сі мож на ор га ні зу ва ти для та ких ас пек тів на вчаль но го про це су:
• Фі зич не се ре до ви ще — про ве ден ня змін у фі зич но му се ре до ви щі, роз по ді лі

ді тей на гру пи, по ряд ку роз сад жу ван ня ді тей то що.
• На вчаль ний про цес —змі ни у про це сі пред с тав лен ня на вчаль но го ма те рі а лу,

про ве ден ні на вчаль них за нять, ви ко ри стан ні ме то дів на вчан ня.
• Ма те рі а ли — при сто су ван ня на вчаль них ма те рі а лів до ін ди ві ду аль них по треб

уч нів. Ма те рі а ла ми мо жуть бу ти кни ги, іг раш ки, ар ку ші із за вдан ня ми для уч -
нів, ма ні пу ля цій ні пред ме ти то що.

Ви бір ви ду адап та ції для вра ху ван ня тих чи ін ших по треб уч нів
Адап та ція та мо ди фі ка ція вра хо ву ють кон к рет ні по тре би ди ти ни та охоп -

лю ють та кі ас пек ти роз вит ку ди ти ни:
• По ве дін ка — адап та ція, спря мо ва на на ви рі шен ня проб лем, пов’яза них з мо -

ти ва цією та ви ко нан ням уста нов ле них пра вил і ви мог до по ве дін ки ди ти ни.
На прик лад, учень з не до стат ньою ува гою мо же по тре бу ва ти біль ше мож ли -
вос тей для ак тив но го ру ху. Учи тель ура хо вує ці по тре би, час то да ю чи уч ню
пе ре по чи ти (пе рер ву). Іншим при кла дом мо же бу ти те, що учень з по ру шен -
ня ми ро зу мо во го роз вит ку не ово ло дів уста нов ле ним по ряд ком пе ре хо ду
до ігор на сві жо му по віт рі. Учи тель ура хо вує цю по тре бу й го тує за ла мі но ва -
ну кар т ку з під каз ка ми, на якій за до по мо гою кар ти нок по ка зу ють ся не об хід -
ні дії ди ти ни. На прик лад, кар тин ки, де во на при би рає ма те рі а ли, одя гає паль то
й ру ка вич ки, бе ре м’яч або ска кал ку з ко роб ки то що.

На прик лад, учи тель мо же за пи са ти клю чо ві сло ва крей дою на дош -
ці, пред с тав ля ю чи ці сло ва; або ви ві си ти на сті ні гра фік ро бо ти
у кла сі, щоб до по мог ти уч ням ор га ні зу ва ти свій час; або при пе ре -
хо ді до ін шо го ви ду за нять да ти уч ням кіль ка вер баль них під ка зок
то що. Не див ля чись на те що за галь на адап та ція на вчан ня мо же
сут тє во до по мог ти уч ням з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми
успіш но бра ти участь у ро бо ті, їм мо жуть бу ти не об хід ні та кож
і більш ін ди ві ду а лі зо ва ні адап та ція й мо ди фі ка ція.
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• Орга ні за цій ні на вич ки — адап та ція, яка до по ма гає ді тям зо се ре ди тись на за -
вдан ні, що ви ко ну єть ся. На прик лад, учень, чи та ю чи вго лос, гу бить міс це,
де він чи тає. Учи тель ура хо вує цю по тре бу, до зво ля ю чи уч ню ко рис ту ва тись
лі ній кою. Лі ній ка кла деть ся під те ре чен ня, яке чи тає учень. Або ж ди ти ні з по -
ру шен ня ми зо ру склад но скон цен т ру ва тись на ро бо чих ар ку шах, де міс тить -
ся ба га то ін фор ма ції. Пе да гог про во дить адап та цію, ура хо ву ю чи цю по тре бу,
змен шу ю чи об сяг ін фор ма ції для цієї ди ти ни й, за не об хід нос ті, ви ко рис то -
вую чи ви ді лен ня різ но ма ніт них роз ді лів на сто рін ці.

• Сен сор ні по тре би — адап та ція шля хом на дан ня уч ню та ких за со бів, як слу хо -
вий апа рат, оку ля ри то що, а та кож до по мо ги, щоб ком пен су ва ти сен сор ні
проб ле ми або втра ту мож ли вос ті ви ко рис то ву ва ти ор га ни чут тя. На прик лад,
уч ня з утра тою слу ху са дов лять у кла сі по да лі від вен ти ля то рів і шум них місць
(ві кон, две рей то що). Або уч ня з це реб раль ним па ра лі чем, яко му важ ко роз -
мов ля ти, учать ко рис ту ва ти ся спе ці аль ним елек т рон ним при стро єм, який син -
те зує го лос. Йо го од но клас ни ків та кож учать спіл ку ва ти ся з ди ти ною
за до по мо гою цьо го до по між но го при строю.

Учи те лю не об хід но до клас ти зу сил ля, щоб за лу чи ти та кож бать ків/чле нів ро ди -
ни уч ня до по шу ку ідей про мож ли ву адап та цію. Ро ди ни, які ма ють ді тей з по ру -
шен ня ми роз вит ку, час то ма ють знач ний до свід про ве ден ня адап та ції вдо ма. Окрім
учас ті у скла дан ні ІПР во ни мо жуть про по ну ва ти свої ідеї про мож ли ву адап та цію
про тя гом усьо го на вчаль но го ро ку. До ціль но з’ясу ва ти у чле нів сім’ї про всі ви ди
адап та ції, які во ни ви ко рис то ву ють удо ма. Окрім то го, при пла ну ван ні від по від них
адап та ції у кла сі, важ ли во, що би по діб ні ви ди адап та ції бу ли за пла но ва ні і вдо ма.

Ви ко ри стан ня мо ди фі ка цій
На від мі ну від адап та ції, мо ди фі ка ція мо же пе ред ба ча ти змі ни у зміс ті на -

вчан ня, що мо жуть здій с ню ва ти ся за до по мо гою та ких форм:
• Ско ро чен ня зміс ту, який не об хід но за сво ї ти. Від ди ти ни ви ма га єть ся бра ти

участь ли ше в де яких час ти нах уро ку та/або ово ло ді ти ли ше час ти ною
навчаль но го зміс ту. У по пе ред ньо му роз ді лі об го во рю ва лось, як ана лі зу ва ти
ви мо ги на вчаль ної про гра ми. Іно ді ви мо ги уро ку пе ре вер шу ють здіб нос ті уч -
ня, од нак від цьо го уч ня все ж ви ма га єть ся час т ко ва участь в уро ці. На прик лад,
уч ня з по ру шен ня ми ро зу мо во го роз вит ку мож на по про си ти про чи та ти
спроще ний ви клад те ми, то ді як йо го од но клас ни кам не об хід но пов ніс тю
прочи та ти роз діл під руч ни ка.

• Зни жен ня ви мог. Від уч ня мо жуть ви ма га ти ви ко на ти ли ше час ти ну уро ку:
засво єн ня то го са мо го ма те рі а лу або ли ше йо го час ти ни. На прик лад, ди ти ну
з фі зич ною ін ва лід ніс тю, що впли ває на швид кість її пись ма, мож на по про си -
ти ви ко на ти всьо го де сять пун к тів за мість 20-ти, як це ви ма га єть ся від реш ти
дітей у кла сі. Або уч ню, який має сут тє ві проб ле ми в ре зуль та ті дис г ра фії, мож -
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на до зво ли ти про дик ту ва ти йо го іс то рію асис тен ту вчи те ля й та ким чи ном
обій ти ви мо гу, пов’яза ну з охай ніс тю пись ма.

Будь-які ви ди мо ди фі ка ції не об хід но об го во рю ва ти з ро ди ною ди ти ни, оскіль ки
в біль шос ті ви пад ків мо ди фі ка ція змі нить те, що ди ти на по вин на зна ти й умі ти
роби ти.

Ви ко ри стан ня ме то дів екс плі цит но го на вчан ня та на вчаль них стра те гій
для за без пе чен ня ди фе рен ці а ції ви кла дан ня

На вчан ня, що здій с ню єть ся для всьо го кла су (тоб то без роз по ді лу на ма лі гру пи)
за від сут нос ті ди фе рен цій о ва но го під хо ду до уч нів, за зви чай не дає на леж них ре -
зуль та тів для біль шос ті уч нів, особ ли во для ді тей з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба -
ми. Учи те лі, які пла ну ють на вчаль ний про цес, ура хо ву ю чи на яв ність у сво їх кла сах
уч нів з різ ни ми по тре ба ми, на ма га ють ся ви ко рис то ву ва ти різ но ма ніт ні ме то ди
ефек тив но го на вчан ня.

Не об хід но від зна чи ти два основ ні ме то ди на вчан ня, які успіш но за ре ко мен ду -
вали се бе під час пред с тав лен ня но во го на вчаль но го ма те рі а лу й на вчан ня но вих
на ви чок уч нів з різ ни ми по тре ба ми, у то му чис лі ді тей з по ру шен ня ми роз вит ку.
Це ме то ди 1) екс плі цит но го (сві до мо го) на вчан ня та 2) на вчаль них стра те гій.
Обид ва ме то ди на вчан ня за без пе чу ють учи те лю осно ву для ди фе рен цій о ва но го
підхо ду у ви кла дан ні, і їх мож на вклю чи ти у зви чай ні уро ки.

У про це сі пла ну ван ня вчи те лі ана лі зу ють ви мо ги на вчаль ної
програ ми та ме то ди на вчан ня. Пі сля ана лі зу во ни ви зна ча ють
ті ме то ди на вчан ня, які мо жуть ство рю ва ти труд но щі для учас ті
в на вчаль но му про це сі як для всіх ді тей, так і для окре мих уч нів.
У по даль шо му в усіх цих ас пек тах здій с ню ють ся адап та ція, мо -
дифі ка ція й пе ред ба ча єть ся під кріп лен ня/до дат ко ве на вчан ня.
Розу мін ня по пе ред ніх умов, за зна че них у на вчаль ній про гра мі та
мето дах на вчан ня, дає пе да го гу змо гу за без пе чи ти ово ло дін ня
навич ка ми всіх уч нів, що за без пе чує їх пов но цін ну участь у на вчаль -
но му про це сі.

Екс плі цит не (сві до ме) на вчан ня на від мі ну від ім п лі цит но го
(несвідо мо го) на вчан ня від но сить ся до та кої мо де лі на вчан ня, яке
є до ступ не для усві дом лен ня. По нят тя екс плі цит но го на вчан ня,
яке прий ш ло з ког ні тив ної пси хо ло гії, пе ред ба чає, що екс плі цит не
на вчан ня від бу ва єть ся швид ко, іно ді у фор мі ін сай ту, під кон т ро -
лем сві до мос ті. На то мість ім п лі цит не на вчан ня від бу ва єть ся
повіль но, ви ма гає чис лен них по вто рень ма те рі а лу, ба зу єть ся
на фор му ван ні асо ці а цій між по ді я ми та фік сує при чин но-на слід ко -
ві зв’яз ки між ни ми. Ре зуль та ти ім п лі цит но го на вчан ня важ ко до -
ступ ні для ре флек сії, то му лю ди на мо же не зна ти, чо го са ме во на
на вчи лась.
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Вар то за зна чи ти, що за сто су ван ня цих ме то дів мо же ви яви тись не до стат нім для
вра ху ван ня спе ці аль них по треб усіх уч нів, то му їх не вар то вва жа ти ко рек цій ни ми
у тра ди цій но му сен сі цьо го сло ва. Во ни роз ра хо ва ні на ви ко ри стан ня під час уро ку
й під ви щен ня здат нос ті уч нів до на вчан ня.

Ме тод екс плі цит но го на вчан ня
Ве ли чез ний об сяг ін фор ма ції, що міс тить за галь на на вчаль на про гра ма,

ви ма гає від уч нів знач но го на пру жен ня сил. Вод но час ба га то уч нів з особ ли ви ми
освіт ні ми по тре ба ми не мо жуть від різ ни ти важ ли ву ін фор ма цію від не сут тє вих
фак тів. До слід жен ня свід чать, що для ба га тьох уч нів з особ ли ви ми освіт ні ми по тре -
ба ми важ ли во ви ко рис то ву ва ти ме то ди екс плі цит но го на вчан ня, особ ли во для за -
сво єн ня но вої ін фор ма ції та роз вит ку но вих на ви чок. Не див ля чись на те
що іс ну ють різ но ма ніт ні ви зна чен ня екс плі цит но го на вчан ня, біль шість з них пе -
ред ба ча ють та кі ета пи на вчаль но го про це су.

І. Вступ ний етап:
• Пред с тав лен ня те ми уро ку
• Акти ві за ція ува ги уч нів. Тре ба пе ре ко на ти ся, що всі слу ха ють і го то ві сприй -

ма ти но вий ма те рі ал.
• Чіт ке ви зна чен ня ці лей та очі ку ва них ре зуль та тів. До ціль но ви ко рис -

товува ти по нят тя «ве ли ких ідей», які до по ма га ють за кріп лю ва ти ма те рі ал,
фо ку су ю чи ува гу уч нів на най важ ли ві шо му. Особ ли во ко рис ні во ни для
учнів, які ма ють се рйоз ні труд но щі при сприй нят ті та за пам’ято ву ван ні
інфор мації.

• По вто рен ня ра ні ше ви вче но го ма те рі а лу. Тре ба пе ре ко на тись у то му, що уч -
ні за сво ї ли знан ня й на вич ки, які є не об хід ною умо вою для ро зу мін ня но во го
ма те рі а лу. Важ ли во екс плі цит но (тоб то чіт ко, зро зу мі ло та до ступ но) по яс ни -
ти на яв ні зв’яз ки між ма те рі а лом, ви вче ним ра ні ше, й но вим.

• По ста нов ка ме ти — важ ли во по яс ни ти уч ням, для чо го не об хід но ви вча ти
новий ма те рі ал. Тре ба по ка за ти вза ємо зв’язок між на вчаль ним ма те рі а лом
і ре аль ним жит тям, що би цей зв’язок був зро зу мі лий ді тям і мав для них сенс.
Іно ді вчи те лі ко рис ту ють ся прий о мом на вчан ня, «прив’яза но го» до кон к рет ної
ре аль нос ті, тоб то за без пе чу ють уч ням, яким важ ко сприй ма ти аб ст рак т ні
понят тя, се ре до ви ще, що має для них сенс і зро зу мі ле для сприй нят тя ма те -
ріа лу. На прик лад, як що уч ні ви вча ють фо то син тез, учи тель мо же «прив’яза ти»
на вчан ня до ре аль нос ті, за зна чив ши, що во ни змо жуть кра ще ви ро щу ва ти
рос ли ни.

• Акти ві за ція вже на яв них знань уч нів. Тре ба пе ре ко на ти ся, що уч ні ма ють не -
об хід ні знан ня й на вич ки для учас ті в на вчаль но му про це сі. Інфор ма ція по вин -
на бу ти чіт кою й до ступ ною. Акти ві зу ю чи на яв ні знан ня уч нів, учи тель
ком пен сує мож ли ві не до лі ки уч нів у вмін нях за пам’ято ву ва ти й за сво ю ва ти
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на вчаль ний ма те рі ал, ука зу ю чи їм на не об хід ність оці ни ти об сяг за вдан ня
та при га да ти вже ві до му ін фор ма цію.

• На га ду ван ня уч ням пра вил по ве дін ки на уро ці й учас ті в ро бо ті. Щоб за без пе -
чи ти ак тив не за лу чен ня уч нів, особ ли во уч нів, які ма ють проб ле ми з по ве дін -
кою, не об хід но на га ду ва ти й під ка зу ва ти, як бра ти участь у на вчаль но му
про це сі.

ІІ. Етап пред с тав лен ня на вчаль но го ма те рі а лу та мо де лю ван ня зміс ту уро ку
(на прик лад, на вич ки, які не об хід но роз ви ну ти, но ва ін фор ма ція, слов ник та/або
абст рак т ні по нят тя).

• По яс нен ня: чіт ке, зро зу мі ле, пов не й ла ко ніч не. Тре ба ви клю чи ти та/або
скоро ти ти об сяг ін фор ма ції, яка мо же уч ня за плу та ти чи від во лік ти.

• По етап не пред с тав лен ня ма те рі а лу від по від но до те ми уро ку. Важ ли во
мо де лю ва ти та/або де мон ст ру ва ти кож ний скла до вий еле мент. У на вчан -
ні но вих на ви чок або про це су ба га тьом уч ням не об хід ний той чи ін ший
ві зу аль ний метод/стра те гія (се рія кро ків), щоб во ни мог ли йо го за сто -
сувати і ви ко на ти за вдан ня. Та кі ме то ди успіш но за сто со ву ють ся в на -
вчан ні ді тей з по ру шен ня ми ког ні тив но го роз вит ку, а та кож шко ля рів, які
час то са мі не мо жуть ство ри ти влас ні ді єві й ефек тив ні ме то ди/стра те гію
на вчан ня.

• За пи тан ня на те му уро ку. За лу чай те уч нів, по стій но да ю чи їм мож ли вість
відпо ві да ти в ус ній та пись мо вій фор мах. Ви со кий рі вень ін тер ак тив нос ті на -
вчан ня до по ма гає під три му ва ти ак тив ну участь ді тей і сприяє їх нім успі хам.
У по чат ко вій шко лі за мість від по ві ді од но го уч ня час то ви ко рис то ву єть ся по -
вто рен ня хо ром.

• Темп уро ку, який за без пе чить мак си маль ну участь та ува гу уч нів. Темп уро -
ку — це швид кість по да чі на вчаль но го ма те рі а лу й очі ку ван ня ре ак ції уч нів.
Хо ча темп уро ку зав ж ди ін ди ві ду аль ний — за леж но від гру пи та зміс ту, час то
ре ко мен ду єть ся жва вий темп, який сприяє то му, щоб уч ні, особ ли во із проб -
ле ма ми по ве дін ки, не від во лі ка лись від ро бо ти. Крім то го, учи тель по ви нен
відво ди ти «час на об мір ко ву ван ня» або «час на очі ку ван ня», щоб до по мог ти
уч ням як слід зро зу мі ти, чо го від них хо чуть. Час, який від во дить ся на па у зу
та роз ду ми, по ви нен змі ню ва ти ся за леж но від кон к рет но го уч ня та зміс ту
уроку.

• На ве ден ня різ но ма ніт них при кла дів. Важ ли во ви ко рис то ву ва ти як вір ні, так
і не вір ні при кла ди, гра фіч ні ор га ні за то ри для на гляд ної по да чі ма те рі а лу.
Графіч ні ор га ні за то ри да ють змо гу ви ко рис то ву ва ти «яр ли ки» для то го, щоб
сис те ма ти зу ва ти ін фор ма цію або ор га ні зу ва ти важ ли ві ас пек ти по нят тя чи те -
ми п пев ну схе му/мо дель. В якос ті при кла дів мож на на вес ти се ман тич ну па ву -
тин ку (ме ре жу), діа гра му Вен на, схе му по слі дов нос ті, «кар ту по нят тя», «кар ту
роз по ві ді» то що.
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ІІІ. Етап на дан ня уч ням мож ли вос ті по прак ти ку ва тись під ке рів ниц т вом пе да -
го га (прак тич не спря му ван ня)

• На дан ня всім уч ням мож ли вос ті по прак ти ку ва тись (на прик лад, про де мон ст -
ру ва ти до сяг ну ту ме ту уро ку) з до по мо гою пе да го га.

Окре мим уч ням мо же зна до би тись під трим ка вчи те ля у про це сі за сво єн ня ни -
ми но вих знань. Та ка під трим ка ви ко рис то ву єть ся для то го, щоб упев ни ти ся,
що учень за сво їв но вий ма те рі ал. Це тим ча со вий за хід: як тіль ки ви пе ре ко на лись
у цьо му, до по мо га або під трим ка по сту по во ско ро чу єть ся та/або при пи ня єть ся.
На прик лад, Ми ко лі по тріб на під трим ка, щоб ви ко на ти ма те ма тич ні дії, яких він
щой но на вчив ся, на ар ку ші із за вдан ням. Учи тель ка під три мує йо го, ра зом з ним
про чи тав ши ма те ма тич ну за да чу вго лос. По тім учи тель ка мо де лює, яким чи ном
тре ба розв’яза ти за да чу. Да лі во на чи тає вго лос но ву за да чу. Цьо го ра зу во на
просить Ми ко лу на зва ти їй кож ну дію, яку він ви ко ну ва ти ме. Во на са ма ви ко нує
кож ну дію й да лі чи тає за да чу та під ка зує Ми ко лі, як ви рі ши ти кож ну дію. Во на
ско ро чує кіль кість під ка зок, ко ли стає зро зу мі ло, що Ми ко ла мо же про су ва тись
да лі без них. Зреш тою, Ми ко ла мо же розв’язу ва ти та кі за да чі вже без учи тель-
 ських під ка зок.

• Ви ко ри стан ня зво рот но го зв’яз ку — оці нюй те уч нів і си ту а ції. Уваж но стеж -
те за ро бо тою уч нів, за не об хід нос ті за сто со вуй те до реч ні спо со би ви прав лен -
ня по ми лок.

• Сти му лю ван ня по зи тив ної са мо оцін ки уч нів. Про сіть уч нів оці ни ти свою ро -
бо ту по етап но (на прик лад, «Чи за кін чив я кож ний етап ро бо ти?») або в сен сі
від по від нос ті кри те рі ям (на прик лад, «Як я по пра цю вав?»).

• Оці ню ван ня про су ван ня уч нів до ме ти уро ку. За не об хід нос ті по вто ріть по яс -
нен ня та/або за без печ те до дат ко ву під трим ку.

ІV. Етап на дан ня уч ням мож ли вос ті по прак ти ку ва ти ся са мо стій но
• На дан ня мож ли вос ті уч ням са мо стій но про де мон ст ру ва ти до сяг ну ту ме ту

уро ку. Про дов жуй те під три му ва ти уч нів, які цьо го по тре бу ють.
• До по мо га уч ням уза галь ни ти от ри ма ні знан ня й по ши ри ти їх на но ві си ту а ції

(на прик лад, за сто со ву ва ти на вич ки роз шиф ро ву ван ня, яким во ни ово ло ді ли
на уро ці чи тан ня, то го ж дня на уро ці сус піль ст воз нав ст ва).

• За лу чен ня ро ди ни. Спо ну кай те їх до то го, щоб во ни ство рю ва ли для уч нів мож -
ли вість прак ти ку ва ти на вич ки вдо ма та в міс це вій гро ма ді.

V. Етап за кін чен ня уро ку
• Ще раз на га дай те уч ням, чо го во ни на вчи лись. По ка жіть їм вза ємо зв’язок

зі зміс том по пе ред ніх уро ків і з «ве ли ки ми іде я ми». За зда ле гідь роз ка жіть (або
дай те їм гра фіч ний ор га най зер) про те, як бу ду ва ти меть ся ва ша ро бо та
в подаль шо му, на на ступ них ета пах.
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Ме тод на вчаль них стра те гій
На пев но, пе да го гам до во ди ло ся чу ти про та кі пра ви ла пе да го гіч ної

діяльнос ті, як:
• Зу пи нись — по ди вись — по слу хай.
• Спла нуй — зро би — пе ре вір.
Це при кла ди на вчаль них стра те гій, які на вча ють ді тей осмис ле но го під хо ду

до ви ко нан ня на вчаль них за вдань. Тер мін «на вчан ня стра те гій/ме то дів» пе ред ба чає
про цес під трим ки уч нів при са мо ре гу ля ції їхньо го про це су на вчан ня, а са ме в ро -
зумін ні спо со бів ви ко нан ня пев но го за вдан ня. На вчан ня стра те гій/ме то дів має
на ме ті по лег ши ти ро зу мін ня, ор га ні за цію та за пам’ято ву ван ня ін фор ма ції. То му
цей ме тод пе ре ду сім мо же до по мог ти уч ням з по ру шен ня ми ког ні тив но го роз витку,
а та кож уч ням із проб ле ма ми по ве дін ки. До слід жен ня свід чать, що успіш не за сто -
су ван ня цьо го ме то ду мо же при вес ти до та ких ре зуль та тів:

• Під ви щен ня впев не нос ті уч нів у сво їх ро зу мо вих здіб нос тях.
• Під ви щен ня са мо оцін ки уч нів.
• Ви знан ня уч ня ми сво їх по ми лок і праг нен ня ви пра ви ти їх.
• По кра щен ня за пам’ято ву ван ня.
• Під ви щен ня охай нос ті та праг нен ня до вес ти ро бо ту до кін ця.
• Зро стан ня по си дю чос ті (час, про тя гом яко го учень не від во лі ка єть ся від ви ко -

нан ня за вдан ня).
• По кра щен ня здат нос ті до на вчан ня.

На вчан ня стра те гій/ме то дів на вчан ня від бу ва єть ся з ви ко ри стан ням ме то ди ки
екс плі цит но го на вчан ня:

• Роз ка жіть, у чо му по ля гає ця стра те гія/ме тод на вчаль но го про це су. Учні
почи на ють ро зу мі ти, що яв ляє со бою ця стра те гія на вчан ня і яка її ме та. Во ни
ді зна ють ся, чо му во на важ ли ва, ко ли і як її мож на за сто со ву ва ти.

• Про де мон ст руй те ета пи ви ко ри стан ня цієї стра те гії. Якщо ви ви ко рис то -
вує те мне мо ніч ний прий ом, ви вчіть йо го з уч ня ми на пам’ять.

• Змо де люй те за сто су ван ня цієї стра те гії. Про де мон ст руй те, ви ко рис то ву ю -
чи ме то ди ку «роз мір ко ву ван ня вго лос» — прий ом, ко ли ро зу мо ві про це си
верба лі зу ють ся під час то го, як лю ди на ви ко нує за вдан ня.

Екс плі цит не на вчан ня — один з ме то дів, яки ми вчи те лі мо жуть
корис ту ва ти ся, щоб ди фе рен ці ю ва ти на вчан ня. Пе да го ги по вин ні
за сто со ву ва ти ме то ди ви кла дан ня, які за без пе чу ють до ступ ність
на вчаль но го ма те рі а лу, що по лег шує йо го за пам’ято ву ван ня, а та -
кож за без пе чує уч ням мож ли вість з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба -
ми до сяг ти від по від но го успі ху в рам ках за галь ної на вчаль ної
про гра ми. Ме тод екс плі цит но го на вчан ня за без пе чує сут тє ву
підтрим ку й до ступ ність зміс ту на вчаль ної про гра ми.
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• Дай те уч ням мож ли вість по прак ти ку ва тись під ва шим ке рів ниц т вом (спря -
мо ву ю ча прак ти ка). Учні ви вча ють цю стра те гію/прий ом на вчаль но го про це -
су, за пам’ято ву ю чи її у про це сі по вто рен ня. У де яких ви пад ках мож на роз да ти
уч ням кар т ки-під каз ки, на яких за пи са ний мне мо ніч ний прий ом та/або ета пи
за сто су ван ня стра те гії.

• Роз ка жіть уч ням про са мо кон т роль і са мо оцін ку. Скла діть кар т ку са мо кон т -
ро лю. По ка жіть уч ням, як пе ре ві ря ти кож ний етап пі сля йо го ви ко нан ня.

• Дай те уч ням мож ли вість по прак ти ку ва ти ся са мо стій но. Шко ля рі прак ти ку -
ють ся за сто со ву ва ти стра те гію на вчаль но го про це су в кон тек с ті ма те рі а лу
уро ку, роз мір ко ву ють, на скіль ки успіш но во ни її до три му ють ся. На по чат ко -
вих ста ді ях уч ням да єть ся час на роз ду ми та са мо оцін ку.

Мож на на вес ти при клад, який де мон ст рує за сто су ван ня вчи те лем на ступ ної
стра те гії на вчаль но го про це су, щоб до по мог ти уч ням у про це сі на вчан ня, а са ме —
як тре ба пра виль но слу ха ти іс то рію:

• Ска жи, що са ме то бі спо до ба лось.
• По став за пи тан ня.
• Ви сло ви свої про по зи ції.
Ко ли уч ні ви вчать цю стра те гію, спо ну кай те їх за сто со ву ва ти її зав ж ди, ко ли во -

ни слу ха ють якусь іс то рію. Окрім то го, що ця стра те гія на пи са на на пла ка ті, який
по стій но ви сить у кла сі, учи тель на га дує уч ням про неї пе ред тим, як по ча ти чи та ти
іс то рію. Пе да гог мо же щось під ка зу ва ти ді тям у про це сі об го во рен ня. На при кін ці
об го во рен ня іс то рії уч ні роз мір ко ву ють, на скіль ки успіш но во ни по пра цю ва ли.
Із цією ме тою вчи тель мо же склас ти кар т ки для са мо кон т ро лю.

На вчаль на стра те гія мо же бу ти склад ні шою або орі єн то ва ною на ви ко нан ня
кон к рет но го за вдан ня. На прик лад, стра те гія розв’язан ня ма те ма тич ної за да чі. Вона
успіш но за ре ко мен ду ва ла се бе під час до по мо ги шко ля рам, вклю ча ю чи уч нів з по -
ру шен ня ми роз вит ку, при розв’язан ні ма те ма тич них за дач. Ета пи ви ко ри стан ня
цієї стра те гії та кі:

• Про чи тай (що би зро зу мі ти).
• Пе ре фра зуй (роз ка жи сво ї ми сло ва ми).
• Пред с тав на оч но (на крес ли кар тин ку або схе му).
• По мір куй (скла ди план, як розв’яза ти за да чу).
• Уяви рі шен ня (пе ред бач від по відь).
• Зро би роз ра хун ки (ви ко най ариф ме тич ні дії).
• Пе ре вір (пе ре ко най ся, що все зроб ле но вір но).
Окрім стра те гії по етап но го розв’язан ня за да чі за сто со ву єть ся стра те гія са мо -

регу лю ван ня, яка до по ма гає уч ням фо ку су ва тись на кож но му ета пі. Стра те гія
саморе гу лю ван ня має та кі ета пи:

• Ска жи.
• Спи тай.
• Пе ре вір.
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За вер шив ши кож ний етап, уч ні пе ре ві ря ють або ре гу лю ють свій на вчаль ний
про цес, роз мір ко ву ю чи вго лос. Во ни про го во рю ють те, що му си ли зро би ти,
пита ють се бе, чи зро би ли во ни те, що пла ну ва ли, то що. По тім уч ні пе ре ві ря ють
ро бо ту, що би пе ре ко на ти ся, що во ни ви ко на ли те, що за пла ну ва ли. По діб на
стра те гія саморе гу лю ван ня до по ма гає уч ням, які ма ють проб ле ми з ува гою й
орга ні за цією, під ка зу ва ти со бі та вчи ти ся бра ти від по ві даль ність за своє на -
вчання.

Ме то ди спіль но го на вчан ня
За від сут нос ті ди фе рен цій о ва но го під хо ду на вчан ня, що про во дить ся для

всьо го кла су, ці ме то ди за зви чай не при зво дять до по зи тив них ре зуль та тів біль шість
шко ля рів, особ ли во ді тей з особ ли ви ми по тре ба ми. Пе да го ги, які вра хо ву ють ін ди -
ві ду аль ні особ ли вос ті всіх уч нів у сво їх кла сах, на ма га ють ся ви ко рис то ву ва ти різ -
ні ме то ди ефек тив но го на вчан ня, які до по ма га ють шко ля рам за сво ю ва ти знан ня
та на вич ки, за лу чи ти їх до спіль но го на вчан ня.

Гру пи уч нів, які ство рю ють ся на ко рот кий строк, — важ ли вий чин ник
ефектив ної ро бо ти з уч ня ми, які ма ють різ ні по тре би в на вчан ні. В осо бис тіс но
зо рі єн то ва но му се ре до ви щі пе да го ги об’єд ну ють ді тей у па ри, а та кож не ве ли кі
та ве ли кі гру пи для то го, щоб во ни мог ли от ри ма ти біль ше мож ли вос тей для
обміну знан ня ми, іде я ми та дум ка ми, що за без пе чує кра щу ефек тив ність на вчан -
ня. Є ба га то ме то дів об’єд нан ня уч нів у ма лі гру пи, па ри та їх пе ре гру пу ван ня за -
леж но від ефек тив нос ті їх ро бо ти. Про те слід пам’ята ти, що не слід вклю ча ти
у склад гру пи ди ти ну з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми тіль ки то му, що в неї є
по ру шен ня роз вит ку. Орга ні зу ю чи ро бо ту в ма лих гру пах у кла сі, де є ді ти з різ -
ни ми по тре ба ми, учи те лі на ма га ють ся, щоб усі уч ні, у то му чис лі ді ти з особ ли -
вими освіт ні ми по тре ба ми, бра ли участь у ро бо ті. Для цьо го пе да го ги по вин ні
вмі ти за без пе чу ва ти не об хід ні адап та цію та мо ди фі ка цію, а та кож під три ма ти
пози тив ну по ве дін ку ді тей.

Ме тод на вчаль них стра те гій — це ще один ін стру мент, яким пе -
да го ги мо жуть ско рис та тись під час ди фе рен ці а ції ви кла дан ня.
Вар то взя ти до ува ги та кі прак тич ні по ра ди:
• Про по нуй те уч ням ли ше ті стра те гії на вчан ня, які їм справ ді

необ хід ні для до сяг нен ня успі ху.
• На вчай те стра те гій без по се ред ньо. Дай те уч ням до стат ньо

часу, щоб вивчити на вчаль ну стра те гію та по прак ти ку ва тись
до то го, як во ни по чнуть її за сто со ву ва ти.

• По ка жіть, як са ме на вчаль на стра те гія до по ма гає в на вчан ні.
Спо ну кай те учнів са мо стій но кон т ро лю ва ти се бе в то му, як
вони за сто со ву ють стра тегію.

• Роз міс тіть на сті нах на оч ні під каз ки про стра те гію/ме то ди
навчаль но го про це су.
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За зна че ні ме то ди да ють пе да го гам міц не під ґ рун тя для ди фе рен ці а ції ви кла дан -
ня, про те за сто су ван ня ли ше цих ме то дів мо же бу ти не до стат нім для за без пе чен ня
успі хів усіх уч нів, а то му їх не слід ува жа ти ко рек цій ни ми у тра ди цій но му сен сі.
Нато мість їх тре ба ви ко рис то ву ва ти під час уро ку, що за без пе чить під ви щен ня
здатнос ті уч нів до на вчан ня.

На вчан ня в ма лих гру пах
Участь у гру по вих фор мах ро бо ти не рід ко ви ма гає від шко ля рів на яв нос ті в них

ком п лек с них на ви чок. Для ефек тив ної учас ті в та кій ро бо ті во ни по вин ні во ло ді ти
до стат ні ми знан ня ми та на вич ка ми із пред мет но го зміс ту в ме жах на вчаль ної про -
гра ми, а та кож ма ти до стат ньо роз ви не ні со ці аль ні на вич ки для вза є мо дії зі сво ї ми
од но літ ка ми.

Якщо уч ні не до стат ньо під го тов ле ні до ро бо ти у гру пах, у них мо жуть ви ни ка ти
проб ле ми з по ве дін кою. Для то го щоб за лу чи ти уч нів до ро бо ти в ма лих гру пах, тре -
ба струк ту ру ва ти на вчаль не за вдан ня, щоб во но при нес ло ко ристь усім уч ням.

Тер мі ни «спіль не на вчан ня/ко о пе ра тив не на вчан ня« опи су ють низ ку ме то дів,
біль шість з яких від по ві да ють та ким ха рак те рис ти кам:

• Ма лі гру пи (чо ти ри-п’ять уч нів), які ма ють спіль не за вдан ня.
• Про цес ро бо ти ха рак те ри зу єть ся спів пра цею, а не кон ку рен цією (на прик лад,

усі чле ни гру пи по вин ні зро би ти свій вне сок, що би гру па до сяг ла по зи тив ного
ре зуль та ту).

• По зи тив на вза є мо за леж ність се ред чле нів гру пи та ін ди ві ду аль на від по ві -
дальність, а та кож на леж на звіт ність.

Ви ко рис то ву ю чи гру по ві фор ми ро бо ти для на вчан ня ді тей з різ ни ми по тре -
бами, слід бра ти до ува ги та кі ре ко мен да ції:

• Не ви ко рис то вуй те гру по ві фор ми ро бо ти для то го, щоб на вча ти но во го змісту
за про гра мою. Кра ще да ти уч ням мож ли вість по прак ти ку ва тись у то му ма те -
рі а лі, який уже був пред с тав ле ний.

• Струк ту руй те за вдан ня, щоб ура ху ва ти ін ди ві ду аль ні по тре би уч нів. При
плану ван ні ор га ні за ції ро бо ти в ма лих гру пах до ціль но по ді ли ти за вдан ня
на дріб ні ші ком по нен ти та ета пи.

• До зво ляй те уч ням ви би ра ти, як са ме во ни бра ти муть участь у ви ко нан ні
завдан ня.

• На вчай те со ці аль них на ви чок без по се ред ньо. Мож ли во, пе да го гам не об хід но
бу де пе ред ба чи ти ін ди ві ду аль ну та гру по ву від по ві даль ність, а та кож звіт ність

Кіль ка ме то дів особ ли во ефек тив но за ре ко мен ду ва ли се бе при залу -
чен ні ді тей з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми до спіль ної ро бо ти
зі сво ї ми од но літ ка ми. Се ред них:
• На вчан ня в ма лих гру пах.
• На вчан ня за до по мо гою од но літ ків.
• На вчан ня со ці аль них на ви чок.



Розділ IІ. Особливості організації навчально-виховного процесу в інклюзивному класі

82

за ви ко нан ня со ці аль них на ви чок. Тре ба бу де зро би ти так, щоб уч ні ви ко -
ристо ву ва ли са мо кон т роль і від сте жу ва ли ово ло дін ня на вич ка ми.

• Ви ко рис то вуй те ін ди ві ду а лі зо ва ні ма те рі а ли (на прик лад, ма те рі а ли, які по -
требу ють на вич ки чи тан ня різ но го рів ня).

• Дай те вка зів ки чле нам груп про під трим ку/до по мо гу. На прик лад, на вчіть
учнів, як зно ву спря му ва ти ува гу чле на гру пи на за вдан ня. Ро біть так, що би
чле ни гру пи бу ли за ці кав ле ні до по ма га ти один од но му, за охо чуй те їх.

На вчан ня за до по мо гою од но літ ків
На вчан ня за до по мо гою од но літ ків дає уч ням змо гу ви сту па ти в ро лі вчи те ля

по від но шен ню до ін ших уч нів у кла сі. Це до по ма гає їм за крі пи ти влас ні знан ня й
на вич ки. На від мі ну від ме то ду «од но клас ни ки-по міч ни ки», ко ли один учень мо же
звер ну тись по до по мо гу чи по ра ду до ін шо го, ме тод «на вчан ня за до по мо гою
одноліт ків» пе ред ба чає вза єм не на вчан ня, тоб то кож ний шко ляр по чер зі ви сту пає
в ро лі і вчи те ля, й уч ня.

До слід жен ня свід чать, що до сяг нен ня уч нів з особ ли ви ми по тре ба ми по кра -
щують ся, ко ли во ни ви сту па ють і в ро лі вчи те лів, і в ро лі уч нів. На вчан ня за до по -
мо гою од но літ ків, ко ли во но на леж ним чи ном струк ту ро ва не, за ре ко мен ду ва ло
се бе як ефек тив ний ме тод ро бо ти з уч ня ми з різ ни ми по тре ба ми, у то му чис лі й
учня ми з по ру шен ня ми роз вит ку. Се ред по зи тив них ас пек тів цьо го ме то ду слід
назва ти такі:

• Біль ше мож ли вос тей по прак ти ку ва тись і ви ко на ти за вдан ня в різ них пред -
метних сфе рах. На прик лад, на вчан ня за до по мо гою од но літ ків є ефек тив ним,
ко ли не об хід но до по мог ти уч ням по кра щи ти на вич ки чи тан ня, пра во пи су
чи розв’язу ван ня ма те ма тич них за дач.

• Мож ли вість ма ти без пе рер в ний зво рот ний зв’язок (ко мен та рі/за у ва жен ня)
для ви ко нан ня за вдан ня та збіль шен ня кіль кос ті вір них від по ві дей.

• Мен ше проб лем, пов’яза них з тим, що уч ні від во лі ка ють ся від ви ко нан ня
завдан ня, й мен ше проб лем з по ве дін кою.

• Біль ше мож ли вос тей для уч нів взя ти на се бе від по ві даль ність за своє на -
вчання.

На вчан ня за до по мо гою од но літ ків — це ме тод, який учи те лі най -
час ті ше ви ко рис то ву ють, щоб уч ні по прак ти ку ва лись і за крі пи ли
ін фор ма цію.

На вчан ня за до по мо гою од но літ ків у ме жах усьо го кла су є різ но -
видом на вчан ня, яке ефек тив но до по ма гає уч ням з особ ли ви ми
освіт ні ми по тре ба ми бра ти участь у на вчаль но му про це сі, ви -
ступа ю чи як у ро лі вчи те лів, так і в ро лі уч нів.
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Еле мен ти цьо го ме то ду вклю ча ють в се бе та ке:
• У кож ній па рі ро лі вчи те ля й уч ня — вза єм ні та зво рот ні.
• Учні до три му ють ся чіт ко струк ту ро ва но го про то ко лу вза єм но го на вчан ня.

Учи тель ін ди ві ду а лі зує цей про то кол, щоб ура ху ва ти по тре би кон к рет них
учнів. Це дає змо гу уч ням з різ ни ми по тре ба ми бра ти участь у ро бо ті один
з одним. На прик лад, «учи те лю» да ють ся від по ві ді (не пе ред ба ча єть ся, що він
знає ці від по ві ді), і він по рів нює ці вір ні від по ві ді з ти ми, які дає «учень».
У деяких ви пад ках «учи тель», спо сте рі га ю чи від по відь уч ня, мо же по ка зу ва ти
вір ну від по відь.

• Учнів на вча ють, як бу ти «вчи те лем», як уч ню да ва ти за вдан ня, як на леж ним
чи ном уста нов лю ва ти з ним зво рот ний зв’язок. На прик лад, як що учень дає
невір ну від по відь, то «вчи тель» під час зво рот но го зв’яз ку не гай но ви прав ляє
по мил ку.

• Учні сте жать за сво ї ми успі ха ми й від зна ча ють їх. На прик лад, вір ні від по ві ді
за пев ний про мі жок ча су.

За про по но ва ний ниж че при клад опи сує ви ко ри стан ня цьо го ме то ду.

При клад
Учи тель ка Оле на Т. ди фе рен ціює на вчан ня на ви чок пра во пи су,
пропо ну ю чи уч ням ви вчи ти різ ні спис ки слів. Во на ро бить це та -
ким чи ном: є ба зо вий спи сок, який по вин ні ви вчи ти всі уч ні, але крім
ньо го во на скла ла ще один спи сок, в який вклю чи ла більш склад ні
сло ва, і цей спи сок по вин ні ви вчи ти тіль ки окре мі уч ні. Оле на Т. ви -
ко рис то вує ме то ди ку на вчан ня за до по мо гою од но літ ків у рам ках
усьо го кла су для то го, щоб уч ні по тре ну ва лись у пра во пи сі та ким
чи ном: уч ням при сво юють ся но ме ри від од но го до трьох. Оле на Т.
під го ту ва ла для кож но го но ме ра від по від ні пап ки з ти ми сло ва ми,
пра во пис яких уч ні по вин ні ви вчи ти на цьо му тиж ні. Кож ний учень
от ри мує ви пад ко во при зна че но го пар т не ра. Пар т не ри вру ча ють
свої пап ки сво їм «учи те лям». «Учи те лі» про тя гом кіль кох хви лин
ви вча ють сло ва в пап ці. Оле на Т. вста нов лює тай мер на де сять
хви лин. У кож ній па рі уч ні доб ро віль но ви рі шу ють, хто «вчи -
телюва ти ме» спо чат ку. «Учи тель» на зи ває сло во, а «учень» йо го
за пи сує. Якщо «учень» пи ше сло во вір но, то па ра за ра хо вує со бі два
ба ли. «Учи тель» про дов жує про цес, на зи ва ю чи на ступ не сло во.
Якщо сло во на пи са но не вір но, то «учи тель» по ви нен ви пра ви ти по -
мил ку. «Учи тель» або пи ше сло во вір но, або дик тує пра виль не на пи -
сан ня сло ва по лі те рах. [При міт ка: у де яких ви пад ках «учи тель»
по ка зує уч ню вір ну від по відь — у цьо му ви пад ку Оле на Т. за зда ле гідь
за пи са ла вір ні від по ві ді на кар т ках]. «Учи тель» про сить, щоб
тепер учень вір но на пи сав це сло во три чі. Якщо учень пи ше сло во
вір но, то па ра за ра хо вує со бі один бал. [При міт ка: як що учень усе-
та ки ро бить по мил ку й не мо же на пи са ти це сло во вір но три чі, то -
ді па ра вза га лі не от ри мує жод но го ба ла]. Ко ли час за кін чу єть ся,
уч ні в па рі об мі ню ють ся ро ля ми. «Учень» те пер стає «вчи те лем»
По за кін чен ню цьо го за вдан ня па ри під ра хо ву ють на бра ні ба ли
та за пи су ють їх у свій ар куш ре зуль та тів. По тім во ни ви бу до -
вують діа гра му сво їх успі хів на спіль ній таб ли ці.
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Якщо ви ко рис то ву ва ти цю ме то ди ку для на вчан ня со ці аль них на ви чок, то во на
до по мо же до сяг ти ще біль ших успі хів. На прик лад, «учень» по ви нен зна ти, як слу -
ха ти, про яв ля ти по ва гу та ввіч ли во від по ві да ти.

На вчан ня со ці аль них на ви чок
Учні в од но му й то му са мо му кла сі час то пред с тав ля ють ши ро кий спектр куль -

тур них, мов них і со ці аль но-еко но міч них особ ли вос тей. Так са мо як ді ти ма ють різ -
ний рі вень роз вит ку, во ни во ло ді ють і різ ни ми со ці аль ни ми на вич ка ми. То му
пе да го ги не по вин ні роз ра хо ву ва ти на те, що всі ді ти при хо дять з од ни ми й ти ми са -
ми ми нор ма ми та пра ви ла ми по ве дін ки. Ба га то шко ля рів не во ло ді ють на віть ба зо -
ви ми со ці аль ни ми на вич ка ми.

На яв ність спіль них со ці аль них на ви чок — над зви чай но важ ли ва умо ва для то го,
щоб за без пе чи ти вза є мо ко рис ну вза є мо дію, уста но ви ти при яз ні між осо бис тіс ні
вза є ми ни.

Со ці аль ні на вич ки та кож не об хід ні для під ви щен ня мож ли вос ті ді тей бра ти
участь у на вчаль но му про це сі. Не во ло ді ю чи та ки ми основ ни ми со ці аль ни ми на -
вич ка ми, як умін ня слу ха ти, ви ко ну ва ти вка зів ки, ста ви ти до реч ні за пи тан ня, об мі -
ню ва тись ма те рі а ла ми, че ка ти своєї чер ги то що, уч ні не змо жуть ефек тив но
на вча тись і со ці аль но вза є мо ді я ти зі сво ї ми од но літ ка ми. У де яких ви пад ках мо же
ста тись так, що їх на віть ви клю ча ють із про це су спіл ку ван ня/гру пи, то му що во ни
не де мон ст ру ють на ви чок, яких їх ні ко ли не на вча ли, а це мо же спро во ку ва ти проб -
ле ми з по ве дін кою.

Роз ви ва ю чи со ці аль ні на вич ки ді тей, пе да го ги пе ре слі ду ють та кі ці лі:
• Під ви щен ня ефек тив нос ті учас ті ді тей у на вчаль но му про це сі
На прик лад, ви зна чив ши, що те чи ін ше на вчаль не за вдан ня, яке пе ред ба чає гру -

по ву ро бо ту, по тре бує, щоб уч ні вмі ли на да ва ти ко мен та рі й ви слу хо ву ва ти їх, учи -
тель про во дить за нят тя, яке до по ма гає ви яви ти ці на вич ки. Шко ля рам про по ну єть ся
оці ни ти, на скіль ки доб ре во ни во ло ді ють ци ми на вич ка ми, до дат ко во до оцін ки сво -
їх ака де міч них успі хів. Або, по мі тив ши, що біль шість уч нів пі сля ро бо ти з асис тен -
том учи те ля рід ко ка жуть «дя кую», учи тель ви рі шує про вес ти за нят тя з роз вит ку
на ви чок, при свя че не хо ро шим ма не рам.

• На вчан ня окре мих уч нів або груп уч нів по зи тив ної по ве дін ки
На прик лад, під час ран ко вої зу стрі чі біль шість уч нів мо жуть до че ка ти ся своєї

чер ги, перш ніж ви слов лю ва тись. Про те Дмит рик пе ре ри ває ін ших і ви кри кує від -
по ві ді, знач на час ти на з яких є не вір ни ми. Пе да гог спо сте рі гає за хлоп чи ком про тя -
гом дня й ба чить, що в біль шос ті ви пад ків Дмит рик не во ло діє на вич кою
до три му ва тись чер ги. Від так пе да гог ви рі шує, що проб ле ма з по ве дін кою Дмит ри -
ка по ля гає не в то му, що він «не хо че», а в то му, що він «не вміє». Шко ляр не во ло -
діє на вич ка ми че ка ти своєї чер ги, ко ли хо че що-не будь ска за ти. Тож пе да гог
ви рі шує на вчи ти Дмит ри ка цієї со ці аль ної на вич ки й вод но час ви ко рис то вує ко -
рек цію по ве дін ки, що би усу ну ти еле мент по ру шен ня з бо ку хлоп чи ка.
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• За сто су ван ня в на вчаль но му за кла ді єди но го під хо ду до без пе ки та роз вит ку
со ці аль ної ком пе тен т нос ті уч нів (тоб то вмін ня шко ля рів со ці аль но вза є мо ді -
я ти на від по від но му рів ні)

Остан нім ча сом для ство рен ня спри ят ли вої ат мо сфе ри у спіль но ті ді тей ви ко -
рис то ву єть ся мо дель, спря мо ва на на під трим ку по зи тив ної по ве дін ки. Ця мо дель
пе ред ба чає, що єди ні для всієї шко ли ви мо ги до по ве дін ки, а та кож екс плі цит не на -
вчан ня ви ко ри стан ня цих мо де лей по ве дін ки, здат ні по кра щи ти по ве дін ку уч нів.
До слід жен ня свід чать, що близь ко 80 % усіх уч нів по зи тив но ре агу ють на на вчан ня
со ці аль них на ви чок у ме жах про гра ми за без пе чен ня єди них для всієї шко ли ви мог
до по ве дін ки. Близь ко 15 % уч нів по тре бу ють до дат ко вої під трим ки та на вчан ня
в цьо му про це сі, а 5 % всіх уч нів шко ли за зви чай не ре агу ють на та ке на вчан ня, і для
них по тріб на ін тен сив на спе ці аль на ко рек ція. Та кий під хід дає вчи те лям змо гу при -
ді ля ти особ ли ву ува гу тим уч ням, кот рим не об хід на до по мо га, а та кож ство рю ва ти
по зи тив ну осно ву під трим ки, спри ят ли ву для всіх уч нів.

У ме жах за галь ної на вчаль ної про гра ми мож на ви ді ли ти три ета пи пла ну ван ня
та на вчан ня со ці аль них на ви чок.

Етап 1: ви яв лен ня со ці аль ної на вич ки. Про цес ви яв лен ня та ви зна чен ня со ці -
альної на вич ки, яку не об хід но роз ви ну ти, пе ред ба чає два шля хи:

1) Ана ліз на вчаль но го за вдан ня/за нят тя й ви зна чен ня со ці аль них на ви чок, не -
об хід них уч ням для йо го ви ко нан ня

На прик лад, ана ліз за нят тя з ху дож ньої твор чос ті по ка зав, що уч ні бу дуть об мі -
ню ва тись на вчаль ни ми ма те рі а ла ми. Від так пе да го гам тре ба на вчи ти їх не об хід них
дій, на прик лад, по про си ти до зво лу ско рис та ти ся пред ме том, по дя ку ва ти уч ню, по -
вер та ю чи цей пред мет то що. Або: чи по вин ні уч ні очі ку ва ти своєї чер ги під час яко -
гось за хо ду (ска жі мо, що би по пи ти во ди)? Якщо так, то пе да го гам, мож ли во, бу де
тре ба на вчи ти їх очі ку ва ти — роз по віс ти про мож ли вий пе ре лік кро ків: зі тхну ти,
по спос те рі га ти за си ту а цією й ви рі ши ти, що слід зро би ти (на прик лад, слу ха ти, спо -
кій но си ді ти і по ду ма ти, що ро би ти з ру ка ми, як що на бри дає че ка ти).

• Ви зна чен ня основ них мо де лей очі ку ва ної по ве дін ки
На прик лад, чи очі ку єть ся, що ді ти по вин ні вмі ти про гра ва ти, ко ли во ни зма -

гають ся? Якщо так, то це мо же озна ча ти вмін ня зро би ти та кі кро ки: гли бо ко зі тхну -
ти, при ві та ти ко ман ду, яка пе ре мог ла, і ска за ти со бі, що, мож ли во, я сьо год ні
про грав, але в ме не бу де ін ша мож ли вість ви гра ти на ступ но го ра зу. Або, як що пе -
ред ба ча єть ся, що уч ні по вин ні про яв ля ти по ва гу, то вам не об хід но ви зна чи ти
це в якос ті со ці аль но го до сві ду й на вчи ти цьо го уч нів. На прик лад, по ва гу мож на
визна чи ти так: слу ха ти то го, хто ви слов лю єть ся, ка за ти «будь лас ка» та «дя кую»,
про по ну ва ти до по мо гу, клас ти на своє міс це ма те рі а ли, яки ми ви ко рис ту ва лись.

Пі сля то го як ви яв ле но не об хід ні со ці аль ні на вич ки, на ступ ний крок — це опи -
са ти дії, пов’яза ні з ци ми на вич ка ми та ким чи ном, щоб їх мож на бу ло спо сте рі га ти
та ви мі рю ва ти.
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Етап 2: пла ну ван ня та про ве ден ня на вчан ня
Ви зна чив ши по тріб ну для ді тей со ці аль ну на вич ку, пе да го ги мо жуть пла ну ва ти

про цес на вчан ня уч нів ово ло дін ня цією на вич кою. План та ко го на вчан ня скла да -
єть ся із двох ком по нен тів — без по се ред ньо го на вчан ня со ці аль ної на вич ки та прак -
ти ки за сто су ван ня.

Під час без по се ред ньо го на вчан ня со ці аль ної на вич ки вчи те лі ви ко рис то ву ють
та кі дії:

• Ви зна чен ня (опи сан ня) еле мен тів на вич ки/дії. Де які пе да го ги вва жа ють ко -
рис ним ви ко рис то ву ва ти на оч ні ма те рі а ли, що би про де мон ст ру ва ти еле мен -
ти на вич ки/дії. Їх мож на роз міс ти ти на вид но му міс ці у кла сі, аби на га ду ва ти
уч ням, що са ме во ни по вин ні ро би ти. Пра цю ю чи з діть ми, крім опи су дій мож -
на ви ко рис то ву ва ти кар тин ки або пік то гра ми (на прик лад, кар тин ка із зоб ра -
жен ням ока по руч з на пи сом «Ди ви тись на то го, хто ви слов лю єть ся»; гу би
зі зна ком Х, що про хо дить че рез них — по руч з на пи сом «рот за кри тий»).

• Де мон ст ра ція (мо де лю ван ня) еле мен тів на вич ки/дії. Пе да гог по ви нен про де -
мон ст ру ва ти еле мен ти на вич ки. Де ко му з ді тей до по ма гає, як що во ни чу ти -
муть, як під час ви ко нан ня дії пе да гог на зи ває її.

• На дан ня ді тям мож ли вос ті по прак ти ку ва тись у ви ко нан ні еле мен тів на вич -
ки/дії й по чу ти ко мен та рі вчи те ля. Це ду же важ ли вий етап. Пе да го ги про сять
ді тей про де мон ст ру ва ти ви ко нан ня дій і при цьо му ко мен ту ють їх ви ко нан ня
та за охо чу ють ді тей. При ро бо ті з уч ня ми стар шо го ві ку або при на вчан ні
склад ні шої на вич ки (на прик лад, по ва ги) мож на ви ко рис та ти ро льо ву гру.

Пер ший на вчаль ний ком по нент мо же три ва ти від п’яти до трид ця ти хви лин,
у біль шос ті ви пад ків він зай має до де ся ти хви лин. Тре ба пе ре ко на ти ся, що ді ти

Роз глянь те та кий при клад
Учи те лі пер шо клас ни ків ви зна чи ли еле мен ти на ви чок, що опи су -
ють умін ня слу ха ти:
1) Ви ко рис то ву ва ти хо ро ші ма не ри слу хан ня (ди ви тись на то го,
хто ви слов лю єть ся, три ма ти ру ки у спо кої, но ги — на під ло зі, ті -
ло — в осо бис то му прос то рі, рот за кри тим).
2) Да ти то му, хто ви слов лю єть ся, зна ти, що ми йо го слу ха є мо:
• На хи ли тись упе ред
• ки ва ти або по смі ха тись, ко ли ми по год жу є мо ся з тим, хто ви -

слов лю єть ся
• ви ра жа ти об лич чям своє ро зу мін ня або не роз умін ня.
Сек рет ви яв лен ня со ці аль ної на вич ки по ля гає в то му, щоб ви бра ти
та ку на вич ку, яка б дій с но бу ла по тріб на шко ля рам і до по ма га ла їм
пов ною мі рою бра ти участь у за нят тях. До ціль но по ста ви ти та -
ке за пи тан ня: «Як ви гля дає (або що ро бить) лю ди на, яка ви ко рис -
то вує цю со ці аль ну на вич ку?». По тім про де мон ст руй те всі її
еле мен ти/дії. Ви ко рис то вуй те не біль ше п’яти еле мен тів/дій.
Деякі пе да го ги про сять, щоб уч ні са мі про по ну ва ли еле мен ти,
що ха рак те ри зу ють кон к рет ну на вич ку.
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беруть ак тив ну участь у ро бо ті, а не прос то си дять і слу ха ють. Важ ли во ви ко рис то -
ву ва ти еле мен ти екс плі цит но го на вчан ня для ак ти ві за ції на яв них у ді тей знань,
уста нов лю ва ти вза є мозв’язок з ре аль ним жит тям то що. На прик лад, учи тель мо же
ви ко рис то ву ва ти му зи ку, твор че пись мо та ін ші за нят тя, щоб за лу чи ти уч нів до роз -
ду мів про ту чи ін шу со ці аль ну на вич ку й да ти їм мож ли вість ви сло ви ти свої дум ки
із цьо го при во ду. В од но му кла сі уч ні ма ли мож ли вість по знай о ми ти ся із со ці аль -
ною на вич кою «по ва га», ви ко ну ю чи та кі за вдан ня:

• на ма лю ва ти пра пор, який зоб ра жує/сим во лі зує по ва гу
• на пи са ти та ви ко на ти вірш або піс ню про по ва гу
• ство ри ти своє рід не те ма тич не ме ню, пов’яза не з по ва гою. У ньо го по вин ні

вхо ди ти за кус ка, основ на стра ва, де серт і на пій.
• Роз по віс ти про ви па док, ко ли хтось про явив до вас не по ва гу. Як би ви змі ни ли

цю си ту а цію, щоб до вас про яви ли по ва гу?

Ко ли уч ні по ка зу ва ли свої ро бо ти, їм бу ло за про по но ва но опи са ти, що для них
озна чає по ва га. Учи тель за пи су вав їх ні ідеї. Зреш тою, уч ні зро би ли ви сно вок,
як слід про яв ля ти по ва гу один до од но го й до до рос лих. Так бу ли ви яв ле ні еле мен -
ти/дії цієї со ці аль ної на вич ки.

Дру гий ком по нент по ля гає у ви ко ри стан ні со ці аль но го до сві ду під час усіх за -
вдань/за нять. Пе да го ги до по ма га ють уч ням за сто со ву ва ти їх со ці аль ні на вич ки в си -
ту а ці ях, що ви ни ка ють при род но або в хо ді ін ших за нять. Пред с тав ля ю чи за нят тя
або за вдан ня, учи тель про тя гом кіль кох хви лин на га дує ді тям про не об хід ність ви -
ко рис то ву ва ти за сво є ну со ці аль ну на вич ку.

Як по ка зує цей при клад, на га ду ван ня уч ням, що від них ви ма га єть ся, ба га то ча -
су не зай має. Пе да го гам та кож важ ли во під три му ва ти або хва ли ти уч нів, ко ли ті де -
мон ст ру ють со ці аль ну на вич ку в хо ді яко го-не будь за нят тя (на прик лад, «Я ба чу,
що Аня й Рус лан по шеп ки по вто рю ють ука зів ки», «Доб ре, що Лев ко по ста вив ме ні
це за пи тан ня — я впев не на, що це за пи тан ня ви ник ло в ба га тьох із вас»). Якщо в ди -
ти ни ви ни ка ють труд но щі під час за вдан ня/за нят тя, пе да гог мо же сам про де мон ст -
ру ва ти/змо де лю ва ти не об хід ні дії або звер ну ти ува гу уч ня на йо го од но літ ка, який
ко рис ту єть ся цією на вич кою.

При клад
За раз ми бу де мо вчи ти ся хо ди ти по ко ло ді. Я дам вам ука зів ки.
Пам’ята є те, як ми вчи лись ви ко ну ва ти вка зів ки? Яки ми є на ші дії,
ко ли ми ви ко ну є мо вка зів ки? [Від по ві дає на за пи тан ня]. 
Пра виль но, ко ли нам по тріб но ви ко ну ва ти вка зів ки, то ми здій с -
ню є мо та кі дії: 1) ви слу хо ву є мо то го, хто ви слов лю єть ся, 2) по вто -
рю є мо вка зів ки вго лос, або про се бе, 3) ста ви мо за пи тан ня, як що
нам щось не зро зу мі ло, а по тім 4) ви ко ну є мо вка зів ки. 
Отже, ви го то ві ви слу ха ти мою пер шу вка зів ку?
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Етап З: са мо кон т роль
Учні люб лять, ко ли їх хва лять за доб ре ви ко на ну ро бо ту. Але їм та кож по до ба єть -

ся від чу ва ти, що во ни чо гось до сяг ли са мо стій но. На цьо му за вер шаль но му ета пі
во ни від по ві да ти муть за ви ко нан ня за сво є них ни ми на ви чок. Де які пе да го ги вва -
жа ють, що в якос ті са мо кон т ро лю мож на за про по ну ва ти ді тям у кін ці за нят тя об -
мір ку ва ти свої ре зуль та ти. Ді тям мож на за про по ну ва ти під ня ти ру ку, як що во ни
вва жа ють, що ви ко на ли ви мо ги. Стар шим ді тям мож на за про по ну ва ти ви ко рис то -
ву ва ти більш фор маль ні спо со би са мо кон т ро лю, на прик лад, та кі:

• Інди ві ду аль на кар т ка за пи су
На та ких кар т ках ука за ні еле мен ти/дії, які пред с тав ля ють со бою пев ну на вич -

ку. Учні по зна ча ють ви ко нан ня на вич ки в кар т ці й от ри му ють ба ли за ви ко нан ня.
Та кий під хід особ ли во до реч ний для уч нів, які ма ють проб ле ми з по ве дін кою; їх та -
кож мож на вклю чи ти в за галь но шкіль ну та/або спіль ну для всьо го кла су сис те му
управ лін ня по ве дін кою.

• Гру по вий об лік ви ко нан ня
Де яким пе да го гам по до ба єть ся, щоб ді ти сте жи ли за сво ї ми успі ха ми всім

кла сом. Зро би ти це мож на прос то — ви ві си ти таб ли цю успі хів і вно си ти в неї
змі ни про тя гом пев но го пе рі о ду. Де які вчи те лі на го род жу ють уч нів, ко ли ті до -
ся га ють успі ху у за сто су ван ні на вич ки. Таб ли ці/гра фі ки та кож мо жуть бу ти ціл -
ком до речни ми для цьо го. На прик лад, уч ні од нієї з учи те льок от ри му ва ли
об гор т ки від цуке рок за ви ко ри стан ня пев них со ці аль них на ви чок. На при кін ці
дня шко ля рі при кріп лю ва ли от ри ма ні ни ми об гор т ки до ве ли чез но го ма люн ка
цу кер ки. Учням бу ло ска за но: ко ли все зоб ра жен ня ма люн ка вкри єть ся об гор т -
ка ми, то в якос ті на го ро ди в них від бу деть ся урок, при свя че ний ви го тов лен ню
цу ке рок. Інша вчи тель ка на ма лю ва ла на ве ли ко му ар ку ші па пе ру ве ли чез ний
ста вок. Во на ско рис та ла ся спе ці аль ним дір коп ро би ва чем, який ви рі зає з па пе ру
ка че чок. Учням бу ло ска за но: ко ли ста вок за пов нить ся ка чеч ка ми, то в них відбу -
деть ся ек скур сія в міс це вий за по від ник во до плав них пта хів. Та кі ме то ди да ють
уч ням мож ли вість сте жи ти за сво ї ми влас ни ми успі ха ми — їм це ду же по до ба -
єть ся! Та більш важ ли во, що ці ме то ди до по ма га ють уч ням за сво ї ти на вич ки,
яких во ни на вча ють ся.

2.3. Ди фе рен ці а ція про це су оці ню ван ня на вчаль них ре зуль та тів

Учи те лі:
• від сте жу ють про су ван ня уч нів до очі ку ва них на вчаль них ре зуль та тів як про -

тя гом уро ку/те ма тич но го бло ка на вчан ня, так і пі сля йо го за кін чен ня. Аби
пе ре ко на тись у то му, що оці ню ють ся успі хи всіх уч нів, у то му чис лі й уч нів
з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми, ви ко рис то ву ють різ но ма ніт ні й ефек -
тив ні ме то ди оці ню ван ня;
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• адап ту ють ме то ди оці ню ван ня від по від но до по треб окре мих уч нів; ви ко рис -
то ву ють аль тер на тив ні ме то ди оці ню ван ня.

Ви ко ри стан ня різ но ма ніт них та ефек тив них ме то дів оці ню ван ня
Пра цю ю чи з різ ни ми уч ня ми, учи те лі за зви чай ви ко рис то ву ють різ ні ме то ди

кон т ро лю й оці ню ван ня про гре су уч нів. Окрім тес тів і кон т роль них ро біт су час ні
ме то ди та фор ми оці ню ван ня пе ред ба ча ють й ін ші, аль тер на тив ні ме то ди оці ню -
ван ня, які слід за сто со ву ва ти для на дан ня уч ням ви бо ру ін ших мож ли вос тей про де -
мон ст ру ва ти свої знан ня та на вич ки. Ви ко рис то ву ю чи різ ні ме то ди оці ню ван ня,
учи те лі по вин ні ду же де таль но й на оч но по яс ни ти кри те рії оці ню ван ня, на га ду ва -
ти уч ням про ці кри те рії про тя гом на вчаль но го про це су пе ред за пла но ва ним про ве -
ден ням за вер шаль ної оцін ки (кон т роль ної ро бо ти чи тес ту).

Пе ре ду мо вою для кож но го ви ду оці ню ван ня є від по від на під го тов ка уч ня. Якщо
в уч ня не ви ста чає на ви чок і знань для учас ті в оці ню ван ні, він не змо же по ка за ти,
що знає та/або мо же зро би ти. Інак ше ка жу чи, учень мо же во ло ді ти знан ня ми чи на -
вич ка ми, що під ля га ють оці ню ван ню, але не змо же їх про де мон ст ру ва ти че рез ви -
бра ний пе да го гом ме тод оці ню ван ня. Ті ж са мі кро ки, які ви за сто со ву ва ли для
ана лі зу ме то дів на вчан ня, ви ко рис то ву ють ся і для ана лі зу ме то дів оці ню ван ня.

Пер ший крок по ля гає в то му, що би пе ре ко на ти ся, що ви бра ний ме тод оці ню -
ван ня справ ді оці нює успі хи, до сяг ну ті уч нем. На прик лад, як що на вчаль на ме та пе -
ред ба ча ла здат ність уч нів роз піз на ва ти основ ні по нят тя в на вчаль но му пред ме ті
«При ро доз нав ст во», то ме тод оці ню ван ня по ви нен оці ню ва ти здат ність уч ня ро би -
ти са ме це, а не вклю ча ти пи тан ня більш ви со ко го рів ня.

Пе ре ко нав шись, що уч ні дій с но за пам’ята ли й за сво ї ли на вчаль ний ма те рі ал,
учи тель по ви нен про ана лі зу ва ти ме тод оці ню ван ня для ви яв лен ня ком пе тен т нос -
тей, яки ми по вин ні во ло ді ти уч ні, що би впо ра ти ся з кон т роль ним за вдан ням. Час -
то шко ля рі во ло ді ють знан ня ми й на вич ка ми, але ви тра ча ють весь від ве де ний час
на те, що би зро зу мі ти, яким чи ном ви ко ну ва ти пе ре ві роч не за вдан ня.

Спо со би адап та ції ме то дів оці ню ван ня
Адап та ція ме то дів оці ню ван ня до по ма гає уч ням бра ти участь у пе ре ві роч но му

за хо ді. На від мі ну від мо ди фі ка ції, адап та ція не змі нює зміст оці ню ван ня. Змі ню -
єть ся спо сіб пред с тав лен ня кон т роль но го за вдан ня або спо сіб учас ті уч ня в ньо му.
Учням з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми адап та ція ме то дів оці ню ван ня мо же зна -
до би ти ся для то го, щоб во ни про де мон ст ру ва ли свої ком пе тен т нос ті (знан ня, на -
вич ки, став лен ня), а труд но щі, пов’яза ні з пев ни ми по ру шен ня ми роз вит ку,
не за ва жа ли їм при цьо му. Най по ши ре ні ші спо со би адап та ції ме то дів оці ню ван ня
сто су ють ся та ких ас пек тів про це су оці ню ван ня:

• Змі на стро ків і гра фі ка ро бо ти — змі на три ва лос ті пе ре ві роч но го за вдан ня.
На прик лад, уч ням мо же від во ди тись біль ше ча су на ви ко нан ня пе ре ві роч но -
го за вдан ня; їм мо жуть до зво ли ти змі ни ти гра фік ро бо ти (на прик лад, учень
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мо же бра ти участь у 15-хви лин них се сі ях про тя гом чо ти рьох днів за мість од -
но го ра зу про тя гом го ди ни то що). Та ка адап та ція до по ма гає уч ням, які ма ють
труд но щі в чи тан ні; тим, хто по віль но пи ше; ви ко рис то вує об лад нан ня, яке за -
би рає час; не мо же зо се ре ди ти ува гу про тя гом дов шо го ча су.

• Фі зич не се ре до ви ще — змі на міс ця, де про во дить ся пе ре ві роч не за вдан ня. На -
прик лад, уч ню мо жуть до зво ли ти ви ко на ти пе ре ві роч не за вдан ня у при мі щен -
ні для ін ди ві ду аль ної ро бо ти. Та ка адап та ція до по ма гає уч ням, які не мо жуть
зо се ре ди тись і скон цен т ру ва ти свою ува гу у при сут нос ті ін ших лю дей.

• Пред с тав лен ня ма те рі а лу — змі на спо со бу пред с тав лен ня пе ре ві роч но го за -
вдан ня. На прик лад, учи те лі або асис тен ти вчи те ля мо жуть про чи та ти уч ню
вка зів ки про йо го ви ко нан ня та/або пун к ти тес ту, який пе ред ба чає ви бір од -
нієї вір ної від по ві ді з на бо ру го то вих від по ві дей. Або мо жуть під го ту ва ти лист
із за вдан ням, на дру ко ва ним ве ли ким шриф том, з ко льо ро вим ко дом, що до -
по ма гає уч ню скон цен т ру ва ти ува гу. Та ка адап та ція до по ма гає уч ням із проб -
ле ма ми сен сор но го сприй нят тя; тим, хто має труд но щі з чи тан ням або
ро зу мін ням ука зі вок.

• Спо сіб від по ві ді — змі на спо со бу ви ко нан ня уч нем пе ре ві роч но го за вдан ня.
На прик лад, за мість то го що би да ти ко рот кий пись мо вий опис на уко во го екс -
пе ри мен ту, учень дає ус ні від по ві ді, які по тім за ним за пи су ють ся. Або уч ню
мо жуть до зво ли ти ско рис та ти ся каль ку ля то ром, ко ли кін це ва ме та —
це розв’язан ня ма те ма тич ної за да чі, а не ви ко нан ня дії до да ван ня. Та ка адап -
та ція до по ма гає уч ням із проб ле ма ми сен сор но го сприй нят тя та/або фі зич ни -
ми труд но ща ми, які пе ре шкод жа ють ви ко нан ню за вдан ня зви чай ним чи ном;
уч ням, які ма ють проб ле ми з пам’ят тю, упо ряд ку ван ням фак тів, ви зна чен ням
на пря му, ор га ні зо ва ніс тю та ін ши ми труд но ща ми в на вчан ні.

При за сто су ван ні адап та ції про це су оці ню ван ня мо же ви ни ка ти до сить ба га то
труд но щів. На ступ ні по ра ди мо жуть до по мог ти вчи те лям по пе ре ди ти або уник ну -
ти цих труд но щів:

• Не прий май те без за сте реж но ідею, що всім не об хід на адап та ція оці ню ван -
ня. Адап та ція оці ню ван ня по вин на про хо ди ти па ра лель но адап та ції на вчан ня.

• Зві ряй те ся з ін ди ві ду аль ною про гра мою роз вит ку уч ня. У де яких ви пад ках
спо сіб адап та ції бу де за пи су ва тись в ІПР.

• Ро зу мій те ме ту оці ню ван ня. Ви би рай те ли ше ті спо со би адап та ції, які не за ва -
жа ють основ ній ме ті та зміс ту пе ре ві роч но го за вдан ня. На прик лад, як що пе -
ре ві роч не за вдан ня ста вить за ме ту пе ре ві ри ти вмін ня ви ко ну ва ти
ариф ме тич ні об чис лен ня, то каль ку ля тор від дасть уч ню не спра вед ли ву пе ре -
ва гу. Про те, як що ма те ма тич ний тест пе ре ві ряє вмін ня розв’язу ва ти за да чі,
то ви ко ри стан ня каль ку ля то ра мо же бу ти ціл ком при пус ти мим. По діб ним чи -
ном, як що ви про чи та є те уч ню тест, це не дасть йо му не спра вед ли вої пе ре ва -
ги (за ви нят ком то го ви пад ку, як що цей тест пе ре ві ряє вмін ня чи та ти). У всіх
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ін ших ви пад ках чи тан ня тес ту уч ню за без пе чить більш на дій ну оцін ку йо го
знань.

• Ви би рай те адап та цію, ви хо дя чи з по треб уч ня. Адап та ція по вин на від по ві да -
ти особ ли вим по тре бам са ме цьо го уч ня. Не вар то прив’язу ва ти спо со би адап -
та ції до то го чи ін шо го по ру шен ня роз вит ку або до то го, де здій с ню єть ся
на вчан ня (на прик лад, про цен т не спів від но шен ня ча су, який учень про во дить
у кла сі, зай ма ю чись за за галь ною на вчаль ною про гра мою). Хо ча на прак ти ці
бу ває так, що уч ні з од на ко ви ми проб ле ма ми по тре бу ють од них і тих са мих
спо со бів адап та ції, прий нят тя рі шень не по вин но ґрун ту ва тись ли ше на цьо му.

• Ре ко мен дуй те тіль ки ту адап та цію, яка дій с но не об хід на. За над то ба га то ва -
рі ан тів адап та ції мо жуть пе ре ван та жи ти уч ня й за вда ти шко ду, а не ко ристь.
Ре ко мен ду ю чи біль ше од но го спо со бу адап та ції, пе ре ко най тесь у то му, що во -
ни су мі ща ють ся (на прик лад, не за ва жа ють один од но му й не є для уч ня зай вим
на ван та жен ням).

• По ва жай те куль тур ні та ет ніч ні тра ди ції уч ня. Про по ну ю чи адап та цію, пе -
ре ко най тесь у то му, що в уч ня та йо го/її сім’ї це не ви кли че не зруч нос тей.
Крім цьо го, пра цю ю чи з уч нем, який по га но во ло діє ук ра їн ською мо вою, яка
є дер жав ною мо вою на вчан ня, об мір куй те ва рі ант пе ре ві роч но го за вдан ня
рід ною мо вою ди ти ни.

• Пла нуй те адап та цію за зда ле гідь. Роз гляд мож ли вос тей адап та ції оці ню ван ня
по ви нен роз по ча ти ся за дов го до то го, як у цьо му ви ник не по тре ба, для то го,
щоб в уч ня бу ло до стат ньо ча су ознай о ми ти ся з адап та цією й не ма ти у зв’яз -
ку з цим жод них не зруч нос тей.

• Ви знач те, чи по тре бує ви бра ний спо сіб адап та ції яко їсь ін шої до дат ко вої
адап та ції. Де які ви ди адап та ції, на прик лад, чи тан ня тес ту вго лос, мо жуть від -
во лі ка ти ін ших уч нів і то му ви ма га ти до дат ко вої адап та ції міс ця про ве ден ня
оці ню ван ня.

• Дай те уч ню мож ли вість по прак ти ку ва тись. Ба га то стан дар ти зо ва них тес тів
ду же від різ ня ють ся від тес тів, роз роб ле них са мим учи те лем, що мо же ви кли -
ка ти в уч нів труд но щі. До ба га тьох тес тів до да ють ся зраз ки ви ко нан ня та тре -
ну валь ні ва рі ан ти. Без умов но, прак ти ку ва ти ся з уч нем на фак тич но му тес ті
не ко рек т но, а ось ва рі ан ти для тре ну ван ня спе ці аль но при зна че ні для цьо го.
На вчіть уч нів прий о мів ви ко нан ня тес тів. На прик лад, во ни по вин ні зна ти,
скіль ки ча су їм від во дить ся, і вір но ви би ра ти темп, щоб не га я ти за над то ба га -
то ча су на ви ко нан ня од но го пун к ту. На вчіть шко ля рів орі єн ту ва тись у зміс ті
тес ту або в ти пах за пи тань. На прик лад, як що тре ба ви бра ти вір ну від по відь
з кіль кох за про по но ва них ва рі ан тів, по яс ніть уч ням, що тре ба уваж но про чи -
та ти всі ва рі ан ти, від сі я ти не пра виль ні, а по тім ви бра ти вір ну від по відь.

• За лу чай те уч нів до про це су прий нят тя рі шень. Якщо мож ли во, за лу чай те
шко ля рів до ви бо ру від по від но го спо со бу адап та ції. З’ясуй те, чи є в уч ня по -
тре ба в адап та ції і чи хо че він нею ско рис та тись. Якщо учень не хо че ко рис ту -
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ва ти ся адап та цією (на прик лад, со ро мить ся або адап та ція для ньо го за над то
обтяж ли ва), то ді, най і мо вір ні ше, адап та ція не за сто со ву ва ти меть ся.

• Вбу до вуй те адап та цію оцін ки в на вчаль ний про цес кла су. Ні ко ли не по яс -
нюйте уч ню не знай о му адап та цію під час пе ре ві роч но го за вдан ня. Ба жа но,
щоб учень ко рис ту вав ся цією адап та цією під час ре гу ляр них уро ків. При -
наймні в уч ня по вин но бу ти до стат ньо ча су, аби на вчи тись ко рис ту ва тись
адап та цією й по прак ти ку ва тись в її ви ко ри стан ні до по чат ку ви ко нан ня пе ре -
ві роч но го за вдан ня.

• Пам’ятай те, що адап та ція пе ре ві роч но го за вдан ня не обов’яз ко во пов ніс тю
по зба вить уч ня не вдач або дис ком фор ту. Адап та ція дає уч ню змо гу про де мон -
ст ру ва ти, що він знає та вміє ро би ти. Во на за сто со ву єть ся для то го, щоб за до -
воль ни ти особ ли ві по тре би уч ня, а не для то го, щоб від да ти ко мусь пе ре ва гу.
То му са ма по со бі адап та ція не га ран тує хо ро шу оцін ку уч ня й не зни жує хви -
лю ван ня із при во ду ви ко нан ня пе ре ві роч но го за вдан ня або ін ших емо цій них
ре ак цій на са му си ту а цію «пе ре вір ки». Най пев ні ше, адап та ція по кли ка на дати
всім рів ні мож ли вос ті.

Ви ко ри стан ня мо ди фі ко ва них та аль тер на тив них ме то дів оці ню ван ня
Під час кон т роль них ро біт оці ню ють ся знан ня уч нів, то му слід за без пе чи ти

умови, що би біль шість шко ля рів з особ ли ви ми по тре ба ми мог ли бра ти участь
у таких ро бо тах, за не об хід нос ті — з адап та цією. Ко ли уч ні зай ма ють ся за на вчаль -
ною про гра мою, у зміст якої бу ли вне се ні ті чи ін ші змі ни (мо ди фі ка ції), не об хід ні
мо ди фі ко ва ні або аль тер на тив ні ме то ди оці ню ван ня. Та кі ме то ди оці ню ван ня
розроб ля ють ся згід но з ти ми ж ке рів ни ми прин ци пам, що і зви чай ні ме то ди оці -
нюван ня.

Пе да го ги мо жуть мо ди фі ку ва ти оці ню ван ня, ско ро тив ши об сяг ма те рі а лу (на -
вчаль но го зміс ту), знан ня яко го очі ку єть ся від уч ня, на прик лад, ви ко нан ня тіль ки
пев них пун к тів за вдан ня.

Аль тер на тив не оці ню ван ня ви ко рис то ву єть ся у ви пад ках, ко ли учень зай мав ся
за про гра мою ін шо го зміс ту і йо го знан ня не об хід но оці ню ва ти ін шим спо со бом.

2.4. Особ ли вос ті оці ню ван ня на вчаль них до сяг нень уч нів в ін к лю зив но му
кла сі: ре агу ван ня на втру чан ня і мо ні то ринг про гре су

Від по від но до По ста но ви Ка бі не ту Мі ніс т рів Укра ї ни від 15.08.2011 р. № 872
«Про за твер д жен ня По ряд ку ор га ні за ції ін к лю зив но го на вчан ня у за галь но ос віт -
ніх на вчаль них за кла дах» за зна ча єть ся, що оці ню ван ня на вчаль них до сяг нень дітей
з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми здій с ню єть ся згід но із кри те рі я ми оці ню ван ня
на вчаль них до сяг нень уч нів та об ся гом ма те рі а лу, ви зна че ним ін ди ві ду аль ною
навчаль ною про гра мою.



93

Матеріали до лекцій

Не від’єм ною скла до вою про це су роз роб ки ін ди ві ду аль ної про гра ми роз вит ку є
оцін ка ди на мі ки роз вит ку ди ти ни з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми, збір ві до мос -
тей про її успі хи (уч нів ські ро бо ти, ре зуль та ти спо сте ре жень пе да го гів, кон т роль ні
лис т ки, ре зуль та ти тес тів то що).

Оці ню ван ня на вчаль них до сяг нень уч нів з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми
здій с ню єть ся за кри те рі я ми оці ню ван ня на вчаль них до сяг нень уч нів у сис те мі
загаль ної се ред ньої осві ти, за твер д же ни ми на ка зом Мі ніс тер ст ва осві ти і на уки,
мо ло ді та спор ту Укра ї ни від 13.04.2011 № 329.

Оці ню ван ня на вчаль них до сяг нень уч нів з ро зу мо вою від ста ліс тю та склад ни -
ми по ру шен ня ми роз вит ку здій с ню єть ся за об ся гом ма те рі а лу, ви зна че ним ін ди ві -
ду аль ною про гра мою роз вит ку.

Спо сте ре жен ня як один із ком по нен тів про це су оці ню ван ня ді тей
з особли ви ми освіт ні ми по тре ба ми

Спо сте ре жен ня за діть ми під час ви ко нан ня на вчаль них за вдань є клю чо вим
еле мен том про це су оці ню ван ня роз вит ку ді тей. За вдя ки сис те ма тич ним спо сте ре -
жен ням пе да го ги мо жуть по стій но від сте жу ва ти роз ви ток ди ти ни, на да ва ти не об -
хід ну під трим ку, від зна ча ти до сяг нен ня ди ти ни.

Спо сте ре жен ня — це про цес спо сте ре жен ня за ди ти ною під час її на вчан ня
чи гри без втру чан ня в її ді яль ність.

Спо сте ре жен ня — це про цес збо ру точ ної та об’єк тив ної ін фор ма ції про по ве -
дін ку й на вчан ня ді тей.

Фік су ван ня ві до мос тей — це про цес до ку мен ту ван ня по ба че но го та по чу то го.

Ме та спо сте ре жень
Ме тою про ве ден ня спо сте ре жень є та ке:
• ви зна чи ти схиль нос ті, ін те ре си, умін ня й по тре би кож ної ди ти ни
• оці ни ти про цес роз вит ку ди ти ни впро довж де яко го ча су
• ви зна чи ти не об хід ність змін у се ре до ви щі. Спо сте ре жен ня за іг ра ми та ді яль -

ніс тю ді тей да ють пе да го гам змо гу з’ясу ва ти, чи за до воль ня ють по тре би ді тей
на вчаль ні ма те рі а ли та ор га ні за ція на вчаль но го се ре до ви ща.

• Ви зна чи ти проб ле ми. Спо сте ре жен ня до по ма га ють зро зу мі ти, чи не по тре бу -
ють ді ти спе ці аль ної до по мо ги (на прик лад, унас лі док по гір шен ня зо ру, слу ху
то що). У ра зі ви зна чен ня та ких проб лем до ро бо ти з діть ми мо жуть за лу ча тись
фа хів ці.

• Ви зна чи ти оп ти маль ні шля хи ви рі шен ня проб лем них си ту а цій. Спо сте ре жен -
ня до по ма га ють пе да го гам пе ред ба чи ти, як ді ти по во ди ти муть ся в пев них си -
ту а ці ях. На прик лад, ко ли в них мо жуть спо сте рі га тись на па ди гні ву, як во ни
бу дуть ре агу ва ти на роз лу ку з бать ка ми, ко ли в них мо жуть ви ни ка ти су пе -
реч ки че рез іг раш ки, ін ші ма те рі а ли то що. Та кі знан ня до по ма га ють пе да го гам
за по бі га ти ви ник нен ню мож ли вих проб лем і кон ф лік тів.
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• Оці ни ти не об хід ність ко рек ції на вчаль но го пла ну. На осно ві спо сте ре жень пе -
да го ги мо жуть ро би ти ви снов ки про не об хід ність мо ди фі ка ції на вчаль но го
пла ну або роз по ряд ку дня.

• Зі бра ти всю мож ли ву ін фор ма цію про ди ти ну, зок ре ма ві до мос ті, ко рис ні для
бать ків та ін ших фа хів ців. Зі бра ні ві до мос ті мо жуть ви яви тись важ ли ви ми
та ко рис ни ми не тіль ки для спо сте рі га ча, а і для ін ших чле нів ко ман ди. То му
до ціль но на ла го ди ти ефек тив ний об мін ін фор ма цією між пе да го га ми, бать ка -
ми та фа хів ця ми. Окрім ін шо го, це сприяє на ла год жен ню плід них пар т -
нерських сто сун ків.

• До по мог ти бать кам біль ше ді зна ти ся про сво їх ді тей. Актив но спів пра цю ю -
чи з ро ди на ми й на вча ю чи їх про во ди ти спо сте ре жен ня, пе да го ги мо жуть
допо мог ти бать кам кра ще зро зу мі ти по ве дін ку та по тре би сво їх ді тей.

У су час ній сис те мі осві ти час то спо сте рі га єть ся тен ден ція ре ко мен ду ва ти
учням, які сис те ма тич но не всти га ють у шко лі, об сте жен ня у пси хо ло го-ме ди ко-
пе да го гіч ній кон суль та ції, яка в та ко му ви пад ку най більш імо вір но бу де ре ко мен -
ду ва ти на вчан ня за спе ці аль ною на вчаль ною про гра мою, особ ли во як що ви явить
по ру шен ня в роз вит ку та ко го уч ня. У біль шос ті ви пад ках та ке на вчан ня здій с ню -
єть ся у спе ціаль них на вчаль них за кла дах. Утім, мож ли ва й ін ша аль тер на ти ва,
зокре ма ви ко ристан ня ме то ди ки ре агу ван ня на втру чан ня (РНВ).

Інак ше ка жу чи, уч ні ви яв ля ють ся не сприй нят ли ви ми до на вчан ня, ор га ні зо ва -
но го від по від ним чи ном. Про те це мо же не озна ча ти, що та кі уч ні не до стат ньо ста -
ран ні, во ни прос то не ро зу мі ють по яс нень і ви мог учи те ля.

Учи тель по ви нен ре гу ляр но про во ди ти мо ні то ринг на вчаль них до сяг нень
уч нів, що би пе ре ко на тись в ефек тив нос ті пе да го гіч них під хо дів та успіш но му
ово ло дін ні діть ми знань і на ви чок. Ре зуль та ти мо ні то рин гу на вчаль них до -
сягнень ді тей од но го кла су по рів ню ють ся між со бою й, та ким чи ном, ви ок рем -
лю ють уч нів, які по ка зу ють низь кі ре зуль та ти. За сто су ван ня ме то ди ки РНВ
пе ред ба чає, що вчи те лі по чи на ють ді яти од ра зу, щой но по мі ча ють від ста ван ня
уч ня.

Прак ти ка ре агу ван ня на втру чан ня (РНВ)
Ре агу ван ня на втру чан ня — це ме то ди ка на вчан ня, що сприяє ран -
ньо му ви яв лен ню уч нів, у яких мо жуть ви ник ну ти труд но щі в на -
вчан ні. Та кі уч ні от ри му ють до дат ко ву до по мо гу, ін тен сив ність
якої змі ню єть ся за леж но від то го, як ди ти на ре агує на за сто со вані
пе да го гіч ні під хо ди.

Суть ме то ди ки РНВ по ля гає в то му, що при чи ною низь кої успіш -
нос ті уч нів ви зна ють ся не вда ло пі ді бра ні пе да го гіч ні під хо ди, які
не да ють уч ням мож ли вос ті до сяг ну ти успі хів.
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Рів ні ви ко ри стан ня ме то ди ки ре агу ван ня на втру чан ня
Ви ко ри стан ня ме то ди ки РНВ мо же здій с ню ва тись на кіль кох рів нях. Учні, які

не до ся га ють від по від них на вчаль них ре зуль та тів, от ри му ють на вчаль ні по слу ги
в біль шо му об ся зі. Кіль кість рів нів, пе ред ба че них ме то ди кою РНВ, для різ них уч нів
мо же бу ти різ ною.

• Рі вень 1 від но сить ся до пер вин ної під трим ки в рам ках за галь но ос віт ньо го кла -
су й пе ред ба чає участь уч ня в за галь но му мо ні то рин гу. По даль ший мо ні то ринг
успі хів уч нів, які по ка за ли най ниж чі ре зуль та ти, за зви чай про во дить ся не рід -
ше од но го ра зу на тиж день. Та кий під хід дає вчи те лю змо гу оці ни ти ме то ди
на вчан ня, що ви ко рис то ву ва лись, і спла ну ва ти не об хід ні змі ни, а та кож кра -
ще ро зу мі ти при чи ни не ус піш нос ті уч ня: не пра виль но ви бра на ме то ди ка на -
вчан ня чи на яв ність у ди ти ни по ру шень роз вит ку.

• Рі вень 2 й на ступ ні від но сять ся до вто рин ної під трим ки, яка та кож здій с нюєть -
ся в умо вах за галь но ос віт ньо го кла су. Дру гий рі вень пе ред ба чає навчан ня
та здій с нен ня втру чан ня зрос та ю чої ін тен сив нос ті, у то му чис лі й на вчан ня
в ма лих гру пах. На прик лад, тес ту ван ня мо же ви яви ти, що учень, який по га но
чи тає, по тре бує до дат ко вих за нять, які мо жуть на да ва тись на дру го му рів ні.
У де яких ви пад ках для на вчан ня цьо го уч ня та ін ших уч нів з ана ло гіч ною проб -
ле мою мож на за лу чи ти фа хів ців, які ма ють від по від ну фахо ву під готовку.

• Рі вень 3 пе ред ба чає на дан ня спе ці аль них освіт ніх по слуг, більш ін ди ві ду а лі зо ва но -
го втру чан ня для уч нів, у яких є яв но ви ра же ні труд но щі в на вчан ні. Тре тій рі вень
втру чан ня мо же вклю ча ти на вчан ня за спе ці аль ни ми на вчаль ни ми про гра ма ми,
а та кож до дат ко ву кіль кість за нять. Якщо труд но щі в на вчан ні ди ти ни збе рі га ють -
ся, про во дить ся все біч не оці ню ван ня гру пою фа хів ців різ них на пря мів (лі ка рі, учи -
те лі-де фек то ло ги та ін ші), що би з’ясу ва ти, чи не об хід но ди ти ні на вча тись у сис те мі
спе ці аль ної осві ти. Та кі кон суль та ції фа хів ців обов’яз ко ві, оскіль ки тут не мож на
пок ла да тись ли ше на ре зуль та ти за сто су ван ня ме то ди ки РНВ.

При клад: ета пи ви ко ри стан ня ме то ди ки РНВ
Етап 1. Усім уч ням да ють ся ко рот кі тес ти. Ви яв ля єть ся під гру па
уч нів, у яких ре зуль та ти ви ко нан ня тес тів є до сить низь ки ми
і дають під ста ву при пус ка ти, що цим уч ням мо жуть за гро жу ва ти
труд но щі при на вчан ні (гру па ри зи ку).

Етап 2. Про во дить ся мо ні то ринг успі хів уч нів із гру пи ри зи ку
протя гом п’яти-вось ми тиж нів, під час яко го що тиж ня ви ко рис то -
ву єть ся ко рот кий тест. Ви яв ля ють ся учні, ре агу ван ня яких на
втру чан ня (рі вень 1) є низь ким.

Етап 3. З уч ня ми, ви зна че ни ми на пер шо му ета пі, про во дить ся
навчан ня в ма лих гру пах (втру чан ня на рів ні 2 й да лі) про тя гом 10–
20-ти тиж нів, як пра ви ло, три-чо ти ри ра зи на тиж день по 30–40
хви лин на за нят тя. Успі хи уч нів оці ню ють ся що тиж ня за до по -
могою ко рот ко го тес ту. Крім то го, успі хи уч нів пе ре ві ря ють ся
також і на при кін ці за сто су ван ня втру чан ня. Учні, які по ка за ли
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Зна чен ня ви ко ри стан ня ме то ди ки РНВ по ля гає в за без пе чен ні на вчаль но го до -
сві ду для всіх уч нів, а та кож для ран ньо го ви яв лен ня шко ля рів, яким за гро жу ють
труд но щі в на вчан ні. Кон цеп ту аль но РНВ мож на роз гля да ти як під ґ рун тя сис тем ної
ре фор ми, спря мо ва ної на під ви щен ня до сяг нень усіх уч нів.

За зви чай ви ок рем лю ють три основ ні за вдан ня РНВ:
1. Ви зна чен ня уч нів, які мо жуть по тра пи ти у гру пу ри зи ку.
2. Здій с нен ня від по від но го втру чан ня в ін те ре сах уч нів із труд но ща ми в на вчан -

ні або по ве дін ці.
3. Ви яв лен ня по ру шень роз вит ку ди ти ни, ви ко рис то ву ю чи для цьо го різ ні ін -

стру мен ти й ме то ди оці ню ван ня.

Пер ше за вдан ня. На ран ніх ета пах сво го роз вит ку (до ди тя чо го сад ка, у ди тя чо -
му сад ку й на по чат ку пер шо го кла су) ді ти про хо дять скри нінг (діа гнос ти ку) для ви -
яв лен ня по тен цій них проб лем у на вчан ні або по ве дін ці. Не че ка ю чи, до ки уч ні
за зна ють не вда чі в на вчан ні, їм про по ну єть ся на уко во об ґ рун то ва не втру чан ня.

Дру ге за вдан ня по ля гає у здій с нен ні втру чан ня для тих уч нів у сис те мі за галь -
ної осві ти, які не де мон ст ру ють про грес у на вчан ні або не до ся га ють рів ня сво їх
одно літ ків. Та ким шко ля рам при зна ча ють ся більш ін тен сив ні ви ди втру чан ня. Для

пози тив ні ре зуль та ти, на вча ю чись у ма лих гру пах, що під твер д -
жу єть ся що тиж не ви ми тем па ми по кра щен ня ре зуль та тів на вчан -
ня, а та кож на вчаль ни ми ре зуль та та ми на при кін ці за нят тя,
по вертають ся до по чат ку на вчан ня від по від но до рів ня 1. При
цьому про дов жу єть ся мо ні то ринг успі хів, щоб ви яви ти уч нів, які
не збе рі га ють на леж ний темп про гре су при на вчан ні на рів ні 1.

Етап 4. Учні, які не по ка зу ють по зи тив них ре зуль та тів, на вча ю -
чись у ма лих гру пах, про хо дять про цес ком п лек с но го оці ню ван ня.

Етап 5. Ком п лек с не оці ню ван ня пла ну єть ся ін ди ві ду аль но для з’ясу -
ван ня пи тань, які ви ник ли під час втру чан ня на рів ні 2 й да лі, а та -
кож для то го, щоб ви зна чи ти не об хід ність на дан ня до дат ко вих
(спе ці аль них) по слуг у про це сі на вчан ня.

Етап 6. На да ють ся до дат ко ві (спе ці аль ні) по слу ги, які іно ді на зи -
вають рів нем 3, за спе ці аль ною на вчаль ною про гра мою. Три ває
щотиж не вий мо ні то ринг успі хів, щоб мож на бу ло да ти про між ну
оцін ку ефек тив нос ті на вчаль ної про гра ми. Якщо в той чи ін ший
момент ви ни кає вра жен ня, що на вчаль на про гра ма не за без пе чує
по тріб них ре зуль та тів, ко ман да фа хів ців вно сить змі ни в цю
програ му, щоб до сяг ти більш іс тот них успі хів. Пі сля до сяг нен ня
по зитив них тем пів про су ван ня впе ред, а та кож ко ли рі вень ре зуль -
та тів уч ня вка зує на те, що хо ро ші ре зуль та ти мо же да ти на вчан -
ня ли ше на рів ні 1, учень за ли шає сис те му спе ці аль ної осві ти.
Три ває мо ні то ринг успі хів, які є ре ак цією на рі вень 1, щоб за не об -
хід нос ті внес ти в на вчан ня до дат ко ві змі ни.
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оцін ки за сво єн ня уч ня ми за галь ної на вчаль ної про гра ми та впли ву більш ін тен -
сивних ви дів втру чан ня ви ко рис то ву ють ся ме то ди мо ні то рин гу успі хів. У де яких
кла сах уч ні мо жуть про дов жу ва ти от ри му ва ти та ке до дат ко ве на вчан ня про тя гом
знач но го ча су.

Що до тре тьо го за вдан ня, тут РНВ є еле мен том ро бо ти з ви яв лен ня по ру шень
і мо же здій с ню ва тись різ ни ми ме то да ми.

Слід під крес ли ти, що пер шо чер го ва ме та ви ко ри стан ня ме то ди ки РНВ — за без -
пе чен ня кра щої ефек тив нос ті на вчан ня та за по бі ган ня ака де міч ній не ус піш нос ті
уч нів, а не ви ок рем лен ня уч нів з особ ли ви ми по тре ба ми.

Пе ре ва ги ви ко ри стан ня ме то ди ки РНВ
Ви ко ри стан ня ме то ди ки РНВ має пе ре кон ли ві пе ре ва ги. Якщо точ но й чіт ко до -

три му ва ти ся цієї ме то ди ки, то уч ні одер жу ють на вчан ня ви со кої якос ті в за галь но -
му освіт ньо му се ре до ви щі. Ре гу ляр ний мо ні то ринг на вчаль них до сяг нень уч нів
на від по від ність ви мо гам на вчаль ної про гра ми до по ма гає по стій но ви яв ля ти кон к -
рет ні труд но щі в на вчан ні та роз вит ку ді тей. Ри зи ки зі штов х ну ти ся із труд но ща ми
в на вчан ні, які їм за гро жу ють, ви яв ля ють ся на ран ньо му ета пі на вчан ня, і уч ням
не до во дить ся за зна ва ти не вда чі іно ді про тя гом ро ків — пе ред тим, як от ри ма ти до -
дат ко ві спе ці аль ні по слу ги. До то го ж за вдя ки РНВ усі уч ні мо жуть роз ра хо ву ва ти
на не об хід ну до дат ко ву до по мо гу. Це ве де до змен шен ня не об хід нос ті пе ре ве ден ня
уч нів у сис те му спе ці аль ної осві ти.

Для бать ків од нією з пе ре ваг ви ко ри стан ня ме то ди ки ре агу ван ня на втру чан ня
є те, що во на на дає їм мож ли вість ба чи ти успіш ність своєї ди ти ни по рів ня но з її од -
но літ ка ми. Бать ки мо жуть ре гу ляр но от ри му ва ти ці ре зуль та ти від учи те лів. Якщо
по гір шу ють ся оцін ки, у бать ків мо жуть ви ник ну ти за пи тан ня про якість на вчан ня
у кла сі. Усе це ро бить учи те лів під звіт ни ми пе ред бать ка ми за ви ко ри ста ні ме то ди -
ки та під хо ди в на вчан ні ді тей.

Інши ми пе ре ва га ми ви ко ри стан ня ме то ди ки РНВ є:
• Мож ли вість ран ньо го ви яв лен ня проб лем у на вчан ні ді тей і за без пе чен ня своє -

час но го втру чан ня.
• Змен шен ня упе ред же нос ті під час тес ту ван ня: пе да го ги одер жу ють ре аль ну

кар ти ну знань ди ти ни, а їх ня упе ред же ність час то по яс ню єть ся тим, що во ни
роз хо дять ся в дум ках про уч нів ські до сяг нен ня.

• Мож ли вість пов’яза ти ха рак тер по ру шен ня в ди ти ни із пла ну ван ням на вчаль -
но го про це су. Ви ко ри стан ня РНВ для ви яв лен ня уч нів з по ру шен ня ми роз вит -
ку дає змо гу збе рі га ти у фо ку сі оці ню ван ня те, чо го учень на вча єть ся. Та ке
пе ре не сен ня ак цен ту з оці ню ван ня в на вчан ні на оці ню ван ня ак ту аль не з точ -
ки зо ру роз роб ки зміс ту по даль шо го на вчан ня, — це сут тє ва пе ре ва га РНВ.

Ви ко ри стан ня ме то ди ки РНВ пе ред ба чає пев ні змі ни у прак ти ці пе да го гів, а та -
кож на рів ні на вчаль но го за кла ду. На сам пе ред, пе да го ги по вин ні ро зу мі ти важ ли -
вість ін ди ві ду а лі за ції на вчан ня та її за сто су ван ня в ро бо ті з усі ма уч ня ми. Та кож
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важ ли во, що би й ін ші пе да го гіч ні пра ців ни ки — шкіль ний пси хо лог, учи тель-дефек -
то лог, со ці аль ний пе да гог та ін ші при ді ля ли цій ро бо ті біль ше ча су і бра ли на се бе
біль ше обов’яз ків, ніж за зви чай.

Змі ни на рів ні на вчаль но го за кла ду пе ред ба ча ють ін тег ру ван ня прак ти ки ви ко -
ри стан ня РНВ в іс ну ю чу струк ту ру на вчаль но го за кла ду. Якщо ди ти на має труд но -
щі в на вчан ні, то пе да го гіч ний пер со нал і бать ки на ма га ють ся на да ти від по від ну
до по мо гу. До по мо га ця тра ди цій но роз гля да єть ся як ви ко ри стан ня до дат ко вих
ресур сів (на вчан ня в ма лій гру пі, ін ди ві ду аль не на вчан ня то що).

Одна із труд но щів ви ко ри стан ня ме то ди ки РНВ по ля гає в не об хід нос ті впро вад -
жен ня ін но ва цій них під хо дів і про гре сив ної пе да го гіч ної прак ти ки. Та кі під хо ди
лег ше впро вад жу ва ти в по чат ко вих кла сах. До то го ж слід під крес ли ти, що в ма те -
ма ти ці, пись мі по при уста ле ні про це ду ри оці ню ван ня, що да ють змо гу від сте жу ва -
ти про грес, ефек тив ні ме то ди втру чан ня для пе ре вір ки ре агу ван ня на втру чан ня
по тре бу ють по даль шої ува ги. Що до ві ку, то ін фор ма ції про уч нів мо лод ших кла сів
біль ше, ніж про уч нів стар ших кла сів.

Інші труд но щі пе да го гів при ви ко ри стан ні ме то ди ки РНВ пов’яза ні із бра ком
від по від ної під го тов ки пе да го гіч но го пер со на лу. Ви ко ри стан ня ме то ди ки РНВ по -
тре бує доб ре під го тов ле них пе да го гів, які во ло ді ють не об хід ни ми знан ня ми та на -
вич ка ми для про ве ден ня мо ні то рин гу успі хів уч нів, ін тер пре та ції ре зуль та тів
оці ню ван ня, а та кож прий нят тя рі шень про по даль ші фор ми та ме то ди ро бо ти
з діть ми. Крім то го, для всіх фа хів ців, зок ре ма вчи те лів, шкіль них пси хо ло гів,
учителів-де фек то ло гів, ди рек то рів шкіл, по тріб на «змі на па ра диг ми» ро зу мін ня
про це сів оці ню ван ня й на вчан ня. Ни ні по ру шен ня роз вит ку ді тей за до по мо гою ме -
то ди ки РНВ ви яв ля ють ся ли ше в окре мих на вчаль них за кла дах за до по мо гою фа хів -
ців, які прой ш ли від по від не на вчан ня під час тре нін гів, кур сів то що. Мас ш таб на
ре алі за ція ме то ди ки РНВ в на вчаль них за кла дах різ но го ти пу по тре бує про фе сій но -
го на вчан ня всіх учас ни ків на вчаль но го про це су.

Мо ні то ринг про гре су на вчаль них до сяг нень на осно ві ін ди ві ду аль ної
програ ми роз вит ку

Ме то ди ка РНВ, на впа ки, до по ма гає уч ню на сам пе ред в умо вах ро бо -
ти з усі ма уч ня ми у кла сі, про ве ден ні оці ню ван ня та здій с нен ні
втру чан ня, що від по ві да ють по тре бам окре мої ди ти ни.

Мо ні то ринг про гре су на вчаль них до сяг нень уч нів — це на уко во
обґрун то ва на прак ти ка ре гу ляр но го оці ню ван ня на вчаль них до сяг -
нень уч нів, яка до по ма гає пе да го гам пра виль но ор га ні зу ва ти на -
вчаль ний про цес для всіх уч нів, у то му чис лі й уч нів з особ ли ви ми
по тре ба ми. В осно ві мо ні то рин гу успіш нос ті уч нів роз різ ня ють два
основ ні під хо ди — тра ди цій ний та осо бис тіс но зо рі єн то ва ний.
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Тра ди цій ний під хід
Тра ди цій ний під хід до мо ні то рин гу на вчаль них до сяг нень уч нів пе ред ба чає їх

пе ре вір ку про тя гом на вчаль но го ро ку в різ них на вчаль них пред мет них сфе рах
(укра їн ській мо ві, ма те ма ти ці, при ро доз нав ст ві то що). Учи те лі та бать ки не ма ють
чіт кої кар ти ни то го, якою мі рою ді ти за крі пи ли за сво є ні на вич ки, то му не мож ли во
зро зу мі ти ре аль ну успіш ність кож но го.

Осо бис тіс но зо рі єн то ва ний під хід
Мо ні то ринг на вчаль них до сяг нень уч нів на осно ві осо бис тіс но зо рі єн то ва но го

під хо ду про по нує вчи те лям і ке рів ни кам на вчаль них за кла дів ді євий і своє час ний
ме ха нізм прий нят тя об ґ рун то ва них рі шень про ор га ні за цію на вчаль но го про це су
та про ве ден ня кіль кіс но го оці ню ван ня тем пів про су ван ня шко ля рів.

Сут тє ва від мін ність мо ні то рин гу успі хів уч нів від тра ди цій них пе ре ві роч них за -
вдань по ля гає в то му, що він пе ред ба чає за сто су ван ня ко рот ких пе ре ві роч них за -
вдань (як пра ви ло, від од нієї до п’яти хви лин), один або кіль ка ра зів на тиж день.
Це ро бить ся для то го, щоб їх мож на бу ло за сто со ву ва ти час то й не ви тра ча ти до ро -
го цін ний час.

Кож ний мі ні-тест про во дить ся з усі ма уч ня ми. Учи тель знає, які знан ня оці ню -
ють ся за до по мо гою цих ін стру мен тів, і від по від но ор га ні зує на вчаль ний про цес.
На під ста ві цих за вдань або мі ні-тес тів пе да го ги мо жуть ви зна чи ти темп про су ван -
ня кож но го уч ня від по від но до на вчаль них ці лей, які бу ли ви зна че ні на кі нець на -
вчаль но го ро ку. До то го ж пе да го ги од ра зу от ри му ють уяв лен ня про те, на скіль ки
успіш но уч ні пра цю ють, як во ни сприй ма ють на вчаль ний про цес і чи тре ба вно си -
ти змі ни. Якщо роз міс ти ти опор ні точ ки мо ні то рин гу успі хів уч ня вздовж кри вої,
що від об ра жає ті чи ін ші ці лі, то мож на по ба чи ти темп про су ван ня уч ня до ме ти й
те, скіль ки ча су потріб но, що би її до сяг ти.

Щоб оці ни ти успіш ність за сто со ва ної ме то ди ки, учи тель мо же по рів ня ти ре -
зуль та ти уч нів сво го кла су із се ред ньо ста тис тич ни ми і, за не об хід нос ті, вчас но внес -
ти у про цес ви кла дан ня не об хід ні ко рек ти ви.

Мі ні-тес ти за зви чай ви ко рис то ву ють ся в по чат ко вих кла сах для кон т ро лю та -
ких на ви чок, як під го тов ка до чи тан ня, чи тан ня, пра во пис, ма те ма ти ка, а та кож для
мо ні то рин гу ба зо вих на ви чок уч нів на рів ні се ред ньої шко ли з ук ра їн ської мо ви,
при род ни чих і сус піль них на ук, ма те ма ти ки.

На при клад
У по не ді лок учи тель ка дає сво є му кла су за вдан ня ви вчи ти, як
пишуться двадцять слів. У п’ятницю вона перевіряє, наскільки
добре учні навчились писати ціслова. Таке «вимірювання досяг -
нень» — тра ди цій ний спо сіб ви зна чен ня успі хів уч нів. На ступ ний
тест на вмін ня пи са ти про де мон ст рує сту пінь опа ну ван ня пра во -
пи су двад ця ти слів, на ступ но го тиж ня — но ва на вич ка. Про тя гом
ро ку вчи тель ка пе ре ві ря ти ме різ ні на вчаль ні на вич ки в різ но ма ніт -
них на вчаль них сфе рах.
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Пе ре ва га ми мі ні-тес тів є та кі:
• Та кі тес ти ґрун ту ють ся на зміс ті на вчаль ної про гра ми.
• Мі ні-тес ти лег ко про во ди ти й оці ню ва ти.
• Про ве ден ня мі ні-тес тів не по тре бує ба га то ча су.
• Ре зуль та ти тес ту ван ня мож на ви ко рис то ву ва ти для по кра щен ня успіш нос ті

на вчан ня уч нів.
• Прий ма ють ся більш об’єк тив ні рі шен ня — учи те лі прий ма ють рі шен ня

на осно ві фак тів, а не здо га док.
• Ви ко ри стан ня ре зуль та тів тес ту ван ня для скла дан ня ін ди ві ду аль ної про гра ми

роз вит ку окре мо го уч ня.
• На дій ність і до сто вір ність, під твер д же ні ре зуль та та ми до слід жень. На при клад,

уч ні з ви со ки ми або низь ки ми ре зуль та та ми під час що річ них пе ре ві рок де -
мон ст ру ють ана ло гіч ні ре зуль та ти при ви ко ри стан ні ін стру мен тів мо ні то рин -
гу успі хів.

Вно ся чи змі ни в на вчаль ний про цес і час то ви ко рис то ву ю чи мі ні-тес ти, пе да го -
ги мо жуть оці ни ти ефек тив ність різ них ме то дів ви кла дан ня. Отже, мо ні то ринг успі -
хів уч нів дає мож ли вість до сяг ти двох ці лей, обид ві з яких ві ді гра ють важ ли ву роль
у під ви щен ні на вчаль них до сяг нень уч нів:

• Ви зна чен ня ефек тив нос ті ме то дів ви кла дан ня.
• Під ви щен ня успіш нос ті уч нів і де мон ст ра ція їх успі хів.
Про во дя чи мо ні то ринг успі хів уч ня, учи тель ре гу ляр но ви зна чає рі вень за сво єн -

ня діть ми на вчаль но го ма те рі а лу, а та кож з’ясо вує слаб кі міс ця в за сво єн ні знань
для їх по даль шо го ви прав лен ня.

До слід жен ня свід чать, що най кра щий спо сіб мо ні то рин гу успіш нос ті уч нів —
це мо ні то ринг на осно ві ін ди ві ду аль ної про гра ми роз вит ку. Суть цьо го під хо ду по -
ля гає в то му, що на бір тес тів або кон т роль ні ро бо ти ґрун ту ють ся на всіх на вич ках,
які пе ред ба ча єть ся роз ви ну ти в уч ня за чет верть чи на вчаль ний рік.

На при клад, у ве рес ні учень чет вер то го кла су ви ко нує кон т роль ну
ро бо ту, що охоп лює ма те ма тич ні по нят тя, які він має за сво ї ти
до кін ця чет вер то го кла су. Ця кон т роль на ро бо та (тест) мо же міс -
ти ти мно жен ня, ді лен ня, на вич ки розв’язу ван ня за дач. На ступ но -
го мі ся ця, а та кож у всі по даль ші мі ся ці учень бу де ви ко ну ва ти та кі
са мі за рів нем склад нос ті за вдан ня. По сту по во оцін ки уч ня по вин -
ні зрос та ти. Якщо це не від бу ва єть ся, пе да го гам стає зро зу мі ло,
яким ас пек там на вчан ня вар то при ді ли ти біль ше ува ги.

На при клад, як що вчи тель пе ре ві ряє швид кість чи тан ня уч ня, то
по про сить йо го про чи та ти вго лос ури вок тек с ту про тя гом пев но -
го ча су, на при клад, од нієї хви ли ни. Оцін ка мо же вра хо ву ва ти кіль -
кість слів, про чи та них вір но. Учи тель не вра хо ву ва ти ме не вір ну
ви мо ву, за мі ну та про пу ще ні сло ва. Від так от ри ма на ін фор ма ція
дасть учи те лю змо гу з’ясу ва ти, де в уч ня є проб ле ми з чи тан ням.
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Оці ню ван ня на вчаль них до сяг нень уч нів від по від но до ін ди ві ду аль ної про гра ми
роз вит ку ві ді грає важ ли ву роль, ко ли ви ко рис то ву єть ся ме то ди ка РНВ. Мо ні то ринг
успі хів до по ма гає з’ясу ва ти, чи про су ну лась у сво є му роз вит ку ди ти на за вдя ки тій чи ін -
шій ме то ди ці, чи по тріб на більш ін тен сив на фор ма втру чан ня. І, на реш ті, РНВ до по ма -
гає від по віс ти на за пи тан ня, що кож ній ди ти ні не об хід но для успіш но го на вчан ня.

Мо ні то ринг на вчаль них ре зуль та тів про во дить ся на всіх трьох рів нях ви ко ри стан -
ня ме то ди ки РНВ. На пер шо му рів ні (рі вень за галь но ос віт ньо го кла су) мо ні то ринг
успі хів за сто со ву єть ся для оці ню ван ня ре зуль та тів за сво єн ня за галь ної на вчаль ної
про гра ми. На цьо му рів ні да ні мо ні то рин гу на вчаль них ре зуль та тів ви ко рис то ву ють -
ся для ви яв лен ня уч нів, яким по тріб не ін тен сив ні ше втру чан ня. На дру го му рів ні (за -
зви чай під час на вчан ня в ма лій гру пі) мо ні то ринг ви ко рис то ву єть ся для оці ню ван ня
ре зуль та тів за сво єн ня на вчаль ної про гра ми пі сля від по від них змін у фор мах і ме то -
дах на вчан ня. Якщо ре зуль та ти втру чан ня на дру го му рів ні за ли ша ють ся низь ки ми,
то ді ви ко рис то ву єть ся втру чан ня на тре тьо му рів ні, що за зви чай пе ред ба чає спе ці -
аль ні освіт ні по слу ги та роз роб ку ін ди ві ду аль ної про гра ми роз вит ку.

Про во дя чи мо ні то ринг на вчаль них ре зуль та тів у мас ш та бі на вчаль но го за кла ду,
мож на йо го ви ко рис то ву ва ти для ви зна чен ня успі хів кла су, про гра ми чи шко ли за га -
лом. Він та кож мо же слу жи ти важ ли вим дже ре лом ін фор ма ції, яку мож на ви ко рис -
то ву ва ти для по кра щен ня успі хів у на вчан ні та ви ко нан ні ад мі ніс т ра тив ної ро бо ти.

Мо ні то ринг мо же до по мог ти вчи те лям при прий нят ті своє час них на вчаль них
рі шень і мож ли вос ті кра ще пред с тав ля ти успі хи уч нів. Гра фі ки, що по ка зу ють ре -
зуль та ти мо ні то рин гу, роб лять ці лі та успі хи уч нів зро зу мі ли ми для всіх: учи те лів,
ад мі ніс т ра то рів, бать ків і са мих уч нів.

При клад: як про во ди ти мо ні то ринг на осно ві ін ди ві ду аль ної про -
гра ми роз вит ку (МІПР)
Що би про ілюс т ру ва ти, як пра цює мо ні то ринг успі хів уч нів на осно -
ві ін ди ві ду аль ної про гра ми роз вит ку, уявіть, що ви вчи тель дру го -
го кла су, який ви ко рис то вує МІПР для від сте жен ня успі хів шко ля рів
у чи тан ні. Що тиж ня ви про си те уч нів чи та ти ури вок но во го тек -
с ту, кож но го ра зу по од ній хви ли ні. Усі урив ки для чи тан ня ма ють
рі вень склад нос ті, на яко му ви хо че те, щоб ва ші уч ні ста ли доб ре
чи та ти до кін ця дру го го кла су. Учень чи тає, а ви фік су є те по мил -
ки на окре мо му при мір ни ку урив ка. По тім під ра хо ву є те кіль кість
вір но про чи та них слів і по зна ча є те бал шко ля ра на гра фі ку, по рів -
ню ю чи йо го з очі ку ва ни ми ре зуль та та ми швид кос ті чи тан ня
на цей рік. Гра фік дає змо гу од ра зу по ба чи ти, на скіль ки ре зуль та -
ти ди ти ни від по ві да ють очі ку ван ням.

Пі сля від об ра жен ня ба лів на гра фі ку ви ви рі шу є те, про дов жу ва ти
на вчан ня без змін (оскіль ки тем пи про су ван ня ди ти ни до по став ле -
них на рік ці лей до стат ні) чи змі ни ти на вчаль ний план (оскіль ки
ди ти на над то по віль но ру ха єть ся до за пла но ва них на рік ці лей).
Перш ніж змі ню ва ти вид втру чан ня, не об хід но зі бра ти пев ну кіль -
кість опор них то чок. Ґрун тов них до слід жень про те, скіль ки опор -
них то чок не об хід но зі бра ти, не має, але їх по вин но бу ти при най м ні
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Ви ко ри стан ня гра фі ків
Що би більш на оч но по ка за ти по кра щен ня на ви чок кож но го уч ня при ви ко нан -

ні ін ди ві ду аль ної про гра ми роз вит ку за рік, ба ли чи оцін ки уч нів за зви чай зоб ра -
жу ють ся у ви гля ді гра фі ків. Якщо ба ли зрос та ють, це озна чає, що учень успіш но
за своює про гра му. Якщо гра фіч на кри ва за ли ша єть ся не змін ною або стає низ хід -
ною, то ін ди ві ду аль на на вчаль на про гра ма шко ля ре ві не на ко ристь, і він по тре бує
до дат ко вої до по мо ги.

Гра фі ки МІПР де мон ст ру ють чіт ку кар ти ну на вчаль них до сяг нень ди ти ни. Зро -
зу мі ти її знач но прос ті ше, ніж ін ші ви ди оці ню ван ня чи зві тів про успі хи шко ля рів.
Ці гра фі ки мож на ви ко рис та ти для ви роб лен ня ефек тив ної спів пра ці з бать ка ми
та ін ши ми пе да го гіч ни ми пра ців ни ка ми, вклю ча ю чи пси хо ло гів, учи те лів-де фек то -
ло гів, со ці аль них пе да го гів. Ви ко ри стан ня гра фі ків по лег шить вза є мо дію з ад мі ніс -
т ра цією шко ли, оскіль ки до по мо же зро зу мі ти ре зуль та ти на вчан ня окре мих уч нів
та оці ни ти на пру же ну пра цю вчи те ля з упро вад жен ня ін но ва цій них під хо дів у на -
вчан ні. Гра фі ки та кож да ють чу до ву мож ли вість ефек тив но го спіл ку ван ня з сім’ями
про проб ле ми їх ніх ді тей або успі хи, яких во ни до ся га ють. По яс ню ю чи гра фі ки,
учи тель на дає сім’ям кон к рет ну ін фор ма цію, яка свід чить про на вчаль ні до сяг нен -
ня ди ти ни. Гра фі ки мо ні то рин гу ду же ко рис ні для ви ко ри стан ня на бать ківських
збо рах, під час роз роб ки ін ди ві ду аль них про грам роз вит ку, а та кож для об го во рен -
ня із пра ців ни ка ми ін ших шкіл.

Оскіль ки гра фі ки да ють та ку зро зу мі лу кар ти ну на вчан ня за пев ний час, та -
кож бу де ко рис но на вчи ти уч нів чи та ти по діб ні гра фі ки. То ді во ни змо жуть са мі
кон т ро лю ва ти свої до сяг нен ня. Як би не здій с ню ва лось оці ню ван ня — за до по мо -
гою комп’юте ра, учи те лем чи са мим уч нем, — гра фі ки мо жуть слу жи ти ін стру -
мен том мо ти ва ції для уч нів, оскіль ки їх, при род но, по стій но ці ка ви ти ме змі на
гра фі ків.

2.5. Участь бать ків у про це сі оці ню ван ня

Актив на участь бать ків ді тей з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми в на вчаль но-
ви хов но му про це сі, у то му чис лі у про це сі оці ню ван ня, є од нією з важ ли вих пе ре -
ду мов успіш но го ін к лю зив но го на вчан ня.

не мен ше трьох (більш ло гіч ним бу де чис ло від 5 до 8), щоб ма ти до -
стат ньо да них, за яки ми мож на су ди ти про змі ни в на вчан ні.

Пі сля ви ко ри стан ня змін у на вчаль но му про це сі про тя гом кіль кох
тиж нів ви мо же те ви зна чи ти за гра фі ка ми ба лів МІПР, що скла да -
ють ся що тиж ня, чи є та ка змі на ко рис ною для уч ня. Якщо ні, мож -
на екс пе ри мен ту ва ти з яко юсь ін шою змі ною в на вчан ні і що тиж ня
від слід ко ву ва ти її вплив за до по мо гою гра фі ка МІПР.
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Матеріали до лекцій

Важ ли ва роль бать ків у на вчаль но-ви хов но му про це сі за зна че на й у на ці о -
нально му за ко но дав ст ві. Зок ре ма, у За ко нах Укра ї ни «Про осві ту», «Про за галь ну
се ред ню осві ту» за зна ча єть ся, що «..бать ки є учас ни ка ми на вчаль но-ви хов но го
проце су» і ма ють пра во ви би ра ти на вчаль ний за клад для сво їх ді тей і за хи ща ти їхні
за кон ні ін те ре си.

Про цес оці ню ван ня на вчаль них до сяг нень уч нів є од ним з важ ли вих ком по нен -
тів на вчаль но-ви хов но го про це су, який та кож по ви нен пе ред ба ча ти ак тив ну участь
бать ків. Участь бать ків ді тей з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми у про це сі оці -
нювання є важ ли вою пе ре ду мо вою успіш но го роз вит ку й на вчан ня ді тей. Хо ча
у зга да них ви ще за ко нах та кож за зна че ні й основ ні обов’яз ки бать ків, а са ме: забез -
пе чен ня умов для здо бут тя ди ти ною пов ної за галь ної се ред ньої осві ти за будь-якою
фор мою на вчан ня, по стій на ува га до фі зич но го здо ров’я та пси хіч но го ста ну ді тей,
ство рен ня умов для роз вит ку їх при род них здіб нос тей то що, участь бать ків у про -
це сі оці ню ван ня слід роз гля да ти як їх доб ро віль ний ви бір, який мо же здій с ню -
ватись на різ них рів нях:

• от ри ман ня ін фор ма ції бать ка ми про про грес у на вчан ні та роз вит ку своєї дити ни;
• на дан ня ін фор ма ції пе да го гам про про грес у на вчан ні та роз вит ку своєї дитини;
• участь бать ків у ро бо ті ко ман ди з пи тань роз роб ки ін ди ві ду аль ної на вчаль ної

про гра ми;
• об сто ю ван ня прав своєї ди ти ни шля хом окрес лен ня ба чен ня її май бут ньо го.

За зна че ні рів ні учас ті бать ків у про це сі оці ню ван ня про гре су роз вит ку та на -
вчаль них до сяг нень сво їх ді тей опи са ні ниж че.

1. Отри ман ня в пе да го гів ін фор ма ції про про грес у на вчан ні та роз вит ку своєї
ди ти ни

Усі бать ки ма ють пра во от ри му ва ти ін фор ма цію про на вчаль но-ви хов ний про цес,
по чи на ю чи з ін фор ма ції про мі сію на вчаль но го за кла ду та йо го цін нос ті, до дат ко ві
мож ли вос ті та по слу ги, що на да ють ся на вчаль ним за кла дом, гра фік ро бо ти на вчаль но -
го за кла ду, роз клад уро ків то що. Окрім ви ще за зна че ної за галь ної ін фор ма ції пе да го -
ги по вин ні ре гу ляр но на да ва ти бать кам ін фор ма цію про про грес роз вит ку та
на вчаль них до сяг нень їх ніх ді тей, що міс тить ся в ін ди ві ду аль ній про гра мі роз вит ку.

На дан ня цієї ін фор ма ції мо же від бу ва тись різ ни ми шля ха ми: під час ін ди ві -
дуальних зу стрі чей з бать ка ми, під час те ле фон них роз мов чи на дан ня ін фор ма ції
в пись мо во му ви ді. У будь-яко му ви пад ку та кий об мін ін фор ма цією є над зви чай но
важ ли вим, оскіль ки він за без пе чує бать ків ін фор ма цією про ви ди ді яль нос ті, які
во ни мо жуть про во ди ти зі своєю ди ти ною вдо ма, а от же, до дат ко ви ми на вчаль ними
мож ли вос тя ми. Не зва жа ю чи на важ ли вість вчас но го та ре гу ляр но го на дан ня
інфор ма ції бать кам, пе да го гам не слід об ме жу ва ти бать ків ли ше цим рів нем за лу -
чен ня. Інший рі вень за лу чен ня бать ків пе ред ба чає їх роль у на дан ні не об хід ної
інфор ма ції пе да го гам.
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2. На дан ня ін фор ма ції пе да го гам про про грес у на вчан ні та роз вит ку своєї
дити ни

У про це сі оці ню ван ня бать ки мо жуть ві ді гра ва ти ве ли ку роль, на да ю чи ін фор -
ма цію про своєї ди ти ни, яку во ни зна ють най кра ще, оскіль ки що дня вза є мо ді ють
з ди ти ною в різ них си ту а ці ях. У бать ків пе да го ги мо жуть ді зна ти ся про тем пе рамент
ди ти ни, про особ ли ві по тре би, що, в свою чер гу, мо же до по мог ти пе ред ба чи ти різ -
ну ре ак цію ди ти ни у різ них си ту а ці ях при про ве ден ні оці ню ван ня. Так, на при клад,
як що в ди ти ни по га но роз ви не ні на вич ки дріб ної мо то ри ки, во на мо же ма ти трудно -
щі при ви ко нан ні за вдан ня в пись мо вій фор мі, але мо же про де мон ст ру ва ти від мін -
ні ре зуль та ти під час ус ної від по ві ді.

Інфор ма ція від бать ків мо же та кож до по мог ти пе да го гам при про ве ден ні про -
це су оці ню ван ня: як що в сім’ї від бу лись ра діс ні чи сум ні по дії, ди ти на мо же бу ти
над то схви льо ва ною, а от же, не по ка за ти об’єк тив ні ре зуль та ти сво го про гре су.

3. Участь у ро бо ті ко ман ди з пи тань роз роб лен ня ін ди ві ду аль ної про гра ми
розвит ку

Ко ман д ний під хід до про це су оці ню ван ня про гре су роз вит ку та на вчаль них до -
сяг нень ді тей з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми, при яко му бать ки є ак тив ни ми й
рів но прав ни ми пар т не ра ми, є од нією з особ ли вос тей і за по рук успі ху успіш но го
ін к лю зив но го на вчан ня. Одним з ре зуль та тів ро бо ти ко ман ди є ство рен ня ін ди ві ду -
аль ної про гра ми роз вит ку, яка роз роб ля єть ся з ме тою ви зна чен ня на вчаль них ці лей
і за вдань для ди ти ни на осно ві її ак ту аль но го рів ня роз вит ку та від по від но до ти по -
вої на вчаль ної про гра ми, а та кож для ви зна чен ня та за без пе чен ня до дат ко вих по -
треб ди ти ни, не об хід них для успіш но го роз вит ку та на вчан ня.

4. Об сто ю ван ня прав ди ти ни шля хом окрес лен ня ба чен ня її май бут ньо го
Не зва жа ю чи на про фе сій ну від да ність пе да го гів, які пра цю ють з діть ми, бать ки

є най більш за ці кав ле ни ми в успіш но му май бут ньо му сво їх ді тей. Са ме то му во ни
мак си маль но по вин ні зна ти про особ ли вос ті про це су та ре зуль та ти оці ню ван ня, які
є осно вою для пла ну ван ня успі ху май бут ньо го. Цьо го мож на до сяг ти, ство рю ю чи
всі умо ви для ак тив ної учас ті бать ків на кож но му з ета пів про це су оці ню ван ня —
роз роб лен ня про гно зу під час усе біч но го оці ню ван ня роз вит ку ди ти ни, про ве ден -
ня спо сте ре жень, збо ру ін фор ма ції про роз ви ток і на вчаль ні до сяг нен ня ди ти ни,
ана лі зу зі бра ної ін фор ма ції, пла ну ван ня, а та кож ви ко нан ня на вчаль них ці лей і за -
вдань. Ко ли бать ки за лу че ні у про цес оці ню ван ня роз вит ку й на вчаль них до сяг нень
сво їх ді тей із са мо го по чат ку, во ни кра ще ро зу мі ють мож ли вос ті своєї ди ти ни і мо -
жуть об’єк тив но бра ти участь у ви рі шен ні та ких важ ли вих пи тань, як по даль ший
ви бір про фе сії, за без пе чен ня са мо стій но го про жи ван ня, ін ди ві ду аль ної мо біль нос -
ті ді тей то що.
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ного викладання

3.4. Особ ли вос ті спів пра ці зі спе ці аль ни ми пе да го га ми
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3.1. Співпраця асистента вчителя з іншими фахівцями: командний підхід
Для то го щоб ви рос ти ти ди ти ну, по тріб не ці ле се ло.

Афри кан ське при слів’я

Як за зна ча лось у по пе ред ніх мо ду лях, за по ру кою успіш ної ін к лю зії в на вчан ні
ді тей з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми є ко ман д ний під хід. Оскіль ки ді ти з по -
рушен ня ми роз вит ку ма ють ба га то спе ци фіч них по треб, важ ли во, що би з діть ми
пра цю ва ла гру па фа хів ців різ но го про фі лю. Одна лю ди на не мо же зай ма тись пи -
тан ня ми ког ні тив но го, фі зич но го, со ці аль но го, мов лен нє во го роз вит ку ди ти ни, пи -
тан ня ми на дан ня ме дич ної під трим ки то що. Це мо же зро би ти ли ше ко ман да різ них
фа хів ців, які ак тив но спів пра цю ють та об мі ню ють ся знан ня ми й ін фор ма цією.
Перш за все, чле на ми та кої ко ман ди по вин ні бу ти бать ки, оскіль ки во ни ві ді гра ють
у жит ті ді тей над зви чай но важ ли ву роль і є пер ши ми вчи те ля ми й екс пер та ми своїх
ді тей. На уко ві до слід жен ня свід чать, що при ко ман д ній ро бо ті прий ма ють ся більш
об ґ рун то ва ні та якіс ні рі шен ня, а ре зуль та ти ро бо ти кра ще, ніж у ви пад ку ін ди ві -
дуаль ної ро бо ти кож но го чле на ко ман ди.

Ха рак терис ти ки ко ман ди
Не зав ж ди гру пу лю дей, які пра цю ють ра зом, мож на на зва ти ко ман дою. Для

цьо го не об хід ні та кі ком по нен ти:
• Спіль не ба чен ня — чіт ке та узгод же не всі ма чле на ми ко ман ди ба чен ня май -

бут ньо го ди ти ни.
• Від да ність ідеї спіль ної ро бо ти — різ ні пер с пек ти ви та здіб нос ті під ви щу ють

ефек тив ність ко ман ди.
• Вза є мо за леж ність — ви зна чен ня спіль них ці лей, ро зу мін ня й ці ну ван ня

унікаль нос ті внес ку кож но го із чле нів ко ман ди.
• Спіль на від по ві даль ність — усі чле ни ко ман ди від по ві да ють і зві ту ють ся за дії

ко ман ди.

По при те що пе да го ги скар жать ся на брак під трим ки фа хів ців, час то учи те лі
інклю зив них кла сів без ен ту зі аз му сприй ма ють ідею спів пра ці з ін ши ми фа хів ця ми.
У зв’яз ку із бра ком під го тов ки до ро бо ти в ін к лю зив но му на вчаль но му се ре до ви щі
під час на вчан ня у ви щих пе да го гіч них на вчаль них за кла дах во ни мо жуть від чу ва ти
стур бо ва ність, пра цю ю чи ра зом з ко рек цій ни ми пе да го га ми та ін ши ми фа хів ця ми.

Ба га то до слід ни ків ви зна ють спів пра цю як най більш ко рис ний і до ступ ний ре -
сурс, який є в роз по ряд жен ні пе да го гів сис те ми за галь ної осві ти. Уста нов лен ня пар -
т нер ських вза є мо від но син з пе да го га ми спе ці аль ної осві ти та пра ців ни ка ми ін ших
служб ство рює для пе да го гів сис те ми за галь ної осві ти під ґ рун тя для ро зу мін ня силь -
них і слаб ких сто рін сво їх уч нів, у то му чис лі й уч нів з особ ли ви ми освіт ні ми по тре -
ба ми, а та кож на дає їм мож ли вість ви ро би ти чіт кі ви мо ги до їх ро бо ти у кла сі. Крім
то го, уч ні з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми, які в ре зуль та ті спів пра ці от ри му ють
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до дат ко ву під трим ку, ма ють біль ше мож ли вос тей до сяг ну ти успі хів у за галь но -
освітніх кла сах.

Ці лі та ти пи спів пра ці
Біль шість до слід ни ків за зна ча ють від по від ні ці лі спів пра ці, що ве дуть

до вста нов лен ня міц них ро бо чих сто сун ків і по кра щен ня на вчаль них до сяг нень уч -
нів з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми.

• Пер ша ме та по ля гає у ви ко ри стан ні різ но ма ніт них ме то дів ви кла дан ня, які
від по ві да ють ін ди ві ду аль ним по тре бам уч нів. Ба га то ре ко мен да цій ко рек -
ційних пе да го гів або ін ших фа хів ців про за до во лен ня по треб уч нів з по -
рушення ми роз вит ку сто су єть ся са ме ме то дів ви кла дан ня, спря мо ва них на
по кра щен ня на вчаль них до сяг нень усіх уч нів.

• Дру га ме та — це за без пе чен ня від по від них ви дів адап та ції та мо ди фі ка ції, або
змі ни ме то дів управ лін ня кла сом, що під хо дять для уч нів з особ ли ви ми освіт -
ні ми по тре ба ми.

• Тре тя ме та по ля гає в за галь но му по кра щен ні на вчаль них до сяг нень уч нів
з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми. Спів ро біт ниц т во дає учи те лям та ін шим
фа хів цям мож ли вос ті ви ко ри стан ня сво їх знань про най кра щі прак ти ки та
підхо ди, які від по ві да ють рів ню роз вит ку ди ти ни з особ ли ви ми освіт ні ми по -
тре ба ми, для по кра щен ня якос ті ви кла дан ня.

Пе ре ва ги та бар’єри в ко ман д ній ро бо ті
З по чат ку вста нов лен ня від но син спів пра ці мо же зда ва ти ся, що ко рек цій ні

пе да го ги та ін ші фа хів ці ма ють пе ре ва гу пе ред учи те ля ми сис те ми за галь ної осві ти,
оскіль ки во ни є фа хів ця ми в га лу зі своєї спе ці а лі за ції і кра ще, ніж ін ші, ро зу мі ють
особ ли вос ті тих чи ін ших по ру шень у роз вит ку ди ти ни. Однак во ни не ма ють до сві -
ду по всяк ден но го управ лін ня ці лим кла сом і ви кла дан ня в ньо му. У мі ру то го як учи -
те лі за галь но ос віт ніх кла сів по чи на ють кра ще ро зу мі ти роль ко рек цій них пе да го гів
та ін ших фа хів ців у про це сі ін к лю зив но го на вчан ня, ви го ди від вза єм ної спів пра ці
та шля хи її здій с нен ня, во ни мо жуть знач ним чи ном по кра щи ти під трим ку уч нів
з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми.

Ще од ним бар’єром на шля ху до ство рен ня ефек тив них пар т нер ських сто сун ків
є час. На пра ців ни ків сис те ми за галь ної осві ти ля гає до дат ко ва від по ві даль ність
за управ лін ня кла сом при об ме же ній кіль кос ті ча су на пла ну ван ня. Крім то го, ка -
лен дар не пла ну ван ня не зав ж ди дає мож ли вість пла ну ва ти спіль ну ро бо ту пе да го -
гів ін к лю зив них кла сів, ко рек цій них пе да го гів та ін ших фа хів ців. Адмі ніс т ра ція

Спів пра ця по тре бує ба жан ня та го тов нос ті ді ли тись від по ві даль -
ніс тю та роби ти від по від ний вне сок у на вчаль ний про цес. Успіш не
ство рен ня ко манд базу єть ся на вза єм ній по ва зі, до ві рі, го тов нос ті
до спіль но го пла ну ван ня, а та кож спіль ній фі ло со фії.
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на вчаль но го за кла ду мо же спри я ти вста нов лен ню від но син спів пра ці, ви ді ля ю чи
час для спіль ної ро бо ти ко манд.

3.2. Прак ти ка спіль но го ви кла дан ня: те о ре тич ні осно ви та прак тич ні
прикла ди

Зна чен ня та суть прак ти ки спіль но го ви кла дан ня
Прак ти ка спіль но го ви кла дан ня — це но вий до свід для пе да го гів, особ ли во

для тих, хто ці ка вить ся ін но ва цій ни ми прак ти ка ми. Прак ти ка спіль но го ви кла дання
на бу ває все біль ше по ши рен ня в усьо му сві ті, хо ча й за ли ша єть ся ще ма ло ви -
вченою. За лу чен ня до дат ко вих спе ці а ліс тів, ак ти ві за ція вза є мо дії між до рос ли ми
та діть ми — усе це ство рює до дат ко ві мож ли вос ті для на вчан ня й ви сту пає хо ро -
шим сти му лом для роз вит ку освіт ньої сис те ми. Фак тич но, та кий під хід до зво ляє
сут тє во змі ни ти по гляд на ор га ні за цію освіт ньо го про це су з по зи ції «що кож ний
з нас мо же зро би ти для НАШИХ ді тей» на по зи цію «що ми ра зом мо же мо зро би ти
для ВСІХ на ших ді тей».

Для ви ко нан ня сво їх фун к цій, зок ре ма на вчаль но-роз ви валь ної фун к ції, асис -
тен там учи те лів важ ли во зна ти прак ти ку спіль но го ви кла дан ня, що є важ ли вою
умо вою за без пе чен ня ін ди ві ду а лі за ції та ди фе рен ці а ції на вчаль но-ви хов но го про -
це су, за без пе чен ня на дан ня якіс них освіт ніх по слуг ді тям з особ ли ви ми освіт ні ми
по тре ба ми в умо вах ін к лю зив но го на вчан ня.

У біль шос ті кра їн За хід ної Євро пи та Пів ніч ної Аме ри ки прак ти ка спіль но го
викла дан ня пе ред ба чає в пер шу чер гу ви кла дан ня пе да го га спіль но з ін ши ми
фахівця ми — пси хо ло гом, ло го пе дом, учи те лем-де фек то ло гом та ін ши ми. Це від -
бува єть ся то му, що в цих кра ї нах асис тен ти вчи те ля мо жуть не ма ти від по від ної
педа го гіч ної осві ти, на від мі ну від ук ра їн ських ре алій. Особ ли віс тю прак ти ки спіль -
но го ви кла дан ня в Укра ї ні є те, що в цьо му про це сі мо жуть бра ти участь не тіль ки
пе да го ги та ін ші фа хів ці, а й асис тен ти вчи те ля.

Оскіль ки до за галь но ос віт ніх кла сів за лу ча єть ся все біль ше уч нів
з особ ли ви ми по тре ба ми, зрос тає по тре ба у спів пра ці між пе да го -
га ми сис те ми за галь ної осві ти, пе да го га ми сис те ми спе ці аль ної
осві ти та ін ши ми фа хів ця ми. Ро зу мін ня ефек тив них спо со бів
установ лен ня вза є мо від но си ни спів пра ці до по ма гає вчи те лям за -
галь но ос віт ніх на вчаль них за кла дів за до воль ня ти по тре би уч нів
з особ ли ви ми по тре ба ми.

Спіль не ви кла дан ня — це та ка ор га ні за ція на вчаль но го про це су
у кла сі, ко ли двоє чи біль ше фа хів ців спіль но про во дять ви кла дан ня
для гру пи уч нів, се ред яких є уч ні з особ ли ви ми освіт ні ми по тре -
бами, в єди но му фі зич но му прос то рі (кла сі).
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Спіль не ви кла дан ня озна чає участь не мен ше двох пе да го гіч них пра ців ни ків, які
спіль но ви кла да ють і є рів но прав ни ми ко ле га ми, які ма ють од на ко ву про фе сій ну
під го тов ку, а зна чить, і мо жуть бу ти справ ж ні ми пар т не ра ми у про це сі на вчан ня.
На вчаль ну осно ву ста но вить за галь но ос віт ня на вчаль на про гра ма, яку мож на ви -
до змі ни ти в ін те ре сах уч нів, яким це по тріб но.

Обид ва фа хів ці ко ор ди ну ють свої дії та про во дять основ не на вчан ня, ві ді гра ю -
чи при цьо му ак тив ну роль. Обид ва пе да го ги по вин ні праг ну ти до то го, щоб їх ні
мето ди ви кла дан ня за без пе чу ва ли пов не за лу чен ня всіх уч нів, що не зав ж ди є мож -
ли вим у ро бо ті од но го вчи те ля з усім кла сом.

Різ но ма ніт ний за скла дом клас уч нів до зво ляє вчи те лям ефек тив но ре агу ва ти
на різ ні по тре би уч нів, зни жу ва ти спів від но шен ня «учи тель-уч ні», а та кож роз ши -
рю ва ти мож ли вос ті ви ко ри стан ня про фе сій но го до сві ду, який мож на ви ко рис то -
ву ва ти з ура ху ван ням по треб уч нів. Обид ва пе да го ги про во дять на вчан ня в од но му
фі зич но му прос то рі. Хо ча пе рі о дич но ма лі гру пи уч нів мо жуть про тя гом де яко го
ча су пра цю ва ти в ін шо му міс ці (за ме жа ми кла су) з кон к рет ною ме тою, спіль не
викла дан ня за зви чай від бу ва єть ся в єди но му се ре до ви щі, що від різ няє йо го від
прак ти ки пе ре гру пу ван ня ді тей для ре алі за ції різ них по за клас них роз ви валь них
про грам.

Спіль не ви кла дан ня не озна чає ро бо ту вчи те ля й доб ро воль ців, які не ма ють
профе сій ної під го тов ки для спіль но го ви кла дан ня. Це не озна чає, що доб ро воль ці
не ви ко ну ють важ ли ву фун к цію у кла сі — від них прос то не по тріб но ви ма га ти ви -
ко нан ня всіх обов’яз ків, які ле жать на дип ло мо ва них пра ців ни ках. Це та кож
не озна чає, що вчи тель за галь ної сис те ми осві ти пла нує і про во дить уро ки, а спе ці -
аль ний пе да гог (або асис тент) ли ше при сут ній у кла сі.

Мо де лі та фор ми спіль но го ви кла дан ня

Ви ді ля ють три основ ні мо де лі спіль но го ви кла дан ня:
1. Мо дель кон суль ту ван ня. У цій мо де лі ко рек цій ний пе да гог ви сту пає кон суль -

тан том у пи тан нях здій с нен ня адап та ції та мо ди фі ка ції на вчаль ної про гра ми,
фор му ван ня на ви чок і роз роб лен ня сис те ми оці ню ван ня.

2. Мо дель на вчан ня. У мо де лі на вчан ня ко рек цій ний пе да гог і вчи тель ін к лю зив -
но го кла су по чер зі «на вча ють» один од но го особ ли вос тям ре алі за ції на вчаль -
ної про гра ми, ви ко ри стан ня тих чи ін ших ме то дів ви кла дан ня, форм і ви дів
оці ню ван ня, тоб то тих пи тань, в яких во ни є екс пер та ми.

3. Мо дель спів пра ці (або ро бо ти в ко ман ді) пе ред ба чає спра вед ли вий роз по діл
обов’яз ків у про це сі пла ну ван ня, про ве ден ня та оці ню ван ня уро ку. Цю мо дель
до слід ни ки все більш на по лег ли во ре ко мен ду ють в якос ті мо де лі, якій вар то
від да ти пе ре ва гу, зок ре ма у зв’яз ку з її ді євіс тю в кон тек с ті внес ку обох учи -
те лів у про цес роз по ді лу за вдань та обов’яз ків.
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Мо дель спів пра ці
У ме жах мо де лі спів пра ці най більш роз пов сюд же ні та кі фор ми спіль но го

ви кладан ня:
Один ви кла дає, а ін ший до лу ча єть ся за не об хід нос ті
Цей під хід та кож ві до мий як «один ви кла дає, а ін ший до по ма гає» або «про -

відний і до по між ний учи те лі». Цей під хід за сто со ву єть ся вчи те ля ми до сить
широко. Са ме з та ко го про сто го під хо ду вар то роз по чи на ти про цес спіль но го ви -
кла дан ня, оскіль ки він не ви ма гає ба га то ча су для спіль но го пла ну ван ня. Однак
цей під хід слід ви корис то ву ва ти обе реж но, оскіль ки як що один учи тель по стій но
ви ко ну ва ти ме роль про від но го, це мо же зни зи ти роль ін шо го вчи те ля та/або
викли ка ти втра ту до ві ри до ньо го. Та кож це мо же під ви щи ти за леж ність уч нів
від то го вчи те ля, який до по ма гає. Про від ний учи тель ви зна чає ор га ні за цію зміс -
ту уро ку, на вич ки та ме то ди, не об хід ні кла су та окре мим уч ням для ви ко нан ня
за вдань уро ку. Учи тель, який допо ма гає, про во дить окре мі фраг мен ти уро ків
з ма ли ми гру па ми.

Па ра лель не ви кла дан ня
Суть цьо го під хо ду по ля гає в то му, що обид ва вчи те лі ра зом від по ві да ють

за плану ван ня та ви кла дан ня. Клас роз би ва єть ся на різ ні гру пи, і кож ний з учи телів
ви кла дає один і той са мий на вчаль ний ма те рі ал. Зміст, що ви вча єть ся, за ли ша єть ся
од ним і тим са мим, од нак ме то ди йо го по дан ня мо жуть бу ти різ ни ми. Обид ва вчи -
те лі по вин ні доб ре зна ти зміст, який по да єть ся уч ням. Цей під хід по тре бує знач но -
го рів ня ко ор ди на ції між учи те ля ми, щоб усі уч ні от ри му ва ли прак тич но од не
і те са ме ви кла дан ня, і щоб рі шен ня про фор му ван ня груп ґрун ту ва тись на ви мо зі
до збе ре жен ня різ но ма ніт нос ті. Оскіль ки обид ва вчи те лі по вин ні доб ре зна ти зміст,
цей під хід до сить склад но ви ко рис то ву ва ти на по чат ку спів пра ці. Про від ний
учитель і до по між ні вчи те лі спіль но ор га ні зу ють і ве дуть урок, ви зна ча ють ме то ди
ви кла дан ня, не об хід ні для груп та окре мих уч нів; об’єд ну ють уч нів у дві гру пи й са -
мо стій но ре алі зу ють план уро ку з кож ною із груп.

Ви кла дан ня на на вчаль них міс цях
Суть та ко го під хо ду по ля гає в то му, що вчи те лі пе ре мі щу ють ся від од но го на -

вчаль но го міс ця в ін ше у від по від нос ті із гра фі ком. Во ни по вто рю ють на вчан ня для
кож ної гру пи, яка при хо дить на їх на вчаль не міс це; ха рак тер пред с тав лен ня на -
вчаль но го ма те рі а лу мо же змі ню ва тись у за леж нос ті від по треб уч нів. Оскіль ки
кож ний учи тель не се окре му від по ві даль ність за ви кла дан ня, цей під хід мож на ви -
ко рис то ву ва ти, як що вчи те лі до три му ють ся різ них пе да го гіч них під хо дів. Учи те лі
спра вед ли во роз по ді ля ють обов’яз ки пла ну ван ня та ви кла дан ня.

Про від ний учи тель і вчи тель, який до по ма гає, роз по ді ля ють між со бою кіль кість
на вчаль них місць, за які від по ві да ють. Обид ва вчи те лі пла ну ють та ор га ні зу ють ро -
бо ту на сво є му міс ці з ура ху ван ням мож ли вих від мін нос тей у гру пах.

Не до лі ком цьо го під хо ду мо же бу ти знач на кіль кість пе ре мі щень і шум, що ви -
ни кає при цьо му — це мо же від во лі ка ти ува гу. Тим не мен ше, на вчаль ні міс ця або
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на вчаль ні цен т ри є в ба га тьох кла сах, то му та кий під хід, як пра ви ло, мож на без бо -
ліс но вклю чи ти у свій ар се нал.

По пе ре мін не ви кла дан ня
Цей під хід ґрун ту єть ся на то му, що біль шість уч нів на вча ють ся у скла ді ве ли кої

гру пи, а де які з них — у ма лих гру пах (для от ри ман ня по пе ред ньої під го тов ки, по -
глиб ле но го на вчан ня, по втор но го на вчан ня або ін ших форм ін ди ві ду аль но го на вчан -
ня). У та ко му ви пад ку вчи те лі роз по ді ля ють обов’яз ки пла ну ван ня та ви кла дан ня.
Цей під хід дає мож ли вість за без пе чи ти більш ін ди ві ду а лі зо ва не на вчан ня. Про від -
ний учи тель і вчи тель, який до по ма гає, прий ма ють рі шен ня про зміст та ор га ні за -
цію уро ку, ви зна ча ють ся з не об хід ніс тю до дат ко вих ко рек цій них за нять. Про від ний
учи тель про во дить основ ну час ти ну уро ку, а вчи тель, який до по ма гає, зай ма єть ся
з під гру па ми чи окре ми ми діть ми (до або пі сля уро ку).

Ви кла дан ня в ко ман ді
У хо ді ко ман д ної ро бо ти вчи те лі об го во рю ють на вчаль ний зміст, пра цю ють над

ви роб лен ням на ви чок, об го во рю ють но ву ін фор ма цію, прий ма ють рі шен ня про
зміст та ор га ні за цію уро ку, а та кож ви роб ля ють стра те гії на вчан ня й управ лін ня
кла сом. Про від ний учи тель і вчи тель, який до по ма гає, од но час но про во дять на вчан -
ня з усім кла сом; кож ний з них мо же здій с ню ва ти основ не ви кла дан ня. У той час
як один учи тель по яс нює, дру гий мо же де мон ст ру ва ти слай ди чи на оч ні по сіб ники.

Учи те лі роз по ді ля ють обов’яз ки пла ну ван ня та ви кла дан ня. Та кий спо сіб ор га -
ні за ції спіль ної ро бо ти ви ма гає ви со кої зо се ред же нос ті, то му рі вень ком фор ту й
за до во ле нос ті спіль ною пра цею по ви нен бу ти до сить ви со ким. Між учи те ля ми
пови нен іс ну ва ти ви со кий рі вень вза єм ної до ві ри та по ва ги; во ни по вин ні бу ти
готови ми узгод жу ва ти свої сти лі ви кла дан ня.

Пе ре ва ги та труд но щі у про це сі спіль но го ви кла дан ня
Ви кла дан ня у спів пра ці — це спо сіб ор га ні за ції на вчаль но го про це су, до яко -

го тре ба ре тель но під го ту ва тись. Най кра щою під ста вою для ор га ні за ції спів пра ці
пе да го гів у про це сі на вчан ня ді тей мож на вва жа ти праг нен ня під ви щи ти на вчаль -
ні ре зуль та ти уч нів. Цей про цес по ви нен бу ти по сту по вим, ре тель ним і вдум ли вим.
Щоб між пе да го га ми ви ник ли ефек тив ні та ком фор т ні вза є ми ни спів ро біт ниц т ва,
ін ко ли по тріб но близь ко двох ро ків. Вход жен ня у про цес спіль но го ви кла дан ня по -
ви нен бу ти чіт ко спла но ва ним, струк ту ро ва ним, сис те ма тич ним і без пе рер в ним.

Ві до мо, що змі ни пов’яза ні з ри зи ком, мо жуть ля ка ти, але во ни та кож мо жуть
ви на го род жу ва ти та при но си ти ра дість.

Ось де які із при чин, що за ва жа ють ви роб лен ню вза є мин спів ро біт ниц т ва й пар -
т нер ст ва

• Різ не ро зу мін ня су ті на вчаль ної про гра ми, під хо дів до ви кла дан ня та оці ню -
ван ня в пе да го гів сис тем за галь ної та спе ці аль ної осві ти.

• Не чіт ке пла ну ван ня, від сут ність не об хід них ре сур сів (книг, по сіб ни ків, ди дак -
тич них ма те рі а лів).
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• У ре аль нос ті вчи те лі за галь но ос віт ньої шко ли та вчи те лі-де фек то ло ги не -
мов би пра цю ють у різ них сві тах — між ни ми час то від сут ні об го во рен ня
та спіл ку ван ня.

Оскіль ки прак ти ка спіль но го ви кла дан ня є до сить но вою для пе да го гів, які пра -
цю ють в ін к лю зив них кла сах (учи тель, асис тент учи те ля, ко рек цій ний пе да гог), по -
тріб на від по від на під го тов ка, яка по вин на вра хо ву ва ти та кі ас пек ти:

• Оцін ка іс ну ю чих умов (яка спів пра ця здій с ню єть ся між ін к лю зив ним на -
вчаль ним за кла дом та ін ши ми за кла да ми, у то му чис лі спе ці аль ни ми на вчаль -
ни ми за кла да ми, ре абі лі та цій ни ми цен т ра ми то що; чи об го во рю ють ся пи тан ня
та кої спів пра ці в ін к лю зив но му на вчаль но му за кла ді; за галь на ре ак ція пе даго -
гів на по тре бу пра цю ва ти з діть ми з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми в умо вах
за галь но ос віт ньо го на вчаль но го за кла ду то що).

• Го тов ність учи те ля та асис тен та вчи те ля до спів пра ці з фа хів ця ми (за галь не
ро зу мін ня прак ти ки спіль но го ви кла дан ня як мо де лі на дан ня якіс них освіт ніх
по слуг, пси хо ло гіч на су міс ність, ро зу мін ня учас ни ка ми спіль но го ви кла дан ня
у сфе рах, де во ни по чу ва ють се бе більш упев не но, і сфе рах, де б во ни мог ли
допо мог ти один од но му).

• За лу чен ня ад мі ніс т ра ції на вчаль но го за кла ду (пи тан ня під трим ки ін к лю зив -
ної осві ти, го тов ність ад мі ніс т ра ції на вчаль но го за кла ду до спів пра ці з фа хів -
ця ми, під трим ка ад мі ніс т ра ції на вчаль но го за кла ду при ви ді лен ні до дат ко во го
ча су для спіль но го пла ну ван ня то що).

• Знан ня пар т не рів — спів-ви кла да чів (пе ре лік та об го во рен ня осо бис тих
і про фе сій них упо до бань та ін те ре сів, знан ня мож ли вих проб лем і труд -
нощів пе ред по чат ком спіль но го ви кла дан ня, до свід ро бо ти з діть ми з особ -
ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми, у то му чис лі в ін к лю зив но му на вчаль но му
се ре до ви щі, узгод жен ня рів ня учас ті, час то ти та ха рак те ру зво рот но го
зв’яз ку то що).

• Скла дан ня ре аліс тич но го гра фі ка (гра фік, який би від по ві дав по тре бам
і педаго гів і фа хів ців).

Для з’ясу ван ня спіль ної го тов нос ті до прак ти ки спіль но го ви кла дан ня вчи те лю,
асис тен ту вчи те ля та ін шим фа хів цям важ ли во об го во ри ти своє ба чен ня фі ло со фії
ви кла дан ня, звич ні ме то ди та ви мо ги, які ви су ва ють ся до уч нів. На ве де ні ниж че
запи тан ня мо жуть ста ти ви хід ною точ кою для та ко го об го во рен ня. Тре ба та кож
пам’ята ти, що роз біж нос ті в дум ках не ми ну чі, а їх іс ну ван ня — це нор маль не явище.
Спі ву чи те лі, які ефек тив но пра цю ють, на вча ють ся і про фе сій но зрос та ють у хо ді
спіль ної ро бо ти, ком пе тен т не во ло дін ня про фе сій ни ми на вич ка ми, від кри тість і за -
ці кав ле ність у спіль ній ро бо ті є більш важ ли ви ми, ніж ціл ко ви та зго да у пра ви лах
ро бо ти у кла сі.
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Інші ре ко мен да ції про ор га ні за цію про це су спіль но го ви кла дан ня вклю ча ють
таке:

• Спіль не ви кла дан ня не об хід но здій с ню ва ти по сту по во. Для вчи те лів во но
пред с тав ляє се рйоз ну змі ну, йо го ета пи не об хід но про ду му ва ти, чіт ко по яс -
ню ва ти та об ґ рун то ву ва ти.

• Не об хід но зо се ре ди ти ува гу на тих змі нах на вчаль но го се ре до ви ща, яких мо -
же ви ма га ти ство рен ня ін к лю зив но го кла су (ці змі ни від об ра жу єть ся в ін ди ві -
ду аль ній про гра мі роз вит ку (ІПР).

• По чи най те по віль но. На рів ні шко ли це мо же озна ча ти, що спо чат ку бу до
створе но од ну або дві па ри спів-учи те лів. На рів ні кла су це мо же озна ча ти,
що ко рек цій ний пе да гог на дає до по мо гу у кла сі (зна хо дить ся у кла сі та до по -
ма гає уч ням, в яких ви ни ка ють труд но щі, або ж про по нує пев ні мо ди фі ка ції
на вчаль но го зміс ту).

• Ха рак тер на вчаль них ці лей і до по мо га ді тям з особ ли ви ми освіт ні ми по тре -
бами му сять від об ра жа ти той но вий до свід на вчан ня, який уч ні от ри ма ють
в ін к лю зив них кла сах. Це озна чає, що в ро бо ті з діть ми учи те лі по вин ні

При кла ди за пи тань для об го во рен ня вза єм ної го тов нос ті до прак -
ти ки спіль но го ви кла дан ня:
1. Чо го ви очі ку є те від уч нів з точ ки зо ру:

a.Учас ті в ро бо ті?
b.Що ден ної під го тов ки?
c. Ви ко нан ня пись мо вих за вдань та/або до маш ньо го за вдан ня?

2. Яки ми є ва ші основ ні пра ви ла ро бо ти у кла сі? Яки ми є їх на -
слідки?

3. Як ви за зви чай об’єд ну є те у гру пи уч нів під час на вчан ня у класі?
4. Які ме то ди ви кла дан ня вам по до ба єть ся ви ко рис то ву ва ти най -

біль ше (на при клад, лек цій на фор ма ро бо ти, об го во рен ня, ме то -
ди ко о пе ра тив но го на вчан ня)?

5. Які фор ми ро бо ти вам по до ба єть ся ви ко рис то ву ва ти най -
більше (на при клад, ла бо ра тор ні ро бо ти, прак тич ні за нят тя
тощо)?

6. Як ви кон т ро лю є те та оці ню є те успі хи уч нів?
7. Оха рак те ри зуй те свої ти по ві пе ре ві роч ні за вдан ня.
8. Чи вно си те ви змі ни у ви кла дан ня для уч нів з особ ли ви ми освіт -

ні ми по тре ба ми? Якщо так, то яким чи ном?
9. Чи на да єть ся під час уро ку уч ням з особ ли ви ми освіт ні ми

потре ба ми будь-яка спе ці аль на до по мо га? При ви ко нан ні пись -
мо вих за вдань? При ви ко нан ні пе ре ві роч них за вдань?

10. Яким чи ном і ко ли ви кон так ту є те із сім’ями?
11. Яки ми є ва ші силь ні сто ро ни як учи те ля? В яких сфе рах у вас ви -

ни ка ють труд но щі? Чо го ви не мо же те тер пі ти?
12. У чо му ви ба чи те свої по тен цій ну роль та обов’яз ки в якос ті

спів-учи те ля?
13. Якщо ви ви рі ши те ви кла да ти ра зом, то які най біль ші на дії

ви пок ла да є те на на шу ро бо ту в ко ман ді? Що ви кли кає у вас най -
біль ше за не по ко єн ня?
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максималь но орі єн ту ва тись на ті знан ня, умін ня та на вич ки, які бу дуть по тріб -
ні уч ням для до сяг нен ня успі ху в за галь но ос віт ньо му на вчаль но му за кла ді (на -
при клад, ор га ні за цій ні на вич ки, умін ня скла да ти тес ти, на вич ки спіл ку ван ня
та вза є мо дії, здат ність до са мо кон т ро лю та са мо ре гу ля ції, со ці аль ні на вич ки).

• У шко лі тре ба ство ри ти ат мо сфе ру спів ро біт ниц т ва, вза є мо до по мо ги та під -
трим ки. Кож ний учас ник, вклю че ний у сис те му спіль но ви кла дан ня, має пра -
во ви слов лю ва ти сум ні ви, ста ви ти за пи тан ня, вно си ти про по зи ції то що.

• Що би про цес спіль но го ви кла дан ня був успіш ним, учи те лям не об хід но про -
ду ма ти спо со би вза є мо дії, мі ру вклю чен ня кож но го у про цес про ве ден ня
уроку, спо со би мо ди фі ка ції ма те рі а лу в кон тек с ті кож но го уро ку.

• Учи те лі по вин ні де мон ст ру ва ти спіль ну від по ві даль ність та ен ту зі азм. Усі зу -
стрі чі із сім’ями, пе ре пис ка (як що та ка є) по вин ні від об ра жа ти участь обох
учи те лів, які пра цю ють ра зом. Учи те лям не ба жа но у при сут нос ті бать ків
і дітей всту па ти в су пе реч ки між со бою.

Вар то пам’ята ти, що спіль не ви кла дан ня не є єди ним спо со бом ро бо ти з уч ня -
ми — учи те лі не зо бов’яза ні ви кла да ти тіль ки спіль но. Мож ли вий та кож ва рі ант,
що уч ні з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми пе ре бу ва ють у кла сі, де про во дить ся
спіль не ви кла дан ня, ли ше час ти ну дня. Важ ли вим є те, що освіт ній про цес по ви нен
бу ти гнуч ким і за без пе чу ва ти успіш не на вчан ня всіх уч нів.

По при чис лен ні пе ре ва ги прак ти ки спіль но го ви кла дан ня, вчи те лі, які прий ма -
ють рі шен ня про спіль не ви кла дан ня, сти ка ють ся та кож і з де яки ми труд но ща ми:

• Ве ли ка кіль кість ді тей у кла сі, у то му чис лі ді тей з особ ли ви ми освіт ні ми
потреба ми.

• Брак або від сут ність ко рек цій них пе да го гів для вті лен ня в жит тя про гра ми
спіль но го ви кла дан ня.

Пе ре ва ги спіль но го ви кла дан ня
• Обмін ме то да ми ви кла дан ня сприяє під ви щен ню рів ня пе да го гіч -

ної май с тер нос ті обох учи те лів.
• При сут ність на уро ці двох учи те лів озна чає, щоб біль ше ді тей

мо жуть от ри ма ти ін ди ві ду аль ну до по мо гу, це та кож до по ма гає
під три му ва ти дис цип лі ну у кла сі.

• «Слаб кі» уч ні, для яких на дан ня спе ці аль них по слуг не пе ред ба ча -
єть ся, мо жуть от ри му ва ти спе ці а лі зо ва ну до по мо гу від ко лек -
цій но го пе да го га.

• У ра зі від сут нос ті од но го з пе да го гів за пла но ва ний урок усе од но
від бу деть ся, і не має по тре би за мі ню ва ти йо го ін шим.

• Ко рек цій ний пе да гог кра ще ово ло ді ває ма те рі а лом на вчаль них
дис цип лін і за вдя ки цьо му мо же більш ефек тив но бу ду ва ти свою
ро бо ту з уч ня ми під час спе ці аль них за нять.

• Ко рек цій ний пе да гог зба га чує свій ме то дич ний за пас за ра ху нок
спе ці аль них на вчаль них стра те гій і в по даль шо му за сто со вує їх
у са мо стій ній ро бо ті на ін ших уро ках.
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• Ко рек цій ні пе да го ги біль ше тя жі ють до ви ко нан ня ро лі по міч ни ка вчи те ля,
ніж спів-учи те ля.

3.3. Ефек тив не фор му ван ня пар т нер ських сто сун ків у процесі спільного
викладання

Щоб уник ну ти труд но щів у про це сі спів пра ці, за зна че них у по пе ред ньо му роз -
ді лі, ре ко мен ду є мо де які прос ті, але ді єві по ра ди.

На сам пе ред учи те лям, які бу дуть пра цю ва ти ра зом, вар то по знай о ми тись і ви ро -
би ти основ ні пра ви ла спіль ної ро бо ти. Тре ба ви рі ши ти за галь ні ор га ні за цій ні пи -
тан ня, на при клад, хто з ді тей кла су має особ ли ві освіт ні по тре би, як час то бу де
здій с ню ва ти ся спіль не ви кла дан ня, в яко му при мі щен ні це бу де від бу ва тись то що.

Да лі вар то об го во ри ти більш кон к рет ні пи тан ня, на при клад, як бу де роз по чи на -
тись урок, які спо со би за охо чен ня ді тей бу дуть за сто со ву ва тись, до три ман ня яких
пра вил по ве дін ки ді тей бу де ви ма га тись, як бу дуть від бу ва тись кон так ти з бать ка -
ми то що. Важ ли во з’ясу ва ти ці мо мен ти до по чат ку спіль ної ро бо ти, оскіль ки не об -
хід но мак си маль ною уни ка ти роз біж нос тей.

Пі сля то го як пе да го ги по знай о ми лись та об го во ри ли ви ди під трим ки, не об хід -
ні ді тям з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми, ви зна чи ли ся з ча сом, за галь ни ми пра -
ви ла ми, дій ш ли зго ди про ме то ди ви кла дан ня, вар то пе рей ти до ета пу спіль но го
пла ну ван ня.

Спіль не пла ну ван ня
У ви рі шен ні пи тан ня ак тив ної учас ті ко рек цій них пе да го гів у на вчаль но-ви -

хов но му про це сі на за са дах пар т нер ст ва ве ли ке зна чен ня має спіль не пла ну ван ня.
Під час пла ну ван ня в цен т рі ува ги по вин ні бу ти на вчаль ний зміст, ме то ди

та прий о ми на вчан ня, роз да валь ний ма те рі ал, не об хід ні адап та ція й мо ди фі ка ція —
усе, що мо же до по мог ти уч ням за сво ї ти на вчаль ну про гра му. Спіль не пла ну ван ня
до зво ляє ін тег ру ва ти під хо ди спе ці аль ної й за галь ної осві ти, а са ме на вчаль ний
зміст, пе да го гіч ні під хо ди, про це си ін ди ві ду а лі за ції та ди фе рен ці а ції.

Ниж че на во дять ся де які по ра ди про про ве ден ня зу стрі чі вчи те ля за галь но ос віт -
ньо го кла су та ко рек цій но го пе да го га з пи тань спіль но го пла ну ван ня:

• На сам пе ред, вар то ви зна чи ти ся з ви ді лен ням ча су для спіль но го пла ну ван ня
та скла дан ня гра фі ків та ких зу стрі чей. Це особ ли во важ ли во для ко рек цій них
пе да го гів, які мо жуть пра цю ва ти од но час но з кіль ко ма пе да го га ми ін к лю зив -
них кла сів.

• На пе ре дод ні зу стрі чі з пи тань пла ну ван ня пе да гог ін к лю зив но го кла су му сить
про вес ти ана ліз зміс ту на вчаль ної про гра ми й дер жав них стан дар тів. Ко рек -
цій ний пе да гог по ви нен по знай о ми ти ся з діть ми, які ма ють особ ли ві освіт ні
по тре би, ви ок ре ми ти на вчаль ні ці лі та ви зна чи ти ся з мож ли ви ми ва рі ан та ми
ін ди ві ду аль но го під хо ду до кон к рет них ді тей.
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• Важ ли во, що би спіль не пла ну ван ня від бу ва лось в ат мо сфе рі по ва ги та до ві ри.
• Під час зу стрі чей з пи тань пла ну ван ня в цен т рі ува ги по вин ні бу ти зміст (що

бу де ви кла да тись) і ме то ди ви кла дан ня.
• У про це сі спіль но го пла ну ван ня знач не міс це зай має об го во рен ня на вчаль -

них ре зуль та тів для окре мих ді тей. Де таль не об го во рен ня на вчаль них стра -
те гій вар то пе ре нес ти на кі нець зу стрі чі, ко ли го лов ні пи тан ня вже бу дуть
ви рі ше ні.

• Ко ман дам, що здій с ню ють спіль не ви кла дан ня, слід зу стрі ча тись не мен ше од -
но го ра зу на тиж день для ро бо ти над пла ном (45–60 хви лин). До свід че ні ко -
ман ди мо жуть упо ра тись із пла ну ван ням про тя гом де ся ти хви лин.

Що тиж не ве спіль не пла ну ван ня
Ефек тив не що тиж не ве пла ну ван ня ви ма гає ре гу ляр них зу стрі чей у від по від -

ності із гра фі ком. Ба жа но, щоб зу стріч з пи тань пла ну ван ня про во ди лась у чіт ко
визна че ний час, в окре мо му при мі щен ні і за зміс том бу ла струк ту ро ва ною та ці ле -
спря мо ва ною. У цен т рі ува ги по вин ні бу ти та кі пи тан ня, як хто з ді тей має особ ли -
ві освіт ні по тре би і які це по тре би; яких на вчаль них ці лей тре ба до сяг ти (чо го тре ба
на вчи ти); які ме то ди мож на за сто су ва ти, щоб на вчан ня ді тей з особ ли ви ми освіт ні -
ми по тре ба ми ста ло більш ефек тив ним? Інши ми пи тан ня ми мо жуть бу ти та кі: яки -
ми є кон к рет ні труд но щі кон к рет них ді тей, як пра цю ва ти ра зом, щоб до по мог ти
ді тям; які ча со ві рам ки тре ба ви зна чи ти на шля ху до до сяг нен ня ці лей.

Ета пи роз вит ку пар т нер ських сто сун ків у про це сі спіль но го ви кла дан ня
Мож на умов но ви ді ли ти три ета пи роз вит ку вза є мин учи те ля ін к лю зив но го

кла су та ко рек цій но го пе да го га у про це сі спіль но го ви кла дан ня:
1. Пер ший етап — по чат ко вий.
2. Дру гий етап — етап до сяг нен ня ком п ро мі су.
3. Тре тій етап — етап спів ро біт ниц т ва.
Роз гля не мо де таль ні ше, яки ми є особ ли вос ті за зна че них ета пів роз вит ку вза є -

мин від по від но до та ких ас пек тів на вчаль но го-ви хов но го про це су, як:
• Фі зич не се ре до ви ще кла су.
• Зміст на вчаль ної про гра ми.
• Адап та ція та мо ди фі ка ція на вчаль ної про гра ми.
• Ха рак тер ви кла дан ня.
• Управ лін ня кла сом.
• Оці ню ван ня на вчаль них до сяг нень уч нів.

Фі зич не се ре до ви ще
По чат ко вий етап

• Вра жен ня роз діль нос ті: уч ні з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми та уч ні за -
гально ос віт ньо го кла су зна хо дять ся окре мо, ні би клас у кла сі. Скла да єть ся
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вра жен ня, що це ско рі ше спе ці аль ний клас, який вклю чи ли у зви чай ний клас.
Ефек тив на ін тег ра ція не від бу ва єть ся.

• Ко рек цій ний пе да гог від чу ває се бе гос тем. Він час то про сить до зво лу ви ко ри -
стан ня ма те рі а лів — це ви кли кає від чут тя, що ця лю ди на чу жа. Час то са ме
корек цій ний пе да гог при хо дить в ін к лю зив ний клас.

• Не до стат нє від чут тя кон т ро лю над ма те рі а ла ми або прос то ром з бо ку ко рек -
цій но го пе да го га.

Етап до сяг нен ня ком п ро мі су
• Не зва жа ю чи на ве ли ку сво бо ду пе ре мі щен ня й по діл прос то ру та ма те рі а лів,

ко рек цій ний пе да гог мо же ще не від чу ва ти се бе ком фор т но, бе ру чи на се бе
роль рів но го пар т не ра при про ве ден ні на вчан ня уч нів, хо ча має вже біль ше
сво бо ди і прос то ру, що ви ко рис то ву ють ся спіль но.

• Ко рек цій ний пе да гог пе ре мі щу єть ся по кла су віль ні ше, але рід ко опи ня єть ся
в цен т рі ува ги.

Етап спів ро біт ниц т ва
• Важ ли вим еле мен том є те, що уч ні пра цю ють ра зом і не ба чать жод ної різ ни -

ці між со бою.
• Обид ва вчи те лі кон т ро лю ють прос тір, як при ефек тив ній пар ній грі в те ніс,

клас є по стій но «охоп ле ним», прос тір ре аль но на ле жить ко ман ді.
• Усі уч ні бе руть участь у ви ко нан ні спіль них гру по вих за вдань.
• Учи те лі при род но й не ви му ше но вза є мо ді ють, сам на вчаль ний про цес і по ве -

дін ка вчи те лів ста ють не ви му ше ни ми та ін ту ї тив ни ми.

Зміст на вчаль ної про гра ми
По чат ко вий етап

• До сить час то ко рек цій ний пе да гог мо же бу ти не знай о мим зі зміс том або ме -
то да ми, що ви ко рис то вує пе да гог за галь но ос віт ньо го (ін к лю зив но го) кла су.

• У пе да го га ін к лю зив но го кла су мо же бу ти об ме же не ро зу мін ня, як ви до -
змінюва ти на вчаль ну про гра му та про во ди ти від по від ні при сто су ван ня.

• Не обіз на ність та ко го ро ду при зво дить до від сут нос ті впев не нос ті в обох
учителів.

Етап до сяг нен ня ком п ро мі су та етап спів ро біт ниц т ва
• Ко рек цій ний пе да гог доб ре во ло діє ін фор ма цією про об сяг ма те рі а лу, по слі -

дов ність йо го ви вчен ня, а та кож має чіт ке ро зу мін ня зміс ту на вчаль ної про -
гра ми. Він до стат ньо впев не ний, щоб ро би ти про по зи ції про мо ди фі ка цію
про грам но го зміс ту та пев них при сто су вань.

• Ко рек цій ний пе да гог по чи нає від чу ва ти се бе до сить упев не но, що би про во -
ди ти на вчан ня, а пе да гог ін к лю зив но го кла су по зи тив но сприй має змі ни, які
іні ці юють ся ко рек цій ним пе да го гом. Пе да гог ін к лю зив но го кла су з біль шою
го тов ніс тю здій с нює мо ди фі ка цію на вчаль ної про гра ми, і, крім то го, по кра -
щу ють ся спіль не пла ну ван ня й ви кла дан ня.
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• На цьо му ета пі вчи те лі по чи на ють від мов ля тись від кон т ро лю над час ти ною
«сво їх» від по від них те ри то рій. Кож ний учи тель з по ва гою ста вить ся до кон к -
рет ної ком пе тен т нос ті у сфе рі на вчаль ної про гра ми, яку во ни обид ва прив но -
сять у зміст.

Адап та ція та мо ди фі ка ція на вчаль ної про гра ми
Це та сфе ра, в якій ко рек цій но му пе да го гу дій с но не об хід но ви сту па ти в ро лі

нас тав ни ка пе да го га ін к лю зив но го кла су у про це сі їх спіль ної ро бо ти над ство рен -
ням освіт ньо го се ре до ви ща, яке б за до воль ня ло по тре би кож но го уч ня.

По чат ко вий етап
• Ре алі за ція на вчаль ної про гра ми від бу ва єть ся від по від но до іс ну ю чих дер жав -

них стан дар тів і на вчаль но-ме то дич но го за без пе чен ня.
• Адап та ція та мо ди фі ка ція за зви чай об ме жу ють ся ти ми, що ви зна че ні в ІПР.
• Брак вза є мо дії у сфе рі вне сен ня змін у на вчаль ну про гра му.
• Ко рек цій ний пе да гог усе ще роз гля да єть ся в ро лі «по міч ни ка».
• По чат ко вий етап знач ною мі рою збе рі гає ста тус-кво або на віть є кро ком на зад.

Оскіль ки си ту а ція є до сить не знай о мою, вчи те лі час то по вер та ють ся до «ось
що нам тре ба зро би ти», тим са мим су во ро до три му ю чись на вчаль ної про гра ми.

• Ко рек цій ний пе да гог мо же від чу ва ти се бе особ ли во не від по від ним пев ним ви -
мо гам на вчаль ної про гра ми, а, зна чить, і бу ти не за до во ле ним сво їм внес ком
у на вчан ня кла су.

Етап ком п ро мі сів
• Пе да гог ін к лю зив но го кла су мо же роз гля да ти мо ди фі ка цію як від ступ від на -

вчаль ної про гра ми або її не ви ко нан ня. Не зва жа ю чи на те що в пе да го га ін к лю -
зив но го кла су був час для то го, щоб оці ни ти роль ко рек цій но го пе да го га,
мож ли во, він ще не зро зу мів, що зміст на вчаль ної про гра ми не об хід но роз -
діли ти на окре мі фраг мен ти, від по від но до мож ли вос тей ді тей з особ ли ви ми
освіт ні ми по тре ба ми. Ціл ком імо вір но, що на цьо му ета пі він ще не від чу ває
себе ціл ком ком фор т но у зв’яз ку з не об хід ніс тю ди фе рен ці ю ва ти на вчаль ну
про гра му в за леж нос ті від по треб окре мих ді тей.

Етап спів ро біт ниц т ва
• Обид ва вчи те лі вже чіт ко ро зу мі ють різ ни цю між знан ня ми, яки ми по вин ні

во ло ді ти всі уч ні, та знан ня ми, яки ми по вин на во ло ді ти біль шість ді тей.
• Мо ди фі ка ція зміс ту, на вчаль них за вдань, до маш ніх за вдань і тес тів стає нор -

мою для тих уч нів, які їх по тре бу ють. Обид ва пе да го ги мо жуть ра зом ви зна чи -
ти основ ні ідеї, най більш склад ні по нят тя, а та кож мі ні маль ний рі вень
ово ло дін ня ни ми.

• Обид ва пе да го ги мо жуть роз гля да ти на вчаль ну про гра му з точ ки зо ру
здійснен ня не об хід ної мо ди фі ка ції в за леж нос ті від по треб кон к рет них уч нів.
Мо ди фі ка ція стає ко рис ною не тіль ки для уч нів з ІПР, а і для ба га тьох уч нів
у кла сі.
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Ха рак тер ви кла дан ня
По чат ко вий етап
• На цьо му ета пі ви кла дан ня іс нує по діл між пе да го гом ін к лю зив но го кла су та

ко рек цій ним пе да го гом, ко ли кож ний з них має «сво їх влас них» уч нів. Пе дагог
ін к лю зив но го кла су за зви чай бе ре на се бе управ лін ня про це сом на вчання.

• Учи те лі час то ви кла да ють окре мі уро ки; один учи тель є «ке рів ни ком»;
а інший — «по міч ни ком».

Етап до сяг нен ня ком п ро мі су
• Ко рек цій ний пе да гог про по нує мі ні-уро ки чи по яс нює якийсь ма те рі ал; мо же

про во ди ти на вчан ня всієї гру пи. Утім, йо го все ще роз гля да ють як учи те ля
учнів, яким «щось не да єть ся». Однак це є кро ком упе ред.

• Обид ва вчи те лі ке ру ють де яки ми за нят тя ми у кла сі.
Етап спів ро біт ниц т ва
• Обид ва вчи те лі бе руть участь у ве ден ні уро ку, про во дять на вчаль ні за нят тя,

«крей да» без проб лем пе ре хо дить із рук у ру ки.
• Учні став лять за пи тан ня й об го во рю ють мо мен ти, що їх тур бу ють, з обо ма учи -

те ля ми.
• Ко рек цій ний пе да гог і пе да гог ін к лю зив но го кла су зай ма ють «те ніс ний корт»

в од на ко вій мі рі. Обид ва бра ли участь у пла ну ван ні уро ку, йо го про ве ден ні
та оці ню ван ні. Одним з най більш на оч них по каз ни ків успіш но го пе ре хо ду
на етап спів ро біт ниц т ва є те, що уч ні не ба чать різ ни цю між учи те ля ми. Во ни
від чу ва ють се бе при род но й ком фор т но, спіл ку ю чись з обо ма вчи те ля ми.

Управ лін ня кла сом
По чат ко вий етап
Що ж не об хід но зро би ти для то го, що би ко рек цій ний пе да гог та уч ні з особ -

ливими освіт ні ми по тре ба ми не сприй ма лись як «від ок рем ле ні» че рез по га ну по ве -
дін ку та по га ну здат ність до са мо ре гу ля ції й ке рів ниц т ва влас ною по ве дін кою. Хо ча
ви кла дан ня про во дить пе да гог ін к лю зив но го кла су, ко рек цій ний пе да гог «дрей фує»
по кла су, ви рі шу ю чи проб ле ми по ве дін ки, опі ку єть ся по ряд ком, під три мує ува гу
дітей. Та ка по зи ція ко рек цій но го пе да го га сприй ма єть ся діть ми як дру го ряд на,
менш важ ли ва, ніж в основ но го пе да го га.

Етап до сяг нен ня ком п ро мі су
• Пе да гог ін к лю зив но го кла су по чи нає від мов ля тись від управ лін ня кла сом

і пра цює в більш тіс ній спів пра ці з ко рек цій ним пе да го гом у пи тан нях ви роб -
лен ня пра вил по ве дін ки у кла сі, ви зна чен ня пев но го по ряд ку ро бо ти.

• Як і ра ні ше, пе ре ва га від да єть ся гру по вим під хо дам до управ лін ня, спо сте рі -
гаєть ся не ба жан ня бра ти участь у роз роб ці пла нів управ лін ня по ве дін кою
окре мих уч нів.

• Спо сте рі га єть ся біль ше ко му ні ка ції й спіль но го ви роб лен ня пра вил; в окре -
мих ви пад ках об го во рю ють ся пла ни управ лін ня по ве дін кою окре мих уч нів.



Розділ IIІ. Командний підхід як необхідна умова забезпечення якісної освіти в інклюзивному класі

120

Етап спів ро біт ниц т ва
• Участь у ство рен ні сис те ми управ лін ня кла сом рів но цін но бе руть обид ва

вчите лі.
• За зви чай роз роб ля ють ся ін ди ві ду аль ні пла ни управ лін ня по ве дін кою, ви ко -

рис то ву єть ся сис те ма за охо чень і за хо ди із за кріп лен ня до сяг ну то го.
• Пла ну ють ся спе ці аль ні за хо ди, спря мо ва ні на зміц нен ня сто сун ків і роз ви ток

друж ніх вза є мин як за со бу під ви щен ня ефек тив нос ті управ лін ня кла сом.
• Пра ви ла, пев на прак ти ка й очі ку ван ня ви роб ля ють ся спіль ни ми зу сил ля ми

обох учи те лів як для кла су в ці ло му, так і для окре мих уч нів. Інди ві ду аль ні пла -
ни управ лін ня по ве дін кою ви ко рис то ву ють ся як для уч нів з по ру шен ня ми роз -
вит ку, так і без них, і кон т роль над ни ми здій с ню ють обид ва вчи те лі.

Оці ню ван ня
По чат ко вий етап
• Най час ті ше кож ний із двох учи те лів збе рі гає свою сис те му ви став лен ня

оцінок.
• Єди ною сис те мою ви став лен ня оці нок мо же ке ру ва ти якийсь один пе да гог,

на при клад, пе да гог ін к лю зив но го кла су.
• Кри те рії оці ню ван ня, як пра ви ло, ма ють об’єк тив ний ха рак тер і ґрун ту ють ся

тіль ки на знан ні уч ня ми зміс ту.
• За зви чай іс ну ють дві окре мі сис те ми ви став лен ня оці нок або єди на сис те ма

пе ре бу ває під ви ключ ним кон т ро лем пе да го га ін к лю зив но го кла су.
На цьому ета пі іс нує ма ло ймо вір нос ті то го, що пе да гог ін к лю зив но го кла су
бра ти ме участь у мо ні то рин гу про су ван ня до до сяг нен ня ці лей ІПР уч ня ми
з по ру шен ня ми роз вит ку. Цю сис те му за без пе чу ва ти ме ко рек цій ний
педагог.

Етап до сяг нен ня ком п ро мі су
• Обид ва вчи те лі по чи на ють роз гля да ти аль тер на тив ні ідеї оці ню ван ня.
• Учи те лі по чи на ють об го во рю ва ти, як за без пе чи ти ефек тив не від сте жен ня

успі хів уч нів, а не тіль ки знан ня ни ми зміс ту. Мо ва йде про не об хід ність ви хо -
ди ти в оці ню ван ні за рам ки про сто го від тво рен ня зміс ту та на ма га ти ся зро зу -
мі ти сту пінь роз вит ку ди ти ни.

Етап спів ро біт ниц т ва
• Про це ду ри оці ню ван ня роз роб ля ють ся без пе рер в но. Обид ва вчи те лі ро зу -

міють не об хід ність ви ко ри стан ня різ них ва рі ан тів при оці ню ван ні ру ху уч нів
упе ред.

• Про цес оці ню ван ня на бу ває ін ди ві ду аль ні ри си, що за без пе чує мож ли вість
мо ні то рин гу кон к рет но го про су ван ня впе ред; ви ко ри стан ня при ви став лен ні
оці нок як об’єк тив них, так і суб’єк тив них стан дар тів.

• Обид ва вчи те лі роз гля да ють шля хи ін тег ра ції ці лей і за вдань, які за фік со ва ні
в ІПР уч нів.
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Са мо оці ню ван ня ре зуль та тів спіль но го ви кла дан ня
Існує не так ба га то до слід жень ре зуль та тів спіль но го ви кла дан ня. Це дає вчи те -

лям хо ро шу мож ли вість про вес ти влас ні до слід жен ня. Для цьо го тре ба зби ра ти да -
ні про прак тич ні під хо ди та до ку мен ту ва ти ре зуль та ти. Учи те лям та ад мі ніс т ра ції
шкіл ба жа но оці ню ва ти стан справ у сфе рі спіль но го ви кла дан ня не рід ше од но го
ра зу на рік. У мі ру то го як учи те лі ана лі зу ють різ ні ас пек ти спіль но го ви кла дан ня,
во ни ви прав ля ють по мил ки, ви до змі ню ють під хо ди, що в ці ло му по вин но під ви щи -
ти ефек тив ність ви кла дан ня для най пов ні шо го за до во лен ня по треб уч нів в ін к лю -
зив них кла сах.

3.4. Особ ли вос ті спів пра ці зі спеціальними пе да го га ми

Ко рек цій ний пе да гог ві ді грає важ ли ву роль в ор га ні за ції на вчаль но го про це су
в ін к лю зив но му на вчаль но му за кла ді. Хо ча пи тан ня за лу чен ня ко рек цій них пе да го -
гів та ін ших фа хів ців біль ше сто су єть ся ке рів ни ка на вчаль но го за кла ду, роль пе да -
го гів та асис тен тів учи те лів у про це сі ін тег ра ції цих фа хів ців у на вчаль ний ко лек тив
і роз ви ток ко ман ди є вкрай важ ли ви ми. По чут тя від особ ле нос ті від ко лек ти ву, яке
час від ча су ви ни кає в ко рек цій них пе да го гів, іно ді та кож ха рак тер не для пе да го гів
за галь но ос віт ніх кла сів, які вба ча ють у цих ко ле гах окре му гру пу. Вод но час спільно -
го між пе да го га ми на ба га то біль ше, ніж від мін но го, і цю клю чо ву дум ку не об хід но
до нес ти до всіх пра ців ни ків на вчаль но го за кла ду. Ко рек цій ні пе да го ги ви кла да ють
той са мий ма те рі ал і то му мо жуть від ві ду ва ти ті са мі се мі на ри та тре нін ги з під ви -
щен ня ква лі фі ка ції. Та кож во ни здат ні на да ва ти ін шим пе да го гам цін ну до по мо гу
у фор мі нас тав ниц т ва в пи тан нях но вих ме то дів ро бо ти з уч ня ми, які ма ють труд -
но щі в на вчан ні, й, мож ли во, се ред них є уч ні з не ви яв ле ним тим чи ін шим спе ци -
фіч ним по ру шен ням здо ров’я.

Пра цю ю чи з пе да го га ми пе ред по чат ком на вчаль но го ро ку, ко рек цій ний пе да -
гог до по ма гає їм під го ту ва тись до при хо ду та ких уч нів у клас.

Є ба га то спо со бів по кра щи ти ін тег ра цію ко рек цій них пе да го гів у жит тє -
діяльність на вчаль но го за кла ду та по си ли ти спів пра цю в ко лек ти ві. На ве де мо кілька
по рад:

• До ру чіть ко рек цій ним пе да го гам ви ко ну ва ти фун к цію нас тав ни ків та ор га ні -
за то рів, щоб та ким чи ном за лу ча ти їх до ро бо ти в різ них об’єд нан нях на рів ні
на вчаль но го за кла ду, до по за клас них за хо дів, до учас ті у вті лен ні про грам під -
ви щен ня ква лі фі ка ції.

Фа хів ці спе ці аль ної осві ти по вин ні під три му ва ти по стій ні
контак ти з учи те ля ми за галь ної осві ти, ре гу ляр но об мі ню ва тись
ін фор ма цією про окре мих уч нів, зна хо ди ти час, щоб ви слу ха ти
проб ле ми й об го во ри ти їх ра зом з ко ле га ми.
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• В од но му на вчаль но му за кла ді ко рек цій ні пе да го ги за про по ну ва ли свою до -
помо гу при про ве ден ні час ти ни за нять у ме жах про гра ми для та ла но ви тих й
об да ро ва них уч нів. Во ни ор га ні зу ва ли що річ не свя то «День при род ни чих
дисцип лін», де за про ше ні гос ті з міс це вої гро ма ди по ка зу ва ли, як знан ня фі зи -
ки, хі мії та ін ших точ них на ук до по ма га ють їм у про фе сій ній ді яль нос ті. Крім
то го, ці фа хів ці бра ли участь у ба га тьох ін ших за хо дах.

• Не об хід но ство ри ти умо ви для то го, що би пе да го ги біль ше ді зна ва ли ся про ро -
бо ту сво їх ко лег про спе ці аль ну осві ту, про на вчаль ну про гра му спе ці аль ної
осві ти і про те, на які ви ди уч нів ських по треб во на орі єн то ва на.

• Та кож слід да ва ти пе да го гам мож ли вість від ві ду ва ти на вчаль ні се мі на ри
та тре нін ги на спе ці аль ну освіт ню те ма ти ку. Зок ре ма, під час та ких за нять
мож на роз гля ну ти пи тан ня про за ко но дав ст во у сфе рі спе ці аль ної осві ти, спо -
со би здій с нен ня ако мо да ції, участь у за сі дан ні ко ман ди з ІПР і за га лом про
про цес спе ці аль ної осві ти (від ви яв лен ня проб ле ми, на прав лен ня до фа хів ців
і про ве ден ня діа гнос тич ної оцін ки до скла дан ня ІПР, її ре алі за ції, що річ но го
пе ре гля ду та по втор но го оці ню ван ня ди ти ни).
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Вве ден ня по са ди «асис тент учи те ля», пе ред ба че ної ук ра їнсь ки ми нор ма тив -
но-пра во ви ми до ку мен та ми, зок ре ма По ста но вою Ка бі не ту мі ніс т рів Укра ї -
ни від 15 сер п ня 2011 ро ку № 872 «Про за твер д жен ня По ряд ку ор га ні за ції

ін к лю зив но го на вчан ня в за галь но ос віт ніх на вчаль них за кла дах», ви ма гає від
асистен та вчи те ля вмін ня за без пе чу ва ти осо бис тіс но зо рі єн то ва не спря му ван ня
на вчаль но-ви хов но го про це су, го тов ність бра ти участь у роз роб ці та ви ко нан ні
інди ві ду аль них на вчаль них пла нів і про грам, адап ту ва ти на вчаль ні ма те рі а ли до ін -
ди ві ду аль них особ ли вос тей на вчаль но-пі зна валь ної ді яль нос ті ді тей з особ ли ви ми
по тре ба ми.

У зв’яз ку з цим асис тент учи те ля му сить доб ре орі єн ту ва тись у пси хо фі зі о ло гіч -
них особ ли вос тях роз вит ку ді тей, ро зу мі ти сь на різ них ва рі ан тах йо го по ру шен ня
та по ве дін ко вих про явах, бу ти го то вим ура хо ву ва ти спе ци фі ку роз вит ку кож ної
окре мої ди ти ни та вмі ти ефек тив но ре алі зу ва ти стра те гію її під трим ки та сти му лю -
ван ня в на вчаль но му се ре до ви щі.

Важ ли вим чин ни ком успіш ної ро бо ти асис тен та вчи те ля є роз ви ток йо го обі -
зна нос ті із пси хо фі зі о ло гіч ни ми особ ли вос тя ми ді тей з різ ни ми по ру шен ня ми роз -
вит ку та особ ли вос тя ми їх на вчан ня й ви хо ван ня в умо вах ін к лю зив но го освіт ньо го
се ре до ви ща.

4.1. Особ ли вос ті роз вит ку та під трим ки ді ти з роз ла да ми аутичного спектру

Роз ла ди спек т ра аутиз му — це ши ро кий спектр різ них форм роз ла дів, які ха -
рак те ри зу ють ся спіль ни ми озна ка ми:

• від хи лен ня ми в со ці аль ній вза є мо дії;
• труд но ща ми у спіл ку ван ні;
• сте рео тип ніс тю в по ве дін ці та ін те ре сах.

Су час ні під хо ди до роз гля ду аутиз му як роз ла ду, що ви ни кає внас лі док по ру шен -
ня роз вит ку моз ку й ха рак те ри зу єть ся ви ще наз ва ни ми озна ка ми (з’яв ля ють ся в ди -
ти ни у ві ці до трьох ро ків), свід чать, що на ра зі в на уко вий обіг вве де но по нят тя
«спектр аутис тич них по ру шень», яке під крес лює, що ці озна ки в ді тей мо жуть ви -
ража тись різ ною мі рою. Ді ти з роз ла да ми аутичного спектру від різ ня ють ся один від
од но го здат ніс тю вста нов лю ва ти кон такт з до вкіл лям, рів нем ін те лек ту аль но го й
мов лен нє во го роз вит ку. Спектр аутис тич них по ру шень має різ ні фор ми ви ра жен ня
сим п то мів у ді тей: з од но го бо ку, со ці аль но ізо льо ва ні не мов лен нє ві ді ти з ви ра -
женою ін те лек ту аль ною не до стат ніс тю, з ін шо го  — ді ти з ви со ким ін те лек том, роз -
ви не ним мов лен ням, але з об ме же ним ко лом ін те ре сів і труд но ща ми у спіл ку ван ні.
Не лег ко ви зна чи ти край ню ме жу спек т ра, ад же в ба га тьох лю дей на яв ні мік ро -
симпто ми аутиз му, не зва жа ю чи на те, що во ни до стить доб ре адап то ва ні в со ці у мі.
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Особ ли віс тю роз вит ку ді тей з роз ла да ми аутичного спектру є те, що мо зок
такої ди ти ни опра цьо вує сен сор ну ін фор ма цію в ін ший спо сіб, ніж це від бу ва -
єть ся в дітей без та ких по ру шень. Для ді тей з роз ла да ми аутичного спектру ха -
рак тер ним є фраг мен тар не зо ро ве сприй ман ня, яке про яв ля єть ся в то му,
що во ни ду же чут тє ві до окре мих де та лей. То му, сприй ма ю чи пев ний об’єкт, во -
ни ви ді ля ють од ну або кіль ка де та лей, і, для то го щоб ви ок ре ми ти всі де та лі
(скла до ві об’єк та), ди ти ні з роз ла да ми аутичного спектру по трі бен час, щоб усе
поба чи ти, уза галь ни ти і зро би ти ви сно вок. Та кож для ді тей з роз ла да ми
аутичного спектру при та ман ні пев не від чу жен ня, на яв ність мо тор них і вер баль -
них стерео ти пів, об ме же ність ін те ре сів, по ру шен ня по ве дін ки, не здат ність пе -
ре не сен ня спо со бів ро зу мо вих дій у но ву си ту а цію. Аутизм впли ває на та кі
сфе ри роз вит ку ди ти ни, як сен со мо тор на, ког ні тив на, емо цій на, а та кож на роз -
ви ток мов лен нє вої ді яль нос ті. Ди ти на з роз ла да ми аутичного спектру сприй має
жит тя як по тяг, який іде їй на зус т річ.

Уче ні вва жа ють, що при чи на ми аутиз му є ор га ніч ні ура жен ня цен т раль ної нер -
во вої сис те ми, зу мов ле ні ге не тич ни ми фак то ра ми, ро до ви ми трав ма ми, ві рус ни ми
ін фек ці я ми ва гіт ної жін ки. Діа гнос ти ка аутиз му ба зу єть ся на йо го основ них озна -
ках: бай ду жос ті, від чу же нос ті, ехо ла лії (не кон т ро льо ва но му ав то ма тич но му по вто -
рен ні слів), сте рео тип них ді ях. У та ких ді тей спо сте рі га єть ся по ру шен ня роз вит ку
мов лен ня (мов лен ня ав то ном не, его цен т ри че, ві ді рва не від ре аль нос ті), різ ні стра -
хи, зок ре ма страх ті лес но го та зо ро во го кон так ту).

У ді тей з роз ла да ми аутичного спектру мож на ви ді ли ти та кі особ ли вос ті, які про -
яв ля ють ся най час ті ше: праг нен ня до ізо ля ції, де що див на по ве дін ка. Ці ді ти по тре -
бу ють, щоб усі ре чі зна хо ди лись у чіт ко ви зна че них міс цях, будь-яка змі на ви кли кає
в них дис ком форт. Во ни праг нуть до уса міт нен ня, але при єд ну ють ся до ін ших, якщо
на цьо му на по ляг ти. Їхнє спіл ку ван ня од но сто рон нє: во ни роз мов ля ють, не ви -
слухову ю чи ін ших, мо жуть по вто рю ва ти сло ва спів роз мов ни ка. Ді ти з роз ла да ми
аутичного спектру уни ка ють ті лес но го та зо ро во го кон так ту. У них від сут нє ре аль -
не уяв лен ня про не без пе ку. За лу чен ня ді тей з роз ла да ми аутичного спектру до сві -
ту інших ді тей ви ма гає тер пін ня, ро зу мін ня та обе реж нос ті. Тре ба зо се ред жу ва тись
не на змі нах у по ве дін ці ди ти ни, а на при сто су ван ні до її особ ли вос тей роз вит ку,
то му що пер ший крок до успіш ної ін к лю зії — це ви знан ня пра ва ди ти ни на особ -
ливос ті.

Аутизм — це не хво ро ба, а по жит тє ва особ ли вість ди ти ни, зу мов ле на спе ци фіч -
ніс тю бу до ви та фун к ці о ну ван ня цен т раль ної нер во вої сис те ми, то му, не зва жа ю чи
на мож ли вий про грес у роз вит ку, во на на зав ж ди за ли ша єть ся з аутич ни ми особ ли -
вос тя ми. Від так та кій ди ти ні по стій но по тріб ний ком п лек с ний ме ди ко-пси хо ло го-
пе да го гіч ний суп ро від, який спри я ти ме роз вит ку ди ти ни в рам ках на яв них
мож ли вос тей та її під го тов ці до до рос ло го жит тя. Клю чо вим за вдан ням ко рек цій ної
ро бо ти з ди ти ною, яка має роз ла ди аутич но го спек т ру, є знят тя аутис тич но го синд -
ро му — син д ро му від чу жен ня.
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Зва жа ю чи на ви ще за зна че ні особ ли вос ті ді тей з роз ла да ми аутичного спектру
основ ним у ро бо ті з ни ми є ро зу мін ня, що для за без пе чен ня їхньої со ці аль ної адап -
та ції та ін тег ра ції в за галь но ос віт ній прос тір ото чу ю чі лю ди по вин ні з по ва гою прий -
ня ти ді тей з роз ла да ми аутичного спектру та ки ми, яки ми во ни є з усі ма сво ї ми
особ ли вос тя ми, бу ти чут ли ви ми до їх ніх по треб, де лі кат ни ми під час вза є мо дії з ни -
ми. «Най важ ли ві ший ме тод до по мо ги ді тям з роз ла да ми аутичного спектру — це по -
зи тив не сприй нят тя їх та ки ми, якими во ни є» (Кріс тоф Жіль бер, фо то-ху дож ник).

За лу чен ня ди ти ни з аутиз мом до за галь но ос віт ньо го прос то ру по чи на єть ся пі сля
пла ну ван ня на вчаль но го (роз ви валь но го) се ре до ви ща та ство рен ня умов для її на -
вчан ня. Для ефек тив но го роз вит ку, на вчан ня й ви хо ван ня та кої ди ти ни се ре до ви -
ще клас ної кім на ти по вин но бу ти струк ту ро ва ним, а ви ди ді яль нос ті ди ти ни
з роз ла да ми аутичного спектру у шкіль ний і по за шкіль ний час ма ти точ но ви зна че -
ну по слі дов ність. Най кра ще од ра зу за без пе чи ти мак си маль ний за хист — від по від -
не й пе ред ба чу ва не се ре до ви ще. Та кож важ ли во ви ді ли ти для ди ти ни міс це, де во на
мог ла б уса міт ни тись. Усі пред ме ти по вин ні ма ти чіт ко ви зна че не по ло жен ня. Та -
кож по вин на бу ти хо ро ша зву ко ізо ля ція, то му що та кі ді ти по га но пе ре но сять шум
і го лос ні розмови.

Вар то зна ти:
Най ти по ві ши ми для ді тей з роз ла да ми спек т ра аутиз му мо жуть
бу ти про яви, ко ли ди ти на:
• не утри мує три ва ло го кон так ту «очі в очі», уста нов лює зо ро вий

кон такт у не звич ний спо сіб (на прик лад, ди вить ся ско са на вас чи
на че крізь вас); для ди ти ни з роз ла да ми спек т ра аутиз му важли -
вою де тал лю об лич чя є не очі, а рот;

• не від гу ку єть ся на ім’я, не ре агує на неголосні прос ті ін струк ції;
• про яв ляє знач но мен ше ін те ре су до до вкіл ля, ніж від неї очі ку ють;

де мон ст рує де фі цит «спіль ної ува ги» (на прик лад, не на ма га ється
при вер ну ти сло вом або жес том ува гу ін ших лю дей до пред ме та,
що за ці ка вив її);

• не про сить до по мо ги,
• не на ма га єть ся чи мось по ді ли тись;
• по стій но ви ко нує од но ма ніт ні дії;
• не тер пить втру чан ня у свої за нят тя ін шої лю ди ни; пе ре важ но

ба вить ся са ма, пе ре бу ва ю чи на че у сво є му влас но му сві ті, не
прояв ляє ін те рес до гри з ро вес ни ка ми;

• ви ко рис то вує ін шу лю ди ну для влас них по треб (лі зе по ній уго ру,
ве де за ру ку до по тріб но го пред ме та то що), при цьо му не про -
являє емо цій но го кон так ту;

• під час спіл ку ван ня не ви ко рис то вує жес тів і мі мі ки, по вто рює
у від по відь остан ні сло ва, з яки ми до неї звер та ють ся;

• над мір но бо їть ся різ ких зву ків, час то за ту ляє при цьо му до ло -
нями очі й ву ха;

• про тес тує про ти змін у се ре до ви щі на вко ло неї чи у спо со бі жит -
тя (на прик лад, про ти змі ни меб лів у кім на ті, мар ш ру ту у шко лу,
но вої стра ви то що); по тре бує точ но го до три ман ня вста нов -
лених ри ту а лів.
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Для вчи те ля важ ли во за сво ї ти пра ви ла спіл ку ван ня з ди ти ною, в якої іс ну ють
роз ла ди аутичного спектру. Під час спіл ку ван ня з нею тре ба бу ти спо кій ним
і врівнова же ним; не вар то близь ко сто я ти бі ля ди ти ни — це мо же її на ля ка ти. Звер -
та ю чись до неї, учи тель по ви нен по ча ти роз мо ву з озву чен ня її іме ні. Не ре ко мен -
ду єть ся по чи на ти за нят тя із за пи тан ня. На пер ших ета пах ро бо ти ре ко мен ду єть ся
ста ви ти за пи тан ня ди ти ні в та кій фор мі: «Що роб лю Я?» за мість «Що ро бить
Андрій ко?». Та кож вар то пам’ята ти про по віль ність ди ти ни. Ха рак тер ним для ди -
ти ни з роз лада ми аутичного спектру є те, що во на по чи нає ро би ти те, що її про -
сять, на ба га то піз ні ше, ко ли цьо го вже ніх то не че кає і всі вже дав но пе рей ш ли
до ін шо го ви ду ро бо ти. То му ува га вчи те ля по вин на охоп лю ва ти й те, що від бу ва -
єть ся в ці ло му, і уч ня, який із за піз нен ням ви ко нує ін струк ції, то му що, не от ри -
му ю чи від до рос ло го під кріп лен ня сво го за лу чен ня до за галь них діл, він мо же
при пи ни ти свої не рі шу чі спро би. Від учи те ля, звіс но, ви ма га єть ся до дат ко ва ува га
до та ко го уч ня: йо му зай вий раз, ін ди ві ду аль но, слід на га да ти, що тре ба ро би ти за -
раз, взяв ши за ру ку, від вес ти ту ди, ку ди тре ба. Украй важ ли во, щоб ви ста чи ло тер -
пін ня не від во лі ка ти ди ти ну від за нят тя, яко му во на від дає пе ре ва гу, а да ти їй
мож ли вість до вес ти роз по ча ту спра ву до пев но го за вер шен ня. Тре ба обе рі га ти її
в кон так тах з діть ми: з од но го бо ку, за ці ка ви ти ни ми, спри я ти за лу чен ню ди ти ни
з роз ла да ми аутичного спектру до спіль них справ, з ін шо го — да ти мож ли вість по -
бу ти на ди стан ції, по спос те рі га ти збо ку.

Важ ли во в освіт ньо му прос то рі ре алі зу ва ти прин ци пи ство рен ня ві зу а лі за ції ча -
су, що мож на здій с ни ти шля хом ви ко ри стан ня пік то грам — ві зу аль них сим во лів.
Сим во ли до зво ля ють пла ну ва ти час: ді ти пра цю ють за пла ном, зоб ра же ним сим во -
лом. У ре зуль та ті ди ти на знає, що тре ба ро би ти да лі. Лю ди з аутиз мом по тре бу ють
пла ну ван ня про тя гом усьо го жит тя.

Ба га то ді тей з роз ла да ми аутичного спектру не люб лять, ко ли на них див лять ся
упри тул. Під час спіл ку ван ня тре ба ви ко рис то ву ва ти мі ні мум слів, між ни ми ро би -
ти па у зи. Не вар то роз мов ля ти з ди ти ною, ко ли роз мов ля ють ін ші, пра цює те ле ві -
зор чи ра діо. Ви ко ри стан ня ко му ні ка тив них кар ток (аль тер на тив них за со бів
ко му ні ка ції) мо же спри я ти вклю чен ню ді тей з роз ла да ми аутичного спектру у про -
цес спіл ку ван ня. Особ ли віс тю ро бо ти з та кою ди ти ною є ро зу мін ня, що пер ша мо -
ва у про це сі дій на вчан ня — це мо ва ві зу аль на, а не вер баль на.

Іншою особ ли віс тю по ве дін ки ді тей з роз ла да ми аутичного спектру є сте рео -
тип ні дії, які по вто рю ють ся і мо жуть ма ти ри ту аль ний, стій кий ха рак тер. Зви чай ні
лю ди та кож мо жуть ма ти ри ту аль ні дії, які во ни ви ко рис то ву ють у стре со вих си ту -
а ці ях. Це мо же свід чи ти про те, що ді ти з роз ла да ми аутичного спектру пе ре бу ва -
ють у ста ні по стій но го стре су че рез не роз умін ня то го, що від бу ва єть ся.

Пе ре ду мо вою успіш ної ін к лю зії ді тей з роз ла да ми аутичного спектру є ство -
рення умов для на вчан ня від по від ним ор га ні зо ва ним спо со бом, що пе ред ба чає
вико ристан ня ві зу а лі за ції, ко ор ди на ції зу силь бать ків і пе да го гів, під го тов ку
учнівсь ко го ко лек ти ву. Треба усві дом лю ва ти, що ко жний день для ди ти ни з розла -
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да ми аутичного спектру — це бо роть ба з ре аль ніс тю, яка схо жа для неї на ка лей -
дос коп. Пе да го ги по вин ні пам’ята ти, що в ро бо ті з ди ти ною, яка має роз ла ди
аутич ного спектру, тре ба на ма га тись увій ти у світ ди ти ни, до по мог ти в за без -
печенні її по треб, але в жод но му ра зі не пе ре но си ти на неї мо де лі із влас но го
життя. Пошук упо ряд ко ва нос ті се ре до ви ща й ча су, роз ви ток ко му ні ка ції та со ці -
а лі зації — це шлях до успіш ної вза є мо дії та ор га ні за ції по даль шо го жит тя дити ни
з роз ла да ми аутичного спектру.

4.2. Особ ли вос ті роз вит ку та під трим ки ді тей з по ру шен ня ми ро зу мо во го
розвит ку

По ру шен ня ро зу мо во го роз вит ку — склад на особ ли вість пе ре бі гу роз вит ку
дити ни, яка обу мов ле на ор га ніч ним ура жен ням го лов но го моз ку й не об ме жує її
мож ли вос ті роз ви ва тись і жи ти в сус піль ст ві, ма ю чи влас ні пер с пек ти ви.

Ді ти з по ру шен ня ми ро зу мо во го роз вит ку — це ді ти, в яких є стій ке по ру шен ня
пі зна валь ної ді яль нос ті, що ви ник ло в ре зуль та ті ор га ніч но го ура жен ня го лов но го
моз ку (урод же но го чи на бу то го).

По нят тя «ро зу мо ва від ста лість» у віт чиз ня ній на уці ви зна ча єть ся як стій ке,
достат ньо ви ра же не не зво рот не по ру шен ня пі зна валь ної ді яль нос ті, яке ви ни кає
з різ них при чин: па то ло гіч ної спад ко вос ті, хро мо сом них абе ра цій (по ру шень), при -
по ло го вої па то ло гії, ор га ніч но го ура жен ня цен т раль ної нер во вої сис те ми під час
внут ріш ньо ут роб но го роз вит ку або на ран ніх ета пах пост на таль но го роз вит ку, або
в пе рі од до трьох ро ків (тоб то до ста нов лен ня мов лен ня). При ро зу мо вій від ста лос -
ті ор га ніч на не до стат ність моз ку має неп ро гре су ю чий ха рак тер, дії шкід ли во го
факто ра знач ною мі рою вже при зу пи ни лись, і ди ти на здат на до роз вит ку, який
підпо ряд ко ву єть ся за галь ним за ко но мір нос тям фор му ван ня пси хі ки, але має свої
особ ли вос ті, зу мов ле ні ти пом по ру шень цен т раль ної нер во вої сис те ми та їх на слід -
ка ми, тоб то роз ви ток від бу ва єть ся упо віль не но, ати по во.

За гли би ною де фек ту ро зу мо ву від ста лість згід но з Між на род ною ста тис тич -
ною кла си фі ка цією хво роб і спо рід не них проб лем охо ро ни здо ров’я Де ся то го пе ре -
гля ду (за твер д же на со рок тре тьою Асам б леєю ВООЗ 1 січ ня 1993 р.) по ді ля ють на:

• ро зу мо ву від ста лість лег ко го сту пе ня;
• ро зу мо ву від ста лість по мір но го сту пе ня;
• ро зу мо ву від ста лість тяж ко го сту пе ня;
• гли бо ку ро зу мо ву від ста лість;
• ро зу мо ву від ста лість не уточ не но го сту пе ня.

Все світ ня ор га ні за ція охо ро ни здо ров’я при кла си фі ка ції ро зу мо вої від ста лос ті
орі єн ту єть ся на кіль кіс ну оцін ку ін те лек ту (ко е фі ці єнт ін те лек ту IQ — кіль кіс ний
по каз ник рів ня ро зу мо во го роз вит ку). Так, нор маль но му роз вит ку від по ві дає IQ
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71 бал і ви ще (до 100). Пе ре ви щен ня IQ на 20 % роз ці ню єть ся як свід чен ня об да ро -
ва нос ті. Для ро зу мо вої від ста лос ті ха рак тер ний низь кий IQ:

• 50–70 ба лів при лег кій ро зу мо вій від ста лос ті;
• 35–49 ба лів при по мір ній ро зу мо вій від ста лос ті;
• 34 ба ли й ниж че при тяж кій і гли бо кій ро зу мо вій від ста лос ті.

Ко е фі ці єнт ін те лек ту (IQ) не є не змін ним з ро ка ми по каз ни ком урод же них ро -
зу мо вих здіб нос тей, як ува жа лось ра ні ше. Він є ли ше по каз ни ком на яв но го рів ня
ро зу мо во го роз вит ку й не дає до стат ніх під став для про гно зу ван ня. Вод но час IQ
слу жить прий ня тою у спе ці аль ній пе да го гі ці оцін кою ста нів ін те лек ту аль ної сфе ри
під час тес ту ван ня. Точ ний діа гноз і про гноз мож ли ві ли ше на під ста ві шир шо го
ком п лек с но го об сте жен ня. Ще сво го ча су Л. С. Ви готсь кий ува жав, що по точ ний
IQ ди ти ни ма ло що свідчить про пер с пек ти ви її по даль шо го на вчан ня та ро зу мо во -
го роз вит ку, і у зв’яз ку з цим ввів у на уко вий обіг по нят тя «зо на най ближ чо го
розвит ку».

Ка те го рія осіб з лег кою ро зу мо вою від ста ліс тю скла дає біль шість се ред тих, хто
страж дає на ро зу мо ву від ста лість.

Основ ни ми пси хіч ни ми особ ли вос тя ми роз вит ку та на вчаль но-пі зна валь ної
діяль нос ті ро зу мо во від ста лих ді тей є:

• не до роз ви нен ня пі зна валь них ін те ре сів — во ни мен ше, ніж їх од но літ ки з нор -
маль ним роз вит ком, ма ють по тре бу в пі знан ні;

• по ру шен ня пі зна валь ної ді яль нос ті, пси хіч них про це сів (від чут тя, сприй ман -
ня, пам’яті, мис лен ня, уяви, мов лен ня, ува ги): по ру шен ня сприй ман ня — йо го
уза галь не нос ті, тем пу, труд но щі сприй ман ня прос то ру й ча су; по ру шен ня мис -
лен ня — не до стат ня сфор мо ва ність мис лен нє вих опе ра цій: ана лі зу, син те зу,
по рів нян ня, уза галь нен ня, аб ст рак ції; не кри тич ність, не мож ли вість са мо -
стійно оці ни ти свою ро бо ту; по ру шен ня пам’яті — спе ци фіч ні особ ли вос ті
основ них про це сів пам’яті: за пам’ято ву ван ня, збе ре жен ня, від тво рен ня, фор -
му ван ня в більш піз ні стро ки до віль но го за пам’ято ву ван ня, слаб кість пам’яті,
труд но щі від тво рен ня сло вес но го ма те рі а лу, оскіль ки опо се ред ко ва на смис -
ло ва пам’ять ма ло до ступ на ро зу мо во від ста лим; по ру шен ня уяви — уява
фрагмен тар на, не точ на, схе ма тич на; по ру шен ня ува ги — не до роз ви нен ня
довіль ної ува ги;

• по ру шен ня емо цій ної сфе ри — не до стат ньо ди фе рен цій о ва ні, не стій кі емо -
ції, по чут тя й ба жан ня ди ти ни, не див ля чись на їх не стій кість, до сить силь ні,
без по се ред ні та яс к ра во ви ра же ні;

• спе ци фіч ні особ ли вос ті осо бис тос ті — об ме же ність уяв лень про на вко лиш ній
світ, по ру шен ня якос ті знань, пі зна валь них умінь і на ви чок, ро зу мо вої пра це -
здат нос ті, са мо стій нос ті, при мі тив ність ін те ре сів, еле мен тар ність по треб і мо -
ти вів, труд но щі фор му ван ня мо ти ва ції навчання, зни жен ня ак тив нос ті всієї
ді яль нос ті, труд но щі фор му ван ня стосунків з од но літ ка ми і до рос ли ми.
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Від чут тя та сприй ман ня
У та ких ді тей спо сте рі га єть ся спо віль не ність зо ро вих від чут тів, що дає змо гу пе -

ред ба чи ти по діб ну спо віль не ність й ін ших від чут тів. Це по єд ну єть ся зі знач ним
змен шен ням об ся гу на вчаль но го ма те рі а лу, який сприй ма єть ся.

Знач ни ми труд но ща ми для ді тей з по ру шен ням ро зу мо во го роз вит ку є ро зу -
мін ня ви ра зу об лич чя лю ди ни, «чи тан ня» кар ти ни, і це дає змо гу зро би ти ви сно -
вок про до сить слаб ку ди фе рен ці а цію від чут тів і сприй ман ня в ро зу мо во від ста лої
ди ти ни.

Іншою особ ли віс тю пі зна валь ної ді яль нос ті та кої ди ти ни є її па сив ність.
У дитини з по ру шен ням ро зу мо во го роз вит ку від сут ня по тре ба в «до слід жен ні»,
з’ясу ван ні влас ти вос тей пред ме тів та явищ. Якщо по вер ну ти зоб ра жен ня на 90 чи
180 гра ду сів, та ка ди ти на не впіз нає пред мет і на зве якийсь ін ший.

Ура хо ву ю чи все це, пе да го гу тре ба при ді ля ти ува гу роз ши рен ню до сві ду ді тей
з по ру шен ня ми ро зу мо во го роз вит ку.

Мов лен ня
Ді ти з по ру шен ня ми ро зу мо во го роз вит ку ма ють труд но щі під час роз піз на -

ван ня зву ків, по діб них за зву чан ням і ви мов лян ням. Че рез слаб кий фо не матич -
ний слух і не до стат ній рі вень сфор мо ва нос ті фо не ма тич но го сприй ман ня та кі
ді ти важ ко роз різ ня ють фо не ми та ви зна ча ють зву ко вий склад сло ва, що не -
гативно впли ває на про це си за сво єн ня пись ма й чи тан ня у про це сі шкіль но го
навчання.

Слов ни ко вий за пас у ді тей з по ру шен ня ми ро зу мо во го роз вит ку знач но мен ше
за об ся гом, ніж у здо ро вих од но літ ків (ді ти з ро зу мо вою від ста ліс тю ма ють знач ні
труд но щі при за сво єн ні зна чень ба га то знач них, си но ні міч них, аб ст рак т них слів).
У зв’яз но му мов лен ні ви ко рис то ву ють прос ті ре чен ня, спо сте рі га єть ся по ру шен ня
по слі дов нос ті слів у ре чен ні: ди ти на роз по чи нає фра зу, що би ска за ти од не, по тім
від во лі ка єть ся на ін шу дум ку, про пус кає кі нець по ча то го ре чен ня й пе ре ходить
до се ре ди ни но во го ре чен ня. Пе да гог по ви нен до по ма га ти та ким уч ням виправ ля -
ти не до лі ки ви мо ви, спри я ти роз вит ку фо не ма тич но го сприй ман ня, збільшен ню
слов ни ко во го за па су, удос ко на лен ню гра ма тич ної бу до ви речень і роз вит ку їхньо -
го зв’яз но го мов лен ня.

Мис лен ня
Пер шою озна кою по ру шень ро зу мо во го роз вит ку є по ру шен ня пі зна валь ної

ді яль нос ті ди ти ни. Особ ли вос ті ін те лек ту в ро зу мо во від ста лих ді тей ви зна ча -
ють ся че рез роз ла ди та ких опе ра цій, як ана ліз, син тез, уза галь нен ня, кла си фі -
кація. У та ких ді тей мис лен ня кон к рет не. І хо ча шлях до уза галь нень у та кої
ди ти ни до сить дов гий і тер нис тий, він усе-та ки є. Не зва жа ю чи на не до роз -
виненість ін те лек ту, у ди ти ни мис лен ня, пам’ять, ува га та сприй ман ня ак тив но
роз ви ва ють ся.
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Пам’ять
Особ ли вос ті за пам’ято ву ван ня в ди ти ни з по ру шен ня ми ро зу мо во го роз вит ку

про яв ля ють ся у спо віль не нос ті фор му ван ня та ви до змі ни но вих умов них зв’яз ків,
швид кіс тю за бу ван ня, не точ ніс тю від тво рен ня. За будь ку ва тість — це про яв ви сна -
жен ня й галь му ван ня роботи ко ри го лов но го моз ку в ди ти ни з по ру шен ня ми ро зу -
мо во го роз вит ку.

То му для пе да го га важ ли во це пам’ята ти і кра ще до по ма га ти ди ти ні при га да ти
на вчаль ний ма те рі ал че рез під каз ки, ніж че рез на від ні за пи тан ня.

Особ ли вос ті фор му ван ня осо бис тос ті
Особ ли віс тю со ці аль но-емо цій но го роз вит ку ді тей з по ру шен ня ми ро -

зумово го роз вит ку є ду же крих ка, тро хи за ви ще на, не об’єк тив на са мо оцін ка. Легкі
ро зу мо ві по ру шен ня — це все-та ки не хво ро ба, і їх не слід плу та ти із пси хіч ни ми
захво рю ван ня ми. Та кі ді ти здат ні до на вчан ня, хо ча ма ють труд но щі в цьо му
процесі.

У ро бо ті з та ки ми діть ми для пе да го га важ ли во зна ти най ефек тив ні ші ме то ди,
прий о ми та за со би на вчан ня, які вра хо ву ють особ ли вос ті їхньо го пси хіч но го
розвит ку:

• особ ли ве зна чен ня на бу ває суп ро від на вчаль но го про це су на оч ніс тю, що є
засо бом фор му ван ня пов но цін них знань, зба га чен ня мов лен ня; на оч ність
мож на пред с та ви ти на ту раль ни ми пред ме та ми, ма люн ка ми, кар тин ка ми,
схема ми, діа гра ма ми та по сіб ни ка ми;

• на вчаль ний ма те рі ал по ви нен по да ва тись по сту по во з час ти ми по вто рен ня ми;
для уч нів по чат ко вих кла сів, які ма ють по ру шен ня ро зу мо во го роз вит ку, кра -
ще ви ко рис то ву ва ти ін дук тив ний ме тод фор му ван ня знань (спо чат ку в до сві -
ді ди ти ни на ко пи чу ють ся фак ти, спо сте ре жен ня, якос ті та озна ки, а вже по тім
роб лять ся уза галь нен ня);

• у на вчаль но му про це сі вра хо ву єть ся зна чу щість пер шо чер го во го за пам’ято -
ву ван ня; у зв’яз ку з цим на вчаль ний про цес бу ду єть ся та ким чи ном, що би пер -
ше сприй ман ня об’єк та бу ло вір ним, пов ним і точ ним; учи тель упе ред жує
не пра виль не на пи сан ня на дош ці, по мил ко ві від по ві ді, пе ред ба чає швид ке й
по слі дов не під кріп лен ня, ви ко ри стан ня ма те рі а лу, який має зна чен ня для уч -
нів і від по ві дає їх нім ін те ре сам;

• важ ли во вра хо ву ва ти ди на мі ку пра цез дат нос ті на уро ці: ді ти з по ру шен ня ми
ро зу мо во го роз вит ку не мо жуть швид ко, че рез 1–2 хви ли ни, вклю чи тись
у робо ту, їм по тріб ні впра ви на мо бі лі за цію їхньої ува ги, ду же ко рот кою є фаза
оп ти маль но про дук тив ної ро бо ти, що зу мов лює по дан ня вчи те лем не ве ли ко -
го об ся гу на вчаль но го ма те рі а лу, не три ва ле по яс нен ня та змі ну ви дів ді яль -
нос ті на уро ці.
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Важ ли во та кож пра виль но ор га ні зу ва ти спів пра цю вчи те ля та уч ня. До свід ін -
клю зив но го на вчан ня пе ред ба чає кіль ка ви дів та кої спів пра ці:

• си ту а тив ний — учи тель час від ча су звер та єть ся до уч ня, то му що вва жає,
що біль шість на вчаль но го ма те рі а лу є не до ступ ною для уч ня;

• опе ра цій ний — учи тель бе ре іні ці а ти ву у свої ру ки, учить ви ко ну ва ти ро бо ту
та ким чи ном, як уміє сам, — ди вись, по вто рюй, ро би, як я, ро би са мо стій но;

• осо бис тіс но-цін ніс ний — та кий вид спів пра ці мож на оха рак те ри зу ва ти так:
«Я ві рю, що в те бе все вий де. Я ра дію тво є му успі ху». Та кі від но си ни ство рю -
ють доб ро зич ли ву ат мо сфе ру, учень стає більш упев не ним, смі ли вим і са мо -
стій ним.

Уза га лі, ро бо та вчи те ля з діть ми, які ма ють по ру шен ня ро зу мо во го роз вит ку, по -
тре бує тер пін ня, спо кою, від сут нос ті по спі ху та про ду ма нос ті. У про це сі ро бо ти
із цією ка те го рією ді тей мож на ви ді ли ти та кі ета пи:

• за без пе чен ня зов ніш ніх спри ят ли вих умов для про ве ден ня уро ків і мо ти ва ції
на вчаль ної ді яль нос ті (мо ти ва цій ний);

• ана ліз на вчаль них за вдань, кон к рет не по яс нен ня їх ви ко нан ня (зміс тов но-опе -
ра цій ний);

• ін фор ма ція про ре зуль та ти ви ко нан ня ро бо ти та са мо оці ню ван ня (оці ноч ний).

Основ ним за вдан ням у ро бо ті з діть ми, які ма ють по ру шен ня ро зу мо во го роз -
вит ку, є:

• спри ян ня со ці аль ній адап та ції ді тей з по ру шен ня ми ро зу мо во го роз вит ку;
• фор му ван ня й роз ви ток у них еле мен тар них по бу то вих навичок;
• ор га ні за ція й за без пе чен ня со ці аль ної вза є мо дії ди ти ни.
На вчан ня на сам пе ред по вин но орі єн ту ва тись не на ово ло дін ня знан ня ми,

а на фор му ван ня жит тє во важ ли вих умінь і на ви чок. Особ ли віс тю на вчан ня є роз -
ми тість меж між на вчаль ни ми за нят тя ми і що ден ним жит тям, оскіль ки уч ні за кріп -
лю ють знан ня та вмін ня у що ден ній ді яль нос ті.

Пе да гог зав ж ди по ви нен спи ра тись на по зи тив ні якос ті й пе ре важ но збе ре же -
ні мож ли вос ті ди ти ни в освіт ньо му про це сі.

4.3. Особ ли вос ті роз вит ку та під трим ки ді тей із за трим кою пси хіч но го
розвитку

За трим ка пси хіч но го роз вит ку (ЗПР) — це пси хо ло го-пе да го гіч не ви зна чен ня
для най роз пов сюд же ні шо го се ред усіх від хи лень, які бу ва ють у ді тей. За да ни ми
на уков ців, у ди тя чій по пу ля ції ви яв ля єть ся від 6 до 11 % ді тей із ЗПР різ но го ге не зу.

За трим ка пси хіч но го роз вит ку на сам пе ред на ле жить до «по гра нич ної» фор ми
ди зон то ге не зу (по ру ше но го ін ди ві ду аль но го роз вит ку осо бис тос ті) й ви ра жа єть ся
в упо віль не но му тем пі до зрі ван ня різ них пси хіч них фун к цій. Це від хи лен ня в ди ти -
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ни мо же бу ти спри чи не не як біо ло гіч ни ми, так і со ці аль ни ми фак то ра ми, а та кож
різ ни ми ва рі ан та ми їх по єд нан ня.

До ді тей із за трим кою пси хіч но го роз вит ку від но сять ді тей, які не ма ють ви ра -
же них від хи лень у роз вит ку. За кла си фі ка цією К. С. Ле бе динсь кої ви ді ля ють чо ти -
ри основ ні ти пи за трим ки пси хіч но го роз вит ку (ЗПР).

Кон с ти ту цій но зу мов ле на фор ма ЗПР. Спо віль не ність і не рів но мір ність розвит -
ку різ них сис тем ди тя чо го ор га ніз му зу мов лює те, що ди ти на від стає від роз вит ку
ін ших ді тей фі зич но і пси хіч но. До цьо го ти пу ЗПР від но сять спад ко во зу мов ле ний
пси хіч ний, пси хо фі зич ний ін фан ти лізм. У ді тей пе ре ва жа ють ри си емо цій но-
особис тіс ної не зрі лос ті, «ди тя чість» по ве дін ки. У шко лі та кі ді ти про яв ля ють се бе
як ти по ві до шкіль ни ки: без по се ред ні, емо цій ні, не вмі ють ке ру ва ти ся пра ви ла ми
по ве дін ки на уро ці.

У ме жах ЗПР кон с ти ту цій но го по ход жен ня та кож роз гля да ють спад ко во зу мов -
ле ну пар ці аль ну (час т ко ву) не до стат ність та ких фун к цій, як прак сис (здат ність ви -
ко нувати ці ле спря мо ва ні ру хи), гно зис (здат ність упіз на ва ти пред мет), зо ро ва
і слу хо ва пам’ять, мов лен ня, які ле жать в осно ві фор му ван ня склад них мі жа на лі за -
тор них на ви чок, та ких як ма лю ван ня, чи тан ня, пись мо, ліч ба то що. Не рід ко з’ясо -
ву єть ся, що та кі особ ли вос ті роз вит ку у свій час спо сте рі га лись і в ін ших чле нів
ро ди ни, то му та ку фор му ЗПР на зи ва ють кон с ти ту цій но зу мов ле ною.

У біль шос ті ви пад ків та ка фор ма ЗПР не бу ває ду же гли бо кою й ви рів ню єть ся
в умо вах за галь ної осві ти при на леж но му ін ди ві ду аль но му під хо ді вчи те ля.

Со ма тич но зу мов ле на фор ма ЗПР зу мов ле на хро ніч ни ми со ма тич ни ми за хво -
рю ван ня ми внут ріш ніх ор га нів ди ти ни — сер ця, ни рок, пе чін ки, ле ге нів, ен до крин -
ної сис те ми. У цьо му ви пад ку цен т раль на нер во ва сис те ма без по се ред ньо не
вра жа єть ся хво ро бою, але страж дає від ви сна жен ня ди тя чо го ор га ніз му в ці ло му.
Хво ро ба зни жує пси хіч ний то нус ди ти ни, ро бить її мля вою, не сприй нят ли вою
до різ но ма ніт них ура жень. Пси хіч ний роз ви ток галь му єть ся на сам пе ред стій кою
ас те нією, яка зни жує за галь ний фі зич ний і пси хіч ний то нус. На її тлі роз ви ва ють -
ся не впев не ність, не рі шу чість, без іні ці а тив ність, кап риз ність, бо яз ли вість.

До не га тив но го впли ву са мої хво ро би час то до да єть ся й не га тив ний вплив умов
ви хо ван ня. Оскіль ки ді ти рос туть в умо вах ре жи му, що їх обе рі гає, гі пе ро пі ки, у них
усклад не не фор му ван ня по зи тив них якос тей осо бис тос ті, ко ло їх спіл ку ван ня об -
ме же не, не до стат ність сен сор но го до сві ду від об ра жа єть ся на по пов нен ні уяв лень
про до вкіл ля. По стій ний страх за здо ров’я та жит тя ди ти ни зму шує бать ків зни жу -
ва ти свої ви мо ги, за до воль ня ти всі її ба жан ня, що ве де до па сив нос ті, від сут нос ті
іні ці а тив нос ті, его їз му.

Пси хо ген но зу мов ле на фор ма ЗПР пов’яза на з не спри ят ли ви ми умо ва ми ви хо -
ван ня, які об ме жу ють або спо тво рю ють сти му ля цію пси хіч но го роз вит ку ди ти ни
на ран ніх ета пах її роз вит ку. Від хи лен ня у пси хо фі зич но му роз вит ку ді тей ви зна ча -
ють ся пси хіч нот рав му ю чим впли вом се ре до ви ща. Чис лен ні спо сте ре жен ня за роз -
вит ком ді тей по ка зу ють, що ЗПР мо же ви ник ну ти в ре зуль та ті де фі ци ту
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спіл ку ван ня в ран ньо му ди тин ст ві, від сут нос ті ма те ринсь кої тур бо ти та лю бо ві. Час -
то цей тип ЗПР ви ни кає в ді тей, які ви хо ву ють ся пси хіч но хво ри ми бать ка ми, пе ре -
ду сім ма тір’ю. По стій ні за ля ку ван ня, по ка ран ня при гні чу ють ди ти ну, зни жу ють її
пси хіч ний то нус і тим са мим при зво дять до ЗПР. По ру шен ня пі зна валь ної ді яль нос -
ті в та ких ді тей зу мов ле ні бід ним за па сом їх ніх уяв лень про до вкіл ля, низь кою пра -
цез дат ніс тю, ла біль ніс тю нер во вої сис те ми, не сфор мо ва ніс тю до віль ної ре гу ля ції
ді яль нос ті, спе ци фіч ни ми особ ли вос тя ми по ве дін ки та пси хі ки. За леж но від ін ди ві -
ду аль них особ ли вос тей пси хі ки ди ти ни ви ни ка ють різ ні ти пи емо цій но го ре агу ван -
ня: в од них ді тей спо сте рі га ють ся агре сив ність, не по слі дов ність, не об ду ма ність
та ім пуль сив ність дій, в ін ших — не рі шу чість, плак си вість, різ ні стра хи.

Якщо при ви хо ван ні ди ти ни в до рос лих пе ре ва жає гі пе ро пі ка, то від мі ча єть ся
ін ший тип роз вит ку осо бис тос ті. Та ка ди ти на погано во ло діє на вич ка ми са мо об -
слуго ву ван ня, кап риз на, не тер п ля ча, не при вче на до спів пе ре жи ван ня й са мо об ме -
жен ня.

Ефек тив ність пе да го гіч ної ро бо ти при цьо му ти пі ЗПР на сам пе ред пов’яза на
з мож ли віс тю пе ре бу до ви не спри ят ли вої сі мей ної ат мо сфе ри та по до лан ня ти пу
сімей но го ви хо ван ня, яке роз бе щує ди ти ну або не хтує нею.

Це реб раль но-ор га ніч на фор ма ЗПР. Це най по ши ре ні ша й най тяж ча фор ма ЗПР
у ді тей, яка пов’яза на з ура жен ням го лов но го моз ку й ви кли кає най більш ви ра же -
ні по ру шен ня емо цій но-во льо вої та пі зна валь ної ді яль нос ті за га лом. Ви ок рем лю -
ють два основ них клі ні ко-пси хо ло гіч них ва рі ан ти ЗПР це реб раль но-ор га ніч но го
ге не зу. При пер шо му ва рі ан ті пе ре ва жа ють ри си не зрі лос ті емо цій ної сфе ри
за типом ін фан ти ліз му. При дру го му ва рі ан ті спо сте рі га єть ся низь кий рі вень ово -
ло дін ня всі ма ви да ми до віль ної ді яль нос ті. У ди ти ни за три му єть ся фор му ван ня всіх
про від них ви дів ді яль нос ті, у то му чис лі й на вчаль ної.

Про гноз за трим ки пси хіч но го роз вит ку це реб раль но-ор га ніч но го ге не зу
значною мі рою за ле жить від ста ну ви щих кор ко вих фун к цій, ти пу ві ко вої ди на міки
йо го роз вит ку, а та кож від зла год же них ефек тив них і сис те ма тич них дій лі ка рів,
пе да го гів і пси хо ло гів.

Основ ні про яви за трим ки пси хіч но го роз вит ку
По ру шен ня пра цез дат нос ті та по ве дін ки

По ру шен ня пра цез дат нос ті та по ве дін ки біль шою чи мен шою мі рою влас ти ві
всім ді тям із ЗПР. При чи ною цьо го яви ща є над лиш ко ва ви сна же ність нер во вих
про це сів, їх інер т ність. У та ких ді тей ду же ко рот ка три ва лість про дук тив ної ро -
боти — усьо го 15–20 хви лин, пі сля чо го на сту пає вто ма. Її про яви не од на ко ві: од ні
ді ти ста ють мля ви ми, сон ни ми, ін ші, на впа ки, ста ють не по си дю чи ми, ба га то
розмов ля ють, не ре агу ють або не га тив но ре агу ють на за ува жен ня. Фун к ці о наль не
по ру шен ня цен т раль ної нер во вої сис те ми в ді тей із ЗПР від об ра жа єть ся не тіль ки
на їх пра цез дат нос ті, а й на по ве дін ці в ці ло му.

Особ ли вос ті пі зна валь ної ді яль нос ті
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За зви чай ді ти із ЗПР не є до пит ли ви ми. За до воль ня ють ся пер шою від по від дю
на своє за пи тан ня й не про яв ля ють на по лег ли вос ті у про це сі ви рі шен ня за вдан ня,
яке їх за ці ка ви ло. Інко ли бу ває, що ди ти на ста вить ба га то за пи тань, але всі во ни од -
но ма ніт ні і свід чать не стіль ки про ін те рес ди ти ни, скіль ки про йо го об ме же ність,
не вмін ня спо сте рі га ти то що. Де які ді ти з не стій кою ува гою, по ста вив ши за пи тан -
ня, на віть не мо жуть до че ка тись від по ві ді і біль ше цим не ці кав лять ся.

Сен со мо тор ний роз ви ток і чут тє ве пі знан ня дій с нос ті
У зв’яз ку з по ру шен ня ми цен т раль ної нер во вої сис те ми опра цю ван ня от ри ма ної ін -

фор ма ції від ор га нів чут тя від бу ва єть ся менш успіш но. Ді тям із за трим кою пси хіч но го
роз вит ку бу ває склад но від різ ни ти бук ви, особ ли во як що во ни по діб ні за фор мою;
склад но на пи са ти лист, то му що це ви ма гає до сить ви со ко го рів ня прос то ро вої орі єн та -
ції, щоб роз піз на ти та від тво ри ти гра фіч не зоб ра жен ня букв, їх роз мі щен ня на сто рін -
ках зо ши та. Не сфор мо ва ність прос то ро вих уяв лень зу мов лює й те, що на по чат ку
на вчан ня у шко лі ді ти із ЗПР ще не впев не но мо жуть роз різ ня ти пра ву й лі ву сто ро ни,
плу та ють по нят тя «під», «над», «ви ще», «ниж че», «да лі», «ближ че», «вни зу», «звер ху».

Особ ли вос ті мис лен ня
Ді ти із за трим кою пси хіч но го роз вит ку, роз гля да ю чи пред ме ти та яви ща, опе ру -

ють знач но мен шою кіль кіс тю на вчаль но го ма те рі а лу, ніж їх од но літ ки з ти по вим
роз вит ком. На прик лад, ко ли ді ти із ЗПР роз гля да ють різ ні кві ти, лис тя й по бу то ві
пред ме ти, во ни ви ді ля ють ко лір, ін ко ли — роз мір. При цьо му ді ти за зви чай на зи ва -
ють основ ні ко льо ри, без від тін ку. Ще склад ні шим за вдан ням для них є опис доб ре
знай о мо го пред ме та, на прик лад, ка пе лю ха (біль шість ді тей із за трим кою пси хіч но -
го роз вит ку від по ві да ють ко рот ко: «Це щоб одя га ти на го ло ву»). Оче вид но, що уяв -
лен ня про цей пред мет у ді тей по вер х не ве, ма ло ди фе рен цій о ва не, то му й ма те рі а лу
для ана лі зу сут тє вих і дру го ряд них ознак ма ло. У ре зуль та ті за три му єть ся фор -
муван ня уза галь нен ня по нят тя «го лов ний убір». Так із не до стат ньої кіль кос ті
та дифе рен ці а ції чут тє вих вра жень ви ни кає й від ста ван ня в роз вит ку мис лен ня ди -
ти ни. Са ме зі сприй ман ням та уяв лен ням най час ті ше пов’яза не об раз не мис лен ня,
яке в ді тей із ЗПР має ба га то слаб ких сто рін. Важ ли во пам’ята ти, що са ме цей вид
мис лен ня є над зви чай но важ ли вим, то му що без ньо го не мож ли вий пе ре хід до ви -
щої фор ми мис лен ня — сло вес но-ло гіч ної.

Пам’ять
Слаб ка пам’ять у ді тей із ЗПР час то при вер тає ува гу пе да го гів. Ді ти ма ють труд -

но щі під час за пам’ято ву ван ня букв і цифр, таб ли ці мно жен ня, вір шів. До віль на й
ми мо віль на пам’ять у ді тей із за трим кою пси хіч но го роз вит ку є слаб кою. Та кі ді ти
дов го не мо жуть зро зу мі ти за вдан ня, за пам’ята ти щось, не ви ко рис то ву ють спе ці -
аль них прий о мів для за пам’ято ву ван ня: по вто рен ня, по ді лу ма те рі а лу на ло гіч но за -
вер ше ні час ти ни, ви ко нан ня різ них ло гіч них дій.

Знан ня й уяв лен ня про на вко лиш ній світ
У пер шу чер гу ці знан ня на ба га то вуж че в по рів нян ні з ін ши ми діть ми. На по чат -

ку на вчан ня у шко лі ді ти із ЗПР час то не мо жуть від по віс ти на за пи тан ня, де вони
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жи вуть. Час то ці ді ти не зна ють ро дин них вуз, по слі дов нос ті днів тиж ня, мі ся ців
і пори ро ку, чим зай ма ють ся лю ди в різ ні по ри ро ку, як ве дуть се бе тва ри ни та пта -
хи. Спо сте рі га єть ся та кож брак сис тем нос ті знань.

Роз ви ток осо бис тос ті
Окрім за галь них про явів не зрі лос ті осо бис тос ті ді тей із за трим кою пси хіч но го

роз вит ку в них ін ко ли про яв ля ють ся та кі ри си, які зу мов лю ють ся хво роб ли ви ми
по ру шен ня ми фун к ці о ну ван ня нер во вої сис те ми. На тлі над лиш ко вої ви сна же нос -
ті, за галь мо ва нос ті нер во вих про це сів у де яких ді тей про яв ля ють ся та кі ха рак те -
рис ти ки, як мля вість, бо яз кість, не вмін ня від сто я ти свої ін те ре си, плак си вість,
схиль ність скар жи тись на сво їх то ва ри шів, по стій но звер та тись по до по мо гу до до -
рос лих, від мо ва від будь-якої ді яль нос ті, яка по тре бує зу силь. Над лиш ко ва збуд -
ливість, яка та кож пов’яза на зі швид ким ви сна жен ням, ве де до бур них ре ак цій
на за ува жен ня, до по стій них кон ф лік тів з то ва ри ша ми, бій ок, які час то за кін чу ють -
ся сльо за ми й пов ним ви сна жен ням. На по ру шен ня по ве дін ки та не га тив ні ха ракте -
рис ти ки осо бис тос ті ді тей із ЗПР не га тив но впли ває й мік ро со ці аль не се ре до ви ще,
в яко му ці ді ти ви хо ву ють ся, особ ли во їх по ло жен ня в ко лек ти ві, до свід не ус піш -
нос ті на вчан ня у шко лі.

У ро бо ті з діть ми, які ма ють за трим ку пси хіч но го роз вит ку, ду же важ ли во за -
без пе чи ти їх го тов ність до на вчан ня. Слід здій с ню ва ти ро бо ту з роз вит ку дріб ної
мо то ри ки, фо не ма тич но го слу ху, фор му ван ня пра виль ної зву ко ви мо ви, уточ нен ня
до ма те ма тич них по нять, фор му ван ня со ці аль но прий нят ної по ве дін ки. Важ ли во
звер та ти ува гу на під ви щен ня рів ня за галь но го роз вит ку, уточ нен ня по нять про
пред ме ти на вко лиш ньо го се ре до ви ща, по глиб лен ня знань про са му ди ти ну, її
здоров’я.

4.4. Особ ли вос ті роз вит ку та під трим ки ді ти із це реб раль ним па ра лі чем

По ру шен ня опор но-ру хо во го апа ра ту, на сам пе ред ди тя чий це реб раль ний па ра -
ліч (ДЦП), є од ним з тяж ких по ру шень пси хо фі зич но го роз вит ку ді тей, яке про яв -
ля єть ся в по ру шен нях ру хо вих фун к цій, які час то по єд ну ють ся з роз ла да ми
мов лен ня, ін ши ми усклад нен ня ми фор му ван ня ви щих пси хіч них фун к цій та осо -
бис тос ті, а не рід ко і зни жен ням ін те лек ту.

По ру шен ня фун к цій опор но-ру хо во го апа ра ту зу стрі ча єть ся у 5–7 % ді тей. Пе -
ре важ на біль шість з них це ді ти з ди тя чим це реб раль ним па ра лі чем (89 %) — од ним
з най по ши ре ні ших нев ро ло гіч них діа гно зів. Тер мін «ди тя чий це реб раль ний па ра -
ліч» об’єд нує гру пу ста нів, при яких по ру шу ють ся ру хи та здат ність кон т ро лю ва ти
по ло жен ня ті ла у прос то рі. Це реб раль ний па ра ліч час то суп ро вод жу єть ся по ру шен -
ням мов лен ня, пси хі ки, зо ру, слу ху, іно ді — епі леп тич ни ми на па да ми.

При чи на ми ДЦП до на род жен ня ди ти ни мо жуть бу ти ін фек цій ні за хво рю ван ня
ма те рі під час ва гіт нос ті, особ ли во крас ну ха; ток си коз під час ва гіт нос ті; не су міс ність
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На зва При чи ни Як про яв ля єть ся Чим суп ро вод жу єть ся

Спас тич на
дип ле гія
(хворо ба
Літтла)

Пе ред час ні пологи Тет ра па рез — ура жен ня всіх
кін ці вок, але ру ки ура же ні
знач но мен ше. То нус м’язів
під ви ще ний. При від сут нос ті
своє час ної до по мо ги спас тич -
но ско ро че ні м’язи втра ча ють
здат ність роз тя гу ва тись

Інте лект збе ре же ний, мо -
жуть на вча ти ся за за галь ною
на вчаль ною про гра мою.
При близ но у 30 % ді тей спо -
сте рі га єть ся ЗПР, у 15 % —
лег ка ро зу мо ва від ста лість,
у 60–70 % ви яв ля єть ся диз -
ар т рія (по ру шен ня зву ко -
вимо ви внас лі док па ра лі чу
ар ти ку ля цій них м’язів)

Спас тич на
геміп ле гія

Па то ло гіч ні про це си
в од ній з пів куль
голов но го моз ку

Ура жен ня м’язів од нієї
полови ни ті ла. За зви чай ру ка
ура же на най біль ше

Інте лект і мов лен ня за зви -
чай збе ре же ні. Інко ли бу ває
по ру шен ня ви мо ви (ди зар т -
рія). Спо сте рі га ють ся 
епі леп тич ні напади, 
за галь ні або у ви гля ді су дом
на ураже ній сто ро ні

По двій на
геміп ле гія

Хро ніч на пре- 
й пе ри на таль на 
гі пок сія з ди фуз ним
ушкод жен ням 
пів куль голов но го
моз ку

Тет ра па рез з пе ре важ ним
ура жен ням рук. Спо сте рі -
гаєть ся ви ра же ний па ра ліч
міміч но-ар ти ку ля цій них
м’язів, у зв’яз ку з чим усклад -
нюються про це си ков тан ня 
й жу ван ня. Мо же суп ро вод жу -
ва ти ся судом ним син д ро мом,
внут ріш ньою гідро це фа лією
(збіль шен ням кількості спин -
но моз ко вої рі ди ни в че реп ній
по рож ни ні), мік ро це фа лією
(змен шення роз мі ру че ре па
й го лов но го моз ку)

Про гнос тич но най менш
спри ят ли ва. У біль шос ті
випад ків суп ро вод жу єть ся
ін те лек ту аль ною не до стат -
ніс тю (тяж ко го і гли бо ко го
сту пе ня)

Гі пер ке не -
тич на фор ма

Ура жен ня
під кор ко вих вуз лів

Про яв ля єть ся в гі пер кі не зі —
ви му ше них ру хах у резуль та ті
ми мо віль них скоро чень
м’язів. 
З’яв ля ють ся із 6–12 мі ся ців
жит тя. Посилю ють ся при
нама ган ні ці ле спря мо ва но
рухатись і психо емо цій но му
напру женні. Мов лен ня
усклад не не через гі пер кі не зі
і ри гід ність го ло со вих м’язів,
ди зар т рич не

Інте лект збе ре же ний.
Навча ють ся за за галь но -
освіт ньою про гра мою, 
але ма ють ве ли кі труд но щі
з пись мом через гі пер кі нез.
Ця фор ма мо же 
усклад ню ва ти ся 
знижен ням гос т ро ти 
слу ху

Ато ніч но-
аста тич на
фор ма

Ура же ний мо зо чок
і ло бо ві від ді ли
головно го моз ку

Ха рак те ри зу єть ся гі по то нією
м’язів ту лу ба й кін ці вок за на -
яв нос ті ви со ких су хо жиль них
ре флек сів, атак сії (по ру шен ня
ко ор ди на ції, узгод же нос ті дії
м’язів, яке за ва жає ди ти ні
стоя ти і хо ди ти). Хо да хит ка,
із ши ро ко роз став ле ни ми но -
га ми. Мов лен ня упо віль не не,
скан до ва не

При пе ре важ но му ура жен ні
лоб них ді ля нок ко ри пів -
куль го лов но го моз ку ін те -
лект за зви чай зни же ний
(ЗПР або лег ка розумо ва
відста лість), ді ти вчать ся за
спе ці аль ни ми про гра ма ми.
При пе ре важ но му ура жен ні
мо зоч ка ін те лект збе ре же -
ний, ді ти вчать ся за про гра -
мою ма со вої шко ли
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ре зус-фак то ра ма те рі та ди ти ни; спад ко вість. Під час пологів при чи на ми ДЦП мо -
жуть бу ти ас фік сія (кис не ва не до стат ність), ро до ві трав ми, пе ред час ні ро ди. Пі сля
на род жен ня ди ти ни при чи на ми ДЦП мо жуть ста ти ін фек цій ні за хво рю ван ня моз ку
(ме нін гіт, ен це фа літ), трав ми го ло ви, пух ли на моз ку.

Важ ли во пам’ята ти, що ДЦП є за хво рю ван ням не про гре су ю чим, од нак стій кою
при чи ною тяж ко го ста ну ди ти ни.

Усклад нен ня роз вит ку пси хіч них про це сів та осо бис тос ті в ді тей з ди тячим
церебраль ним па ра лі чем

У ді тей з ди тя чим це реб раль ним па ра лі чем час то спо сте рі га ють ся пси хіч ні
порушен ня, ха рак тер і сту пінь яких за ле жать від склад нос ті та ло ка лі за ції ура жень
моз ку.

У 30–40 % ді тей на яв на ро зу мо ва від ста лість різ но го сту пе ня, в ін ших —
при за до віль но му роз вит ку ло гіч но го мис лен ня час то від бу ва єть ся не до роз ви -
нення фун к цій, пов’яза них з не до стат нім прос то ро вим ана лі зом і син те зом.
Усе це ро бить пси хіч ний роз ви ток ди ти ни не гар мо ній ним, різ ні пси хіч ні
функції фор му ють ся не рів но мір но, що ве де до вто рин ної за трим ки пси хіч ного
роз вит ку.

Мов лен нє ві труд но щі, по ру шен ня мі мі ки, ін ко ли сли но те ча мо жуть ство рю ва ти
більш по га не вра жен ня про ін те лек ту аль ний роз ви ток цих ді тей, ніж це є в дій с нос -
ті. Дій с ний пси хіч ний стан мож на ви зна чи ти ли ше шля хом уваж но го спо сте ре жен -
ня та спе ці аль них ме то дів діа гнос ти ки.

Ді тям цієї ка те го рії влас ти ві емо цій на збуд ли вість, змі на на строю. У мі ру до -
рослі шан ня в них ви ни кає по чут тя не пов но цін нос ті, без по міч нос ті. У зв’яз ку з цим
мо жуть роз ви ва тись па то ло гіч ні ри си ха рак те ру — за мкну тість, від сто ро не ність від
ре аль ної дій с нос ті.

До пси хот рав му ю чих об ста вин, які впли ва ють на роз ви ток осо бис тос ті, на ле -
жать та кі чин ни ки:

• пе ре жи ван ня не доб ро зич ли во го став лен ня од но літ ків, над мір ної ува ги
оточую чих;

• об ме же ність між осо бис тіс них від но син у ди тя чо му ко лек ти ві;
• емо цій на де при ва ція (пси хіч ний стан, пов’яза ний з не мож ли віс тю за до воль -

няти осно ві жит тє ві по тре би, на прик лад, спіл ку ван ня) че рез роз лу чен ня
з мамою чи ви хо ван ня в не пов ній сім’ї;

• труд но щі у про це сі на вчан ня, зу мов ле ні па ра лі чем, гі пер кі не зом, по ру шен ня -
ми прос то ро во го сприй ман ня.

На са мо му по чат ку ор га ні за ції спіль но го на вчан ня важ ли во ство ри ти спри ят ли -
ве на вчаль не се ре до ви ще. Для цьо го мо жуть зна до би тись до дат ко ві за со би для чи -
тан ня, пись ма, ма лю ван ня; три ма чі для руч ки, олів ців то що. Ді ти мо жуть дру ку ва ти
на комп’юте рі. Ки шень ко вий каль ку ля тор по лег шить ма те ма тич ні об ра ху ван ня.
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Для ство рен ня по зи тив ної ат мо сфе ри під час за нять пе да го гам тре ба:
• зна хо ди тись по ближ че до ді тей;
• ви ко рис то ву ва ти сен сор ні кон так ти — по три ма ти ру ку, до тор к ну тись до пле -

ча, по гла ди ти по го ло ві, під три ма ти ди ти ну по гля дом, спіл ку ва ти ся з ди ти ною
на рів ні її очей;

• по смі ха тись кож ній ди ти ні, ство рю ва ти си ту а ції успі ху;
• ви ко рис то ву ва ти під три му ю чі ін то на ції, роз мов ля ти не ду же швид ко й го лос но;
• уваж но ста ви тись до ви слов лю вань уч нів, про явів сим па тії;
• куль ти ву ва ти у кла сі ба жан ня до по мог ти, ми ло сер дя.

Для успіш ної ін к лю зії ді тей з ДЦП обов’яз ко вим є ство рен ня без бар’єр но го
сере до ви ща. Ко рек цій на ро бо та вклю чає в се бе ко рек цію ру хо вих по ру шень,
роз ви ток пі зна валь ної ді яль нос ті, роз ви ток форм по ве дін ки та со ці аль ної
взаємодії.

4.5. Особ ли вос ті роз вит ку та під трим ки ді тей з по ру шен ня ми зо ру

Основ ну ін фор ма цію про на вко лиш ній світ (до 90 %) ди ти на от ри мує че рез зір,
який є про від ним сен сор ним ка на лом вза є мо дії з на вко лиш ньої дій с ніс тю, то му по -
ру шен ня зо ру сут тє во впли ва ють на роз ви ток ди ти ни. Основ ним кри те рі єм зо ро вих
по ру шень є гос т ро та зо ру, оскіль ки во на має най біль ше зна чен ня для жит тє -
діяльнос ті лю ди ни. При зо ро вих по ру шен нях гос т ро ту зо ру ді лять на:

• від нос ну (гос т ро та зо ру без оку ля рів);
• аб со лют ну (гос т ро та зо ру в оку ля рах, адек ват них оп тич ній сис те мі ока, тоб то гос -

т ро та зо ру з оп ти маль ною оп тич ною ко рек цією — ви ко ри стан ня оку ляр, лінз).

До по ру шень зо ру від но сять слі по ту, сла бо зо рість, ко со о кість.
Слі пі (не зря чі) ді ти — це ді ти з аб со лют ною гос т ро тою зо ру очей, що кра ще

бачать з оп тич ною ко рек цією від 0 до 0,04, тоб то в них або зов сім від сут ні зо рові
від чут тя, че рез що обид ва ока втра ча ють спро мож ність до від чут тя світ ла
та кольо ро роз різ нен ня, або збе рі га єть ся світ ло від чут тя чи не знач ний за лиш -
ковий зір.

• То таль но слі пі — ді ти, в яких гос т ро та зо ру до рів нює 0 або за ли ша єть ся світло -
від чут тя; до цієї ка те го рії від но сять та кож осіб з різ ким зву жен ням поля зо ру
до 10°.

• Час т ко во (пар ці аль но) слі пі — ді ти з аб со лют ною гос т ро тою зо ру від
0,01 до 0,04 в оці, яке кра ще ба чить, з оп тич ною ко рек цією. На яв ний за лиш ко -
вий збе ре же ний фор ме ний зір (здат ність роз різ ня ти фор ми, ви ді ля ти фігури
пред ме тів та яс к ра ві ко льо ри на за галь но му тлі, дає мож ли вість орі єнту ва тись
під час ходь би). За лиш ко вий зір мо же ма ти різ ні ха рак те рис ти ки за леж но від
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клі ніч них форм оч но го за хво рю ван ня і є гли бо ким по ру шен ням сис те ми зо ро -
во го сприй ман ня.

Сут тє ве зна чен ня для пси хіч но го роз вит ку ди ти ни має час ви ник нен ня гли бо ко -
го по ру шен ня зо ру:

• Слі по на род же ні — ді ти з урод же ною то таль ною слі по тою, які втра ти ли зір
до ста нов лен ня мов лен ня (при близ но до трьох ро ків) і не ма ють зо ро вих
уявлень, тоб то весь про цес пси хіч но го роз вит ку проходить в умо вах пов но го
ви па дін ня зо ро вої сис те ми.

• Осліп лі — ді ти, які втра ти ли зір у до шкіль но му ві ці й піз ні ше, тоб то ма ють зо -
ро ві уяв лен ня.

Сла бо зо рі ді ти — ді ти з аб со лют ною гос т ро тою зо ру ока, що кра ще ба чить, з оп тич -
ною ко рек цією до рів нює від 0,05 до 0,4 або зі зву жен ням по ля зо ру до 20° від точ ки
фікса ції. Та кі по ру шен ня зо ру в основ но му від бу ва ють ся за ра ху нок тяж ких за хво рю -
вань зо ро во го ана лі за то ра. Ді ти з та ким ста ном зо ру ма ють труд но щі в на вчан ні та про -
це сі пі знан ня до вкіл ля. Однак зір у них за ли ша єть ся про від ним ана лі за то ром
сприй ман ня пред ме тів та явищ і мо же ви ко рис то ву ва тись як про від ний у на вчаль ній,
про фе сій ній та ін ших ви дах ді яль нос ті. То му йо го тре ба обе рі га ти, не об хід ни ми є ре -
гу ляр на діа гнос ти ка, пе рі о дич ні кон суль та ції в оф таль мо ло га й тиф ло пе да го га.

Ді ти зі зни же ним зо ром — осо би з аб со лют ною гос т ро тою зо ру від 0,5 до 0,9 ока
з ви ко ри стан ням зви чай них за со бів ко рек ції. Зни жен ня зо ру від бу ва єть ся за ра ху -
нок фун к ці о наль них по ру шень зо ро во го ана лі за то ра. Своє час на спе ці аль на ціле -
спря мо ва на лі ку валь но-про фі лак тич на ро бо та та ко рек цій но-роз ви валь на
ор га ні за ція на вчаль но-ви хов но го про це су (за зви чай у спе ці аль но му до шкіль но му
на вчаль но му за кла ді для ді тей з по ру шен ня ми зо ру) мо жуть спри я ти нор ма лі за ції
гост ро ти зо ру в ді тей цієї гру пи, що дає їм мож ли вість по даль шо го на вчан ня в за -
галь но ос віт ніх на вчаль них за кла дах.

При чи ни по ру шен ня зо ро вої фун к ції мо жуть бу ти врод же ни ми й на бу ти ми.
Урод же ні по ру шен ня зо ру зу мов ле ні ге не тич ни ми спад ко ви ми фак то ра ми (урод же -
ні фор ми ка та рак ти, по мут нін ня криш та ли ка ока, атро фія зо ро во го нер ва, аль бі -
нізм, мік роф тальм); хво роб ли вим впли вом на ор га нізм у пе рі од ем б рі о наль но го
роз вит ку (пе ре не се ні ма тір’ю ві рус ні за хво рю ван ня: ток соп лаз моз, крас ну ха то що;
пологові трав ми, що про во ку ють внут ріш ньо че реп ні та внут ріш ньо оч ні кро во ви -
ли ви, пе ре ло ми та змі щен ня кіс ток че ре па; гор мо наль ні по ру шен ня в ма те рі і пло -
ду; ре зус-не су міс ність кро ві ма те рі і пло ду). На бу ті по ру шен ня зо ру зу мов ле ні
зов ніш ні ми та внут ріш ні ми впли ва ми у про це сі жит тє ді яль нос ті: ме ха ніч ни ми
травма ми ока, че реп но-моз ко ви ми трав ма ми, фі зич ни ми пе ре ван та жен ня ми, пе -
ре не се ни ми хво ро ба ми (цук ро вий ді абет, ме нін гіт), іоні зу ю чою ра ді а цією, ін ток -
си ка цією різно го по ход жен ня (ал ко голь, хло ро форм, про ти зап лід ні за со би, де які
лі ки — сно дій ні, про ти су дом ні, хі міч ні, ін су лін).
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Особ ли вос ті пси хо фі зич но го роз вит ку ді тей з по ру шен ня ми зо ру спо сте -
рі га ють ся пе ре ду сім у сфе рі чут тє во го пі знан ня: у ди ти ни по ру шу ють ся зо ро -
ві від чут тя та сприй ман ня, що впли ває на фор му ван ня кіль кос ті зо ро вих
уяв лень, а це, у свою чер гу, від би ва єть ся на фор му ван ні об ра зів, уяв лень, по -
нять, мов лен ня; по ру шу єть ся спів від но шен ня об раз но го та по ня тій но го в мис -
лен нє вій ді яль нос ті; спо сте рі га ють ся особ ли вос ті емо цій но-во льо вої ре гу ля ції;
зни жу єть ся пі зна валь на ак тив ність і по слаб лю єть ся роз ви ток пі зна валь них
про це сів.

Від чут тя та сприй ман ня
90 % ін фор ма ції лю ди на от ри мує че рез зір, але у слі пих ді тей утра че на фун к ція

зо ро во го ана лі за то ра ком пен су єть ся за ра ху нок ак тив ної ді яль нос ті збе ре же них
ана лі за то рів — слу хо во го, ру хо во го, так тиль но го то що.

Ве ли ке зна чен ня для сприй ман ня й пі знан ня на вко лиш ньо го у слі пих і сла бо -
зорих має до тик. Так тиль не сприй ман ня за без пе чує от ри ман ня ком п лек су різ них
від чут тів (тор кан ня, тис нен ня, рух, теп ло, хо лод, біль, фак ту ра ма те рі а лу) й до по -
ма гає ви зна чи ти фор му, роз мі ри, уста но ви ти про пор цій ні від но шен ня. Від чут тя,
що сприй ма ють ся нер во ви ми за кін чен ня ми шкі ри та сли зови ми обо лон ка ми, пе -
ре да ють ся в ко ру го лов но го моз ку у від діл, пов’яза ний з ро бо тою рук і кін чи ків
паль ців. Так не зря чі вчать ся ба чи ти ру ка ми та паль ця ми.

По ряд з до ти ком важ ли ву роль ві ді гра ють слу хо ве сприй ман ня й мов лен ня.
За до по мо гою зву ків ді ти з по ру шен ня ми зо ру мо жуть ви зна ча ти пред мет ні та прос -
то ро ві влас ти вос ті на вко лиш ньо го се ре до ви ща.

Від умін ня орі єн ту ва тись у прос то рі за ле жить успіш ність ово ло дін ня різ ни ми
ви да ми ді яль нос ті. Прос то ро ве орі єн ту ван ня є іс тот ною час ти ною віль но го ру ху
у прос то рі, то му не зря чих тре ба спе ці аль но вчи ти прос то ро во го орі єн ту ван ня: умін -
ня ви три му ва ти на пря мок ру ху, ви зна ча ти своє міс це у прос то рі, до ла ти або об хо -
ди ти пе ре шко ди.

Прос то ро ва орі єн та ція в різ них ви дах ді яль нос ті слі пих лю дей по тре бує
здатності ди фе рен ці ю ва ти зву ки, шу ми, ло ка лі зу ва ти дже ре ло зву ків, то му при
часто му ви ко ри стан ні слу ху під ви щу єть ся слу хо ва чут тє вість. Слі пі та сла бо зо рі
діти по сту па ють ся сво їм од но літ кам у роз вит ку точ нос ті ру хів, в оцін ці ру хів і м’язо -
вій на пру зі.

Сла бо зо рим ді тям важ ко сприй ма ти пред ме ти на від ста ні й ті, що ру ха ють ся,
а та кож ве ли кі та дріб ні за роз мі ром, то му ба га то чо го з до вкіл ля за ли ша єть ся по за
ува гою цих ді тей та збід нює уяв лен ня про на вко лиш ній світ.

Пам’ять
Слі пі та сла бо зо рі ді ти ви му ше ні за пам’ято ву ва ти й утри му ва ти в пам’яті та ку

кіль кість ін фор ма ції, яку не тре ба пам’ята ти лю ди ні, яка ба чить. То му за зви чай
у слі пих і сла бо зо рих лю дей об сяг пам’яті ве ли кий. Сис те ма ти за ція, кла си фі ка ція,
гру пу ван ня ма те рі а лу та ство рен ня умов для йо го чіт ко го від тво рен ня є пе ре ду мо -
ва ми роз вит ку пам’яті при по ру шен нях зо ру.
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Мис лен ня
Фор му ван ня та ких мис лен нє вих опе ра цій, як ана ліз, син тез, по рів нян ня, кла -

сифі ка ція, уза галь нен ня, від бу ва єть ся у сла бо зо рих ді тей піз ні ше, ніж у ді тей, які
ба чать. Труд но щі вста нов лен ня зміс тов них зв’яз ків і від ста ван ня в роз вит ку за зна -
че них опе ра цій обу мов ле ні не до стат нім роз вит ком на оч но-ді єво го й на оч но-об раз -
но го мис лен ня. Про те пря ма за леж ність між сту пе нем по ру шен ня зо ру та рів нем
роз вит ку пі зна валь ної ді яль нос ті не спо сте рі га єть ся. Слі по та має опо се ред ко ва ний
вплив на роз ви ток ви щих форм пі зна валь ної ді яль нос ті (ло гіч но го мис лен ня й мов -
лен ня, до віль но го за пам’ято ву ван ня, ці ле спря мо ва ної ува ги та ін.).

У ді тей з по ру шен ня ми зо ру на яв на дис гар мо нія у вза є мо дії чут тє вих та ін те -
лекту аль них фун к цій. Так, пе ре ва жан ням сло вес но-ло гіч ної фор ми пі знан ня над
чут тє вою мож на по яс ни ти те, що слі пі ді ти ма ють іно ді до сить ве ли кий за пас аб ст -
рак т но-сло вес них, фор маль но пра виль них, але не на пов не них кон к рет но-пред мет -
ним зміс том знань, спо сте рі га єть ся та кож пев не від ста ван ня в ро зу мін ні слів
з кон к рет ним зна чен ням.

На від мі ну від слі по на род же них ді ти, які осліп ли пі сля пев но го пе рі о ду нор маль -
но го роз вит ку, збе рі га ють зо ро ві уяв лен ня, сфор мо ва ні в них ра ні ше. Та кі слі ди по -
пе ред ніх уяв лень за ли ша ють ся у сві до мос ті ди ти ни за вдя ки об раз ній пам’яті й
ві ді гра ють важ ли ву роль у від нов лен ні об ра зів пред ме тів та явищ при сприй ман ні
їх сло вес но го опи су. Сту пінь збе ре жен ня зо ро вих уяв лень за ле жить від ві ку, в яко -
му нас та ла слі по та (від по від но, чим піз ні ше ви ник зо ро вий де фект, тим ба гат ше
в ди ти ни за пас по пе ред ніх об ра зів дій с нос ті), та від зміс ту й ор га ні за ції пі зна валь -
ної ді яль нос ті осліп лих ді тей. Збе ре же ні об раз ні уяв лен ня мо жуть збе рі га тись до -
сить дов го, не зга са ю чи на віть про тя гом усьо го жит тя.

Ува га
У ді тей з по ру шен ня ми зо ру на яв не пе ре ва жан ня слу хо вої ува ги над зо ро вою,

а та кож від мі ча ють ся знач ні труд но щі фор му ван ня до віль ної ува ги. Важ ли во за зна -
чи ти, що всі якос ті ува ги (ак тив ність, спря мо ва ність, об сяг, роз по діл, пе ре клю чен -
ня, ін тен сив ність, стій кість) зна хо дять ся під впли вом по ру шень зо ру, але здат ні
до ви со ко го роз вит ку, який мо же пе ре ви щу ва ти рі вень ді тей, які ба чать.

Мов лен ня
Особ ли вос ті мов лен ня про яв ля ють ся у склад нос ті вста нов лен ня пред мет ної

спів від не се нос ті сло ва й об ра зу, ро зу мін ня кон к рет но го зна чен ня слів, ви ко ри стан -
ня по нять у мов лен ні.

Емо цій но-во льо ва сфе ра
Слі пі та сла бо зо рі ді ти є більш ра ни ми ми, особ ли во за шка лою са мо оцін ки. Вод -

но час сла бо зо рі ді ти є більш три вож ни ми та емо цій ни ми, ніж слі пі ді ти. Їм влас ти -
вий страх пе ред не ві до мим прос то ром і не ві до ми ми пред ме та ми. Це са ме
сто су єть ся і знай ом ст ва з ін ши ми людь ми. Їхні емо ції ма ло ви ра жа ють ся че рез мі -
мі ку, жес ти, по зи, в основ но му це від бу ва єть ся че рез ін то на цію, тембр і гуч ність го -
ло су. Во ни ду же доб ре від чу ва ють емо цій ний стан спів роз мов ни ка.
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Особ ли вос ті ро бо ти з не зря чи ми діть ми та діть ми зі зни же ним зо ром
в умовах ін к лю зив но го на вчан ня

Пе да го гам, які пра цю ють з діть ми, які ма ють по ру шен ня зо ру, в умо вах ін к лю -
зив но го на вчан ня важ ли во адап ту ва ти до по треб цих ді тей на вчаль не се ре до ви ще
ще до по чат ку при хо ду та кої ди ти ни у клас. Якщо ди ти на є сла бо зо рою, їй не об хід -
ні до дат ко ве освіт лен ня ро бо чо го міс ця, спе ці аль ні під руч ни ки, зо ши ти, збіль шу ю -
ча тех ні ка. Якщо ди ти на не зря ча, їй бу дуть по тріб ні під руч ни ки, на дру ко ва ні
шриф том Брай ля, текст, за пи са ний для від тво рен ня у зву ко во му фор ма ті. При спіл -
ку ван ні з не зря чою ди ти ною важ ли во да ти їй зро зу мі ти, хто з нею роз мов ляє, да ю -
чи кон к рет ну ін фор ма цію про се бе. У кла сі не по вин но бу ти жод них пе ре шкод, які
мо жуть за ва жа ти пе ре су ван ню ди ти ни.

Важ ли во під го ту ва ти ін ших ді тей у кла сі, які змо жуть ви ко ну ва ти фун к ції про -
від ни ка для та кої ди ти ни. Пе да гог не по ви нен уни ка ти та ких слів, як «по ди вись»,
«ди вись», то му що ці сло ва є при род ни ми і по вин ні ввій ти в лек си кон ди ти ни.
Учитель та кож му сить озву чу ва ти все, що він пи ше на дош ці. По яс нен ня вчи те ля
не по вин но бу ти швид ким і склад ним — тре ба по яс ню ва ти прос то, зро зу мі ло, з на -
ве ден ням до ка зів, ви ко рис то ву ю чи до дат ко ві, за мож ли вос ті об’єм ні на оч ні за со -
би. Від пе да го га ви ма га ють ся тер пін ня для ба га то ра зо во го по яс нен ня й на дан ня
вка зі вок про ви ко нан ня за вдан ня ди ти ні, яка не ба чить. Важ ли во да ва ти та ким ді -
тям мож ли вість ознай о ми ти ся з ди дак тич ним ма те рі а лом, який бу дуть ви ко рис то -
ву ва ти під час уро ку, ще до по чат ку про ве ден ня са мо го уро ку.

Пе да го ги кла сів з ін к лю зив ним на вчан ням по вин ні по пе ред жу ва ти втом лю -
ваність ді тей з по ру шен ня ми зо ру, бра ти до ува ги їх по віль ність у про це сі чи тан ня,
пись ма, яка пе ред ба чає звіль нен ня на вчаль но го ма те рі а лу від дру го ряд но го й
несуттє во го. Не об хід но чіт ко рег ла мен ту ва ти без пе рер в не зо ро ве на ван та жен ня,
яке не по вин но пе ре ви щу ва ти 5–7 хви лин для сла бо зо рих ді тей і 10–15 хви лин для
дітей зі зни же ним зо ром, хо ча й та ке на ван та жен ня мо же втом лю ва ти ба га тьох
дітей.

Сла бо зо рі та слі пі ді ти мо жуть ма ти як за ни же ну, так і за ви ще ну са мо оцін ку. Від -
мі ча єть ся, що не зря чі стар шо клас ни ки не вмі ють вес ти діа лог, слу ха ти спів роз мов -
ни ка, не став лять за пи тань, не спів від но сять свої ви слов лю ван ня з ви слов лю ван ня ми
ін ших — при діа ло зі пе ре хо дять на мо но лог. То му важ ли во, по чи на ю чи з мо лод ших
кла сів, учи ти і при вча ти ро зу мі ти по зи цію ін шо го, фор му ва ти на вич ки спіл ку ван ня.
З ме тою ство рен ня по зи тив ної спри ят ли вої ат мо сфе ри у кла сі не зря чу чи сла бо зо -
ру ди ти ну слід пред с та ви ти всьо му кла су, да ти ді тям мож ли вість по спіл ку ва ти ся, сти -
му лю ва ти за пи тан ня з бо ку ін ших ді тей і са мо стій ні від по ві ді цієї ди ти ни.

Пе да го гам, які пра цю ють з діть ми, які ма ють по ру шен ня зо ру, тре ба пам’ята ти,
що для не зря чих ді тей основ ним ка на лом для сприй ман ня ін фор ма ції є слух, то му
важ ли во за без пе чи ти мож ли вість ви ко ри стан ня ауді о за пи сів, мож ли вість ди ти ни
си ді ти ближ че до вчи те ля. Пе да гог по ви нен ви слов лю ва тись чіт ко й роз бір ли во,
а де мон ст ру ю чи ма лю нок, схе му чи таб ли цю, ро би ти їх чіт кі по яс нен ня.
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Для кра що го за сво єн ня на вчаль но го ма те рі а лу важ ли во ви ко рис то ву ва ти широ -
кий спектр ди дак тич но го й тех ніч но го за без пе чен ня:

• під го тов ку ди дак тич но го за без пе чен ня в аль тер на тив ній фор мі, на прик лад,
ви ко рис то ву ю чи збіль ше ний, елек т рон ний чи ре льє ф ний фор мат;

• при зна чен ня у кла сі кон суль тан тів для та кої ди ти ни, які мо жуть до по ма га ти
при за пи сі ма те рі а лу, чи тан ні тек с то вих фраг мен тів, за по тре би суп ро вод жу -
ва ти ди ти ну, яка не ба чить.

Під час кон т ро лю про це су сприй ман ня на вчаль но го ма те рі а лу важ ли во вра хо -
вува ти, що уч ні з по ру шен ня ми зо ру ви ко ну ють за вдан ня знач но по віль ні ше, ніж
інші ді ти. У хо ді за нят тя вчи тель му сить час ті ше звер та тись до уч нів з по ру шен ня -
ми зо ру, за лу ча ти їх до гру по вої ро бо ти, ви ко рис то ву ю чи ін тер ак тив ні ме то ди ви -
кладан ня, до по ма га ти їм під ви щи ти свою ак тив ність і ко му ні ка бель ність. Про те
зайва по блаж ли вість у ви мо гах до уч ня з по ру шен ня ми зо ру мо же при ни жу ва ти
йо го гід ність.

4.6. Особ ли вос ті роз вит ку та під трим ки ді тей з по ру шен ня ми слу ху

Слух — це здат ність ор га ніз му сприй ма ти та ди фе рен ці ю ва ти зву ко ві ко ли ван -
ня за до по мо гою слу хо во го ана лі за то ра. Нор маль на фун к ція слу хо во го ана лі за то ра
має особ ли ве зна чен ня для за галь но го роз вит ку ди ти ни. Стан слу ху має ви рі шаль ний
вплив на мов лен нє ве і пси хіч не ста нов лен ня ди ти ни. За йо го від сут нос ті ди ти на са -
мо стій но, без спе ці аль но го впли ву зов ні не мо же ово ло ді ти сло вес ним мов лен ням.
Крім то го, ди ти на не здат на кон т ро лю ва ти ви мо ву різ них зву ків. Від сут ність або не -
до стат ній роз ви ток мов лен ня ве дуть до по ру шень у роз вит ку ін ших пі зна валь них
про це сів, на сам пе ред сло вес но-ло гіч но го мис лен ня та сло вес ної пам’яті.

При чи на ми по ру шен ня слу ху в ді тей мо жуть бу ти врод же на де фор ма ція слу хо -
вих кіс то чок, атро фія або не до стат ній роз ви ток слу хо во го нер ва, хі міч ні отру єн ня
(на прик лад, хі ні ном), пологові трав ми, ме ха ніч ні трав ми, спад ко вість, ал ко го лізм
бать ків, пе ре не се ні ін фек цій ні за хво рю ван ня (ме нін гіт, ен це фа літ, кір, скар ла ти -
на, отит, грип і йо го усклад нен ня).

Різ ні за хво рю ван ня ор га на слу ху ви кли ка ють різ ні слу хо ві по ру шен ня.
Кон дук тив на ту го ву хість — це по ру шен ня слу ху, ко ли бло ку єть ся про ход жен -

ня сиг на лу від дже ре ла зву ку до за вит ка, що є ре зуль та том ушкод жень час тин зов -
ніш ньо го й се ред ньо го ву ха.

Сен со нев раль на (ней ро сен сор на) ту го ву хість на сту пає при ушкод жен ні струк -
ту ри за вит ка, слу хо во го нер ва й го лов но го моз ку — ура жен ня під кор ко вих і кор ко -
вих цен т рів і нер во вих клі тин слу хо вої сис те ми. Сен со нев раль на ту го ву хість
при зво дить до по ру шен ня об роб ки моз ком не мов лен нє вих і мов лен нє вих зву ків
і мов лен ня як про це су та кін це во го ре зуль та ту.
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Ком бі но ва ні по ру шен ня слу ху — це за хво рю ван ня, ло ка лі зо ва ні у струк ту рах
зов ніш ньо го, се ред ньо го чи внут ріш ньо го ву ха, які охоп лю ють і струк ту ри го лов но -
го моз ку.

При оцін ці втрати слу ху у па ці єн та спе ці а ліс ти обов’яз ко во ви зна ча ють по ро -
ги слу ху, тоб то по каз ни ки, при яких він чує най ти хі ші зву ки. По ро ги слу ху ви -
мірюють у де ци бе лах (дБ) для зву ків різ ної ви со ти (час то ти, яка ви мі рю єть ся
в герцах (Гц)). Гра фік за леж нос ті по ро гів слу ху від час то ти на зи ва єть ся аудіо -
грамою па цієн та.

До ка те го рії ді тей з по ру шен ня ми слу ху на ле жать ді ти, які ма ють стій ке (тоб то
слух від но ви ти не мож на), дво сто рон нє (на обид ва ву ха) по ру шен ня слу хо вої функ -
ції, при яко му зви чай не (на слух без за сто су ван ня за со бів ком пен са ції) мов лен нє -
ве спіл ку ван ня з ото чу ю чи ми усклад не не (ту го ву хість) або не мож ли ве (глу хо та).

До по ру шень слу ху на ле жать глу хо та, ту го ву хість, піз ня втра та слу ху, що ви ни -
кає в ді тей ві ком 3–4 ро ки та піз ні ше, які збе рег ли мов лен ня у зв’яз ку з від нос но піз -
нім ви ник нен ням глу хо ти.

Глу хо та — стій ка втра та слу ху, при якій роз бір ли ве сприй ман ня мов лен ня не -
мож ли ве. До ка те го рії глу хих на ле жать ді ти, слух у яких по шкод же ний так, що во -
ни са мо стій но не мо жуть ви ко рис та ти йо го для роз вит ку мов лен ня, і в яких се ред ня
втра та слу ху становить по над 85–90 дБ. Глу хі ді ти ово ло ді ва ють мов лен ням за до по -
мо гою зо ро во го (чи тан ня з губ та об лич чя спів бе сід ни ка) та слу хо зо ро во го (за до по -
мо гою зву ко під си лю валь ної апа ра ту ри) спо со бів сприй ман ня сло вес но го мов лен ня
тіль ки у про це сі спе ці аль но го на вчан ня.

Ту го ву хість — стій ке ура жен ня слу ху, яке ви кли кає труд но щі при сприй ман ні
мов лен ня. Ді тей з ту го ву хіс тю на зи ва ють сла бо чу ю чи ми або зі зни же ним слу хом.
До ка те го рії сла бо чу ю чих від но сять ді тей, в яких ушкод же на слу хо ва фун к ція, але
слух збе ре же ний на стіль ки, що во ни мо жуть са мо стій но хо ча б у мі ні маль ній мі рі
ово ло ді ти сло вес ним мов лен ням, і в яких се ред ня втра та слу ху мен ше 85 дБ. Сла бо -
чу ю чі ді ти мо жуть са мо стій но ово ло ді ва ти сприй ман ням на слух мов лен ня роз мов -
ної гуч нос ті у про це сі при род но го спіл ку ван ня з ото чу ю чи ми.

У су час ній між на род ній кла си фі ка ції сту пінь утра ти слу ху оці ню ють в основ но -
му зву ко во му діа па зо ні 500–4000 Гц, при цьо му оці ню ють ся се ред ні по ро ги слу ху
в дБ для час тот 500, 1000, 2000, 4000 Гц.

За леж но від то го, ко ли лю ди на втра ти ла слух, ви ді ля ють дві гру пи па ці єн тів: з до -
лін г валь ною глу хо тою, ко ли бу ло втра че но слух у ран ньо му ди тин ст ві до по чат ку

Сту пінь 
утра ти слу ху Се ред ні по ро ги слу ху Сприй нят тя 

го лос но го мов лен ня
Сприй нят тя 

ше піт но го мов лен ня
I 26–40 дБ 6–3 м 2 м бі ля ву ха
II 41–55 дБ 3 м бі ля ву ха Не має бі ля ву ха
III 56–70 дБ Го лос не мов лен ня у ву хо Не має
IV 71–90 дБ Крич ан ня у ву хо Не має

Глу хо та > 91 дБ Не має Не має
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пов но цін но го ово ло дін ня мов лен ням, і з пост лін г валь ною глу хо тою, ко ли втра та
слу ху ви ник ла пі сля ово ло дін ня мов лен ням (піз но ог лух лі па ці єн ти).

При втра ті слу ху пі сля 5-ти ро ків ді ти, як пра ви ло, збе рі га ють слов ни ко вий за -
пас, умін ня ви слов лю ва тись. Основ ни ми за вдан ня ми цьо го пе рі о ду є за без пе чен -
ня ди ти ні зво рот но го зв’яз ку, умін ня слу хо-зо ро-віб ра цій но го сприй ман ня та
ро зу мін ня ус но го мов лен ня тих, хто її ото чує. Ді яль ність до рос лих спря мо ва на
на забез пе чен ня ди ти ні з пост лін г валь ною глу хо тою (піз но ог лух лій за ста рою тер -
мі ноло гією) мож ли вос тей ро зу мін ня звер не но го до неї мов лен ня та збе ре жен ня фо -
не ма тич ної, лек сич ної та гра ма тич ної сто рін влас но го мов лен ня, ефек тив ність
якіс но го спіл ку ван ня й роз вит ку ди ти ни.

Осо би з по ру шен ня ми слу ху по га но сприй ма ють мов лен ня та ін ші зву ки. У біль -
шос ті ви пад ків ту го ву хим лю дям до по ма гає слу хо вий апа рат (СА), який ре гу лює
час тот ний діа па зон зву ків, до ступ них слу хо во му сприй ман ню, здій с нює ком п ре -
сію зву ків, під си лює їх. Однак при тяж ких по ру шен нях слу ху та глу хо ті, особ ли во,
як що в лю ди ни ушкод же ні або втра че ні во лос ко ві клі ти ни, слу хо вий апа рат час то
не до по ма гає. У цьо му ви пад ку внут ріш нє ву хо не мо же пе ре тво ри ти зву ко ві ко ли -
ван ня в елек т рич ні сиг на ли, які не об хід ні для сприй нят тя зву ків моз ком. Са ме для
та ких ви пад ків за сто со ву єть ся слу хо вий кох ле ар ний ім п лан тат (СКІ). Під би ран ня
слу хо во го апа ра та мо же бу ти на од не ву хо (мо но ураль не слу хоп ро те зу ван ня) та на
обид ва (бі на у раль не слу хоп ро те зу ван ня). На сьо год ні у прак ти ці бі на у раль но го слу -
хоп ро те зу ван ня ши ро ко за сто со ву ють три ви ди бі на у раль ної сти му ля ції слу хо во го
ана лі за то ра:

1) бі ла те раль на сти му ля ція акус тич ни ми сиг на ла ми для кож но го ву ха від двох
слу хо вих апа ра тів;

2) бі ла те раль на сти му ля ція елек т рич ни ми сиг на ла ми від двох кох ле ар них
імплан та тів (ме дич ний при стрій, про тез, що до зво ляє ком пен су ва ти втра ту
слу ху);

3) бі мо даль на сти му ля ція — ком бі на ція сти му ля цій — од но сто рон ньою акустич -
ною сти му ля цією за до по мо гою слу хо во го апа ра та (СА) на од но му вусі та сти -
му ля цією елек т рич ни ми сиг на ла ми за до по мо гою кох ле ар но го ім п лан тату (КІ)
на ін шо му ву сі.

Ді ти, слу хоп ро те зо ва ні дво ма СА, ро зу мі ють мов лен ня й особ ли во діа лог
знач но кра ще, ніж ті, які ко рис ту ють ся ли ше од ним СА. Лю ди з нор маль ним
біна у раль ним слу хом мо жуть упев не но вка за ти дже ре ло зву ку або ска за ти,
звід ки він ви хо дить, а та кож ку ди пе ре мі ща єть ся, то му ди ти ні із дво ма СА на ба -
га то лег ше ви бір ко во чу ти не об хід ні їй зву ки. Це озна чає, що во на змо же фо -
кусу ва ти свою ува гу на то му, що хо че чу ти. Тіль ки бі на у раль не про те зу ван ня
га ран тує осо бі з по ру шен ням слу ху впев не ні шу участь у гру по вих дис ку сі ях,
при спіл куван ні з кіль ко ма людь ми, при пе ре бу ван ні у шко лі та ін ших гро мад -
ських місцях.
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Пси хіч ний роз ви ток сла бо чу ю чої та глу хої ди ти ни від бу ва єть ся з від хи лен ня ми
від нор ми, оскіль ки фі зич ний не до лік спри чи няє по ру шен ня ба га тьох фун к цій
психі ки та пси хіч них про це сів. На яв не по ру шен ня сприй ман ня мов лен ня, що за -
ва жає ста нов лен ню мов лен нє вих ме ха ніз мів, при зво дить до не до роз вит ку мов лен -
нє вої ді яль нос ті. У ди ти ни мов лен нє вий не до роз ви ток, зу мов ле ний не пов но цін ним
слу хом, при зво дить до по ру шен ня її пі зна валь ної ді яль нос ті та своє рід но го роз -
витку та ких пси хіч них про це сів, як мис лен ня, пам’ять, уява то що. Це усклад нює
со ці аль ну вза є мо дію ди ти ни з по ру шен ня ми слу ху. Труд но щі сло вес но го спіл ку -
ван ня є од нією з го лов них при чин по ру шень роз вит ку. Однак су час ні до сяг нен ня
на уки (тех ні ки, ме ди ци ни, сур до пе да го гі ки) обу мо ви ли роз роб ку ви со ких тех но -
логій, не об хід них для прак тич но го ви рі шен ня біль шос ті проб лем ді тей з по ру шен -
ням слу ху.

Ди ти на з по ру шен ням слу ху здат на опа но ву ва ти спе ци фіч ні знан ня та вмін ня,
яки ми не во ло діє чу ю ча ди ти на, зок ре ма це чи тан ня з губ, здат ність об роб ля ти мов -
лен нє ву ін фор ма цію ли ше за окре ми ми фраг мен та ми зву ко во го по то ку (фо не ма ми,
скла да ми, окре ми ми сло ва ми), роз піз на ва ти мов лен ня за так тиль но-віб ра цій ни ми
сиг на ла ми то що. Глу ха ди ти на здат на сприй ма ти спе ци фіч не зву чан ня мов лен ня
та іден ти фі ку ва ти з кон к рет ни ми фо не ма ми ли ше тре тю час ти ну, а в окре мих тек -
с тах ли ше чет вер ту час ти ну всіх зву ків, які міс тить звер не не до неї ус не по ві дом лен -
ня (текст). Са ме за цією об ме же ною кіль кіс тю до ступ них слу хо во му сприй ман ню
зву ків їй не об хід но зро зу мі ти звер не не до неї мов лен ня. Ось чо му за вдан ня фа хів -
ців, бать ків по ля гає в то му, щоб за без пе чи ти ди ти ні до ступ ність сприй ман ня яко мо -
га біль шої кіль кос ті зву ків та їх іден ти фі ка ції з фо не ма ми, що за без пе чить якіс ні ше
сприй ман ня, ана ліз і ро зу мін ня мов лен ня. Пе да го ги по вин ні пам’ята ти, що сприй -
ман ня й ро зу мін ня глу хою ди ти ною ус но го сло вес но го мов лен ня є склад ною ана лі -
ти ко-син те тич ною ді яль ніс тю, від якої во на швид ко втом лю єть ся.

Від чут тя і сприй ман ня
Оскіль ки в ди ти ни, яка по га но чує, по ру ше на чи від сут ня акус тич на скла до ва,

то всі ви ди сприй ман ня в за леж нос ті від сту пе ня по ру шен ня слу хо во го ана лі за то ра
роз ви ва ють ся у змі не но му ви гля ді.

У ди ти ни з ва да ми слу ху спо сте рі га єть ся не до стат ній рі вень роз вит ку слу хо во -
го сприй ман ня, який є при род ним ка на лом сприй ман ня зву ків (шу мів) на вко лиш -
ньо го се ре до ви ща, що не суть важ ли ву ін фор ма цію про прос тір, час, пред ме ти
(об’єк ти), їх ха рак те рис ти ки, та сприй ман ня мов лен ня як ін ших лю дей, так і влас -
но го. По ру шен ня фун к ції слу хо во го сприй ман ня при зво дить до упо віль не нос ті роз -
вит ку здат нос ті до на слі ду ван ня мов лен ня та ово ло дін ня ним.

У ді тей з по ру шен ня ми слу ху ру хо ва чут тє вість є менш роз ви не ною, вод но час
зо ро ве сприй ман ня й віб ра цій на чут тє вість — більш роз ви не ни ми. Так тиль ні від -
чут тя ві ді гра ють ве ли ку роль під час пі знан ня до вкіл ля, в ор га ні за ції зо ро во го
сприй ман ня пред ме тів при їх так тиль но му об сте жен ні, у за пам’ято ву ван ні слів
у про це сі об сте жен ня та пі знан ня пред ме тів, їх де та лей, у фор му ван ні ана лі тич ного
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й син те тич но го сприй ман ня та мис лен ня. Роз ви ток так тиль но го сприй ман ня, вико -
ри стан ня так тиль них від чут тів як сиг на лів для на зи ван ня пред ме тів та їх де та лей
трак ту єть ся як за сіб фор му ван ня пі зна валь ної ак тив нос ті, іні ці а тив нос ті при з’ясу -
ван ні та за пам’ято ву ван ні сло вес них по зна чень пред ме тів, де та лей. До слід жен ня
пред ме тів не ми ну че при зво дить ди ти ну до по тре би ста ви ти за пи тан ня про при зна -
чен ня пред ме та, йо го де та лей. Отже, пі знан ня пред ме тів до вкіл ля з опо рою на так -
тиль не (так тиль но-зо ро ве, так тиль но-зо ро-слу хо ве) сприй ман ня є за со бом
фор му ван ня в ди ти ни з ва да ми слу ху пі зна валь ної ак тив нос ті, ре алі за ції пі зна валь -
них ін те ре сів.

Мис лен ня
Унас лі док об ме же нос ті слу хо во го сприй ман ня мо жуть ви ни ка ти (або ви ни ка -

ють) не га тив ні на слід ки при фор му ван ні ког ні тив ної сфе ри осо бис тос ті. Ра ці о наль -
не ви ко ри стан ня слу ху, зо ру, так тиль них і так тиль но-віб ра цій них від чут тів
до зво ляє по кра щи ти сен сор ну осно ву роз вит ку пси хіч них про це сів, роз ши ри ти
мож ли вос ті от ри ман ня ін фор ма ції про на вко лиш нє се ре до ви ще з йо го зву ко вим
на пов нен ням (по бу то ви ми, тех ніч ни ми, мов лен нє ви ми зву ка ми).

Пі знан ня на сен сор но му рів ні ба га то ви мір них ха рак те рис тик пред ме та (на
осно ві ди на міч них до ти ко вих від чут тів при об сте жен ні пред ме та; ди на міч них до -
ти ко вих, по єд на них із зо ро вим сприй ман ням; від чут тя сма ку, за па ху то що) не тіль -
ки за без пе чує ди ти ні мож ли вість ство ри ти чут тє ві уяв лен ня про кон к рет ний
пред мет, а і сприяє ефек тив но му ово ло дін ню мов лен ням, за пам’ятовуванню слів,
які по зна ча ють да ний пред мет, йо го якос ті та ха рак те рис ти ки. По сту по ве так тиль -
не об сте жен ня пред ме та, йо го де та лей роз ви ває ана лі ти ко-син те тич не сприй ман -
ня та ло гіч не мис лен ня.

Пам’ять
У ді тей з по ру шен ня ми слу ху, які ма ють від ста ван ня в мов лен нє во му роз вит ку

від нор ма тив них по каз ни ків он то ге не зу, спо сте рі га єть ся не до роз ви нен ня мис лен -
нє вих опе ра цій, сло вес но-ло гіч но го мис лен ня, що зу мов лює від ста ван ня в роз вит -
ку сло вес ної пам’яті. У глу хих ді тей менш стій ко і три ва ло збе рі га ють ся точ ні об ра зи
об’єк тів на від мі ну від ді тей, які чу ють.

Ува га
Про дук тив ність ува ги у глу хих ді тей за ле жить від сту пе ня ви раз нос ті об’єк тів,

які сприй ма ють ся.
Особ ли вос ті роз вит ку осо бис тос ті
Від ста ван ня в мов лен нє во му роз вит ку ве де до усклад нень в усві дом лен ні влас -

них і чу жих емо цій них ста нів, що, у свою чер гу, ве де до спро щен ня між осо бис тіс -
них від но син. На пря ма ми роз вит ку осо бис тос ті мо жуть бу ти:

• фор му ва ти уяв лен ня про якос ті осо бис тос ті, емо цій ні якос ті та нор ми
поведінки;

• роз ви ток умін ня ба чи ти ці про яви в по ве дін ці ін ших лю дей;
• фор му ван ня адек ват ної са мо оцін ки.
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Для цьо го пе да го гу мо жуть до по мог ти та кі ме то ди ро бо ти, як ана ліз си ту а цій,
дра ма ти за ція, пан то мі ма з обов’яз ко вим по єд нан ням зі сло вес ни ми за со ба ми
навчан ня.

На ра зі в за галь но ос віт ніх за кла дах час ті ше на вча ють ся ді ти, в яких є не знач не
зни жен ня слу ху. Пе да го ги по вин ні бу ти уваж ни ми, щоб не про пус ти ти сен зи тив -
ний пе рі од для ефек тив но го впли ву. Тре ба спо сте рі га ти, яким чи ном ди ти на сприй -
має мов лен ня ін ших — на ма га єть ся ди ви тись на об лич чя то го, хто ви слов лю єть ся,
чи слу хає. Час то сиг на лом про по ру шен ня слу ху мо же бу ти змі шу ван ня дзвін ких
зву ків із глу хи ми, шип ля чих зі свис тя чи ми, про пус ки при го лос них зву ків за на яв -
нос ті двох при го лос них по спіль, про пус ки не на го ло ше них скла дів. Ці спе ци фіч ні
по мил ки мож на по ба чи ти в пись мо вих ро бо тах і по чу ти при спіл ку ван ні.

Інклю зив не на вчан ня та ких ді тей бу де успіш ним за на яв нос ті роз ви не но го мов -
лен ня. Цьо го мож на до сяг ти за умо ви про ве ден ня ко рек цій но-роз ви валь них за нять
з фор му ван ня й ко рек ції ви мо ви, роз вит ку слу хо во го сприй нят тя, му зич но-рит міч -
них за нять то що.

Проб ле ми в ро бо ті із глу хи ми діть ми в умо вах ін к лю зив но го на вчаль но го се редо -
ви ща є знач но склад ні ше, аніж у ро бо ті зі сла бо чу ю чи ми діть ми. То му, як прави ло,
для глу хих ді тей більш ефек тив ним є ін тег ро ва не на вчан ня (на вчан ня у спе ці аль но -
му кла сі в умо вах за галь но ос віт ньо го на вчаль но го за кла ду) або на вчання у зви чай но -
му кла сі, але з обов’яз ко ви ми ін ди ві ду аль ни ми до дат ко ви ми занят тями з основ них
пред ме тів і ко рек цій но-роз ви валь ни ми за нят тя ми із сур до пе да го гом.

Важ ли во пра виль но роз мі щу ва ти уч нів зі зни же ним слу хом у кла сі. Во ни по вин -
ні си ді ти близь ко до вчи те ля (на від ста ні 1,5–2 м). Під час по яс нен ня вчи тель му -
сить зна хо ди тись у ста тич но му по ло жен ні, кра ще бі ля сто лу. Учням лег ше
«зчи ту ва ти» з об лич чя то ді, ко ли во но зна хо дить ся на рів ні очей ди ти ни. Ди ти на за -
своює не спіш не мов лен ня, чіт ку ар ти ку ля цію, слід кує за хо ро шим освіт лен ням об -
лич чя. Учи тель по ви нен ура хо ву ва ти, що в ді тей із гли бо ки ми по ру шен ня ми слу ху
пе ре ва жає кон к рет не мис лен ня, то му при ви ник нен ні труд но щів при осво єн ні за -
вдань на аб ст рак т но-ло гіч но му рів ні важ ли во ви ко рис то ву ва ти на оч ність. У ро бо ті
з діть ми зі зни же ним слу хом важ ли во чіт ко струк ту ру ва ти на вчаль ний ма те рі ал,
ви ко рис то ву ва ти струк тур но-ло гіч ні схе ми, опор ні кон с пек ти.

Для то го що би при вер ну ти ува гу ди ти ни до се бе, за мість слів мож на ви ко рис то -
ву ва ти умов ні жес ти, сту кан ня по сто лу, удар підбором по під ло зі. Мож на по про си -
ти ди ти ну, яка си дить по руч, при вер та ти ува гу ди ти ни з по ру шен ням слу ху. Вар то
ви ко рис то ву ва ти й жес ти, які озна ча ють під трим ку, ін фор му ють про успі хи та до -
сяг нен ня ди ти ни.

Учи те лю та кож тре ба вра хо ву ва ти, що та кі уч ні час то зчи ту ють ін фор ма цію
з губ, то му тре ба пе ре ко на ти ся, що

• об лич чя до стат ньо освіт ле не;
• мов лен ня чіт ке, не ду же швид ке;
• ви слов лю ван ня ко рот кі, фра зи зміс тов ні;
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• ви слов ле не під кріп лю єть ся від по від ним ви ра зом об лич чя;
• ко ли це мож ли во, вар то по ка зу ва ти чис лів ни ки на паль цях.

Для кра що го за сво єн ня на вчаль но го ма те рі а лу тре ба ви ко рис то ву ва ти ши ро кий
спектр ди дак тич но го й тех ніч но го за без пе чен ня, а са ме:

• пе ред по чат ком за нят тя роз да ти уч ням з по ру шен ня ми слу ху на дру ко ва ний
кон с пект уро ку;

• ви ко рис то ву ва ти роз да валь ний ма те рі ал;
• ви ко рис то ву ва ти на оч ний ма те рі ал — таб ли ці, схе ми, гра фі ки;
• за охо чу ва ти уч нів з по ру шен ня ми слу ху до ви ко ри стан ня слу хо вих апа ра тів;
• при зна чи ти нас тав ни ка з чис ла уч нів, які чу ють, для до по мо ги в осво єн ні на -

вчаль но го ма те рі а лу.

У про це сі кон т ро лю сприй ман ня на вчаль но го ма те рі а лу пе да го гу важ ли во:
• пе ре ві ря ти, чи пра виль но зро зу мі ли уч ні з по ру шен ня ми слу ху ін фор ма цію,

пе ред тим, як про дов жу ва ти ви слов лю ва тись да лі;
• пе ре фра зо ву ва ти та спро щу ва ти ре чен ня при збе ре жен ні їх зміс ту;
• про по ну ва ти уч ням з по ру шен ня ми слу ху вес ти слов ник тер мі нів і до зво ля ти

їм ко рис ту ва тись ним при від по ві дях;
• ура хо ву ва ти, що та ким уч ням по тріб но біль ше ча су для ви ко нан ня за вдань;
• спри я ти роз вит ку ко му ні ка тив них умінь шля хом за сто су ван ня ін тер ак тив них

ме то дів на вчан ня.

4.7. Особ ли вос ті роз вит ку та під трим ки ді тей з по ру шен ня ми мов лен ня

По ру шен ня мов лен ня — збір ний тер мін для по зна чен ня від хи лень від нор ми,
прий ня тої в пев но му мов но му се ре до ви щі, які пов ніс тю чи час т ко во за ва жа ють
мов лен нє во му спіл ку ван ню й об ме жу ють мож ли вос ті со ці аль ної адап та ції лю ди ни.

До по ру шень мов лен ня на ле жать:
• дис ла лія (по ру шен ня зву ко ви мо ви, не пов’яза не з ва да ми слу ху, по ру шен нями

ін нер ва ції мов лен нє во го апа ра ту чи не до лі ка ми ро зу мо во го роз вит ку ди тини);
• дис фо нія та афо нія (по ру шен ня або від сут ність го ло су);
• ри но ла лія (по ру шен ня зву ко ви мо ви й тем б ру го ло су, зу мов ле не ана то мо-фі -

зіо ло гіч ни ми врод же ни ми де фек та ми бу до ви ар ти ку ля цій но го апа ра ту);
• ди зар т рія (по ру шен ня зву ко ви мо ви та ме ло ди ко-ін то на цій но го ас пек ту мов -

лен ня, зу мов ле не не до стат ньою ін нер ва цією м’язів ар ти ку ля цій но го апа ра ту);
• за їкан ня (по ру шен ня тем по-рит міч ної ор га ні за ції мов лен ня, зу мов ле не су дом -

ним ста ном м’язів мов лен нє во го апа ра ту);
• ала лія (від сут ність або не до роз ви нен ня мов лен ня внас лі док ор га ніч но го ура -

жен ня мов лен нє вих зон ко ри го лов но го моз ку);
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• афа зія (пов на або час т ко ва втра та мов лен ня, зу мов ле на ор га ніч ним ло каль -
ним ура жен ням го лов но го моз ку);

• по ру шен ня пи сем но го мов лен ня: дис лек сія — час т ко ве по ру шен ня про це су
чи тан ня; дис г ра фія — час т ко ве спе ци фіч не по ру шен ня про це су пись ма; диз -
ор фог ра фія — спе ци фіч не по ру шен ня ор фо гра фіч ної на вич ки пись ма в ді тей
зі збе ре же ним ін те лек том та ус ним мов лен ням;

• фо не ти ко-фо не ма тич не не до роз ви нен ня мов лен ня (по ру шен ня про це сів фор -
му ван ня зву ко ви мо ви в ді тей з різ ни ми роз ла да ми внас лі док де фек тів сприй -
ман ня та ви мов лян ня фо нем);

• за галь не не до роз ви нен ня мов лен ня (роз лад мов лен ня в ді тей з нор маль ним слу -
хом і пер вин но збе ре же ним ін те лек том, при яко му по ру ше но фор му ван ня
всіх ком по нен тів мов лен нє вої сис те ми, які на ле жать як до зву ко вої, так
і до смис ло вої сто ро ни мов лен ня).

Біль шість цих по ру шень мож на ви пра ви ти в до шкіль но му та мо лод шо му шкіль -
но му ві ці. Учні з по ру шен ня ми мов лен ня ма ють фун к ці о наль ні або ор га ніч ні по ру -
шен ня цен т раль ної нер во вої сис те ми. На яв ність ор га ніч но го ушкод жен ня моз ку
спри чи няє те, що ці ді ти по га но пе ре но сять спе ку, по їз д ки у транс пор ті, дов ге гой -
дан ня на гой дал ках, час то скар жать ся на го лов ний біль, ну до ту, уто му. У ба га тьох
з них ви яв ля ють ся різ ні ру хо ві по ру шен ня: по ру шен ня рів но ва ги, ко ор ди на ції ру -
хів, не ди фе рен цій о ва ність ру хів паль ців рук та ар ти ку ля цій них ру хів (не сфор мо ва -
ність за галь но го та ораль но го прак си су).

Та кі ді ти швид ко ви сна жу ють ся, ха рак те ри зу ють ся роз дра то ва ніс тю, під ви ще ною
збуд ли віс тю, не мо жуть спо кій но си ді ти, бов та ють но га ми, щось пе ре би ра ють ру ка ми
то що. Во ни емо цій но не стій кі, у них швид ко змі ню єть ся на стрій. Не рід ко ви ни ка ють
роз ла ди на строю із про ява ми агре сії, нав’яз ли вос ті, за не по ко єн ня, нев ро тич ні ре ак -
ції на за ува жен ня, низь ку оцін ку чи не схваль ні ви слов лю ван ня вчи те ля або ін ших ді -
тей. Знач но рід ше в них спо сте рі га ють ся за галь мо ва ність і в’ялість. Ці ді ти до во лі
швид ко втом лю ють ся, що впли ває на за галь ну по ве дін ку ди ти ни та її са мо по чут тя.

За зви чай у та ких ді тей спо сте рі га ють ся не стій кість ува ги й пам’яті, особ ли во
мов лен нє вої, не до стат ній рі вень ро зу мін ня сло вес них ін струк цій, кон т ро лю влас ної
пі зна валь ної ді яль нос ті, не до стат ність ре гу лю валь ної фун к ції мов лен ня, низь ка ро -
зу мо ва пра цез дат ність.

Ді ти з фун к ці о наль ни ми від хи лен ня ми цен т раль ної нер во вої сис те ми емо цій но
ре ак тив ні, ре агу ють лег ко й нев ро тич но. Їхня по ве дін ка мо же ха рак те ри зу ва тись
не га ти віз мом, під ви ще ною збуд ли віс тю, агре сією або, на впа ки, під ви ще ною со -
ром’яз ли віс тю, не рі шу чіс тю.

Основ ни ми особ ли вос тя ми пі зна валь ної сфе ри ді тей з мов лен нє ви ми по ру шен -
ня ми є: не до стат ня сфор мо ва ність і ди фе рен цій о ва ність мо ти ва цій ної сфе ри, не до -
стат ня кон цен т ра ція та стій кість ува ги, слаб кість роз вит ку мо то ри ки, прос то ро ві
труд но щі. Без ці ле спря мо ва ної ко рек цій ної ро бо ти ці на яв ні в ді тей труд но щі
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в подаль шо му мо жуть на бу ти біль ший сту пінь ви ра жен ня і спри чи ни ти від сут ність
ін те ре су до на вчан ня, зни жен ня об ся гу пам’яті, по мил ки при за пам’ято ву ван ні, труд -
но щі в опа ну ван ні пись ма, чи тан ня, при звес ти до по га но го за сво єн ня гра ма ти ки.

Пси хо ло го-пе да го гіч ний під хід до ана лі зу мов лен нє вих по ру шень дає змо гу ви -
ді ли ти за галь не не до роз ви нен ня мов лен ня (ЗНМ), при яко му в ді тей по ру ше не фор -
му ван ня всіх ком по нен тів мов лен нє вої сис те ми: фо не тич но го, фо не ма тич но го,
лек сич но го та гра ма тич но го. У ді тей, які ма ють по ру шен ня ін те лек ту, слу ху, зо ру,
емо цій но-во льо вої сфе ри, не до роз ви нен ня мов лен ня має вто рин ний ха рак тер. У ді -
тей із за галь ним не до роз ви нен ням мов лен ня, яке є пер вин ним по ру шен ням у струк -
ту рі де фек ту, спо сте рі га єть ся не до стат ність мов ної здат нос ті — сис те ми
орі єн тов них дій у мов но му ма те рі а лі, спря мо ва ної на влов лю ван ня ре гу ляр нос ті
та про дук тив нос ті мов них явищ (чут тя мо ви). Мов на здіб ність роз ви ва єть ся ли ше
у про це сі спіл ку ван ня з ін ши ми людь ми. Ви ді ля ють чо ти ри рів ні за галь но го не до -
роз ви нен ня мов лен ня в ді тей: від пер шо го — най тяж чо го, який ха рак те ри зу єть ся
пов ною або май же пов ною від сут ніс тю сло вес них за со бів спіл ку ван ня у ві ці, ко ли
в ді тей, які роз ви ва ють ся нор маль но, мов лен ня в основ но му є сфор мо ва ним, до не -
різ ко ви ра же но го, при яко му є не знач ні від хи лен ня в роз вит ку зв’яз но го мов лен ня.

Особ ли ву гру пу се ред ді тей, які ма ють по ру шен ня мов лен ня, скла да ють ді ти
з по ру шен ня ми про це сів чи тан ня й пись ма. Го лов ною проб ле мою, з якою сти -
каються та кі ді ти, є проб ле ма сприй ман ня тек с ту — дис лек сія, не здат ність сприй -
ма ти дру ко ва ний або ру ко пис ний текст і транс фор му ва ти йо го у сло ва. При
дис лек сії спо сте рі га ють ся та кі ти пи по ми лок під час чи тан ня, як: за мі на та змі шу -
ван ня зву ків, близь ких за акус ти ко-ар ти ку ля цій ни ми озна ка ми; по бук ве не чи тан -
ня; спо тво рен ня зву ко бук ве ної струк ту ри сло ва, що про яв ля єть ся у про пус ках,
до да ван нях, пе ре ста нов ках зву ків. При дис лек сії в ді тей на яв не не до стат нє ро зу -
мін ня про чи та но го, що про яв ля єть ся на рів ні окре мо го сло ва, ре чен ня, тек с ту в ці -
ло му (без роз ла дів тех ніч ної сто ро ни чи тан ня); аг ра ма тиз ми, що про яв ля ють ся
на ана лі ти ко-син те тич но му та син те тич но му ета пах ово ло дін ня на вич ка ми чи тан -
ня (проб ле ма у ви ко ри стан ні від мін ко вих за кін чень, за кін чень ді єс лів, узгод жен ня
імен ни ка і прий мен ни ка то що).

До по мо га та ким ді тям по вин на бу ти ком п лек с ною і здій с ню ва ти ся гру пою фа -
хів ців, зок ре ма нев ро па то ло гом, ло го пе дом, пси хо ло гом і пе да го гом. Ефек тив ність
ро бо ти знач ною мі рою ви зна ча єть ся вчас ніс тю проведених за хо дів і ви бо ром оп ти -
маль но го ме то ду й тем пу на вчан ня.

Іншою по ши ре ною проб ле мою в ді тей з по ру шен ня ми чи тан ня й пись ма є дис -
г ра фія — спо тво рен ня або за мі на букв, спо тво рен ня зву ко бук ве но го скла ду
у струк ту рі сло ва, по ру шен ня «злит но го» на пи сан ня слів і ре чень, аг ра ма тиз ми.

В осно ву кла си фі ка ції дис г ра фії пок ла де но не сфор мо ва ність пев них опе ра цій
про це су пись ма. Ви ді ля ють та кі ви ди дис г ра фії:

• Арти ку ля тор но-акус тич на дис г ра фія, яка про яв ля єть ся в за мі нах, про пус ках
лі тер, які від по ві да ють про пус кам і за мі нам зву ків в ус но му мов лен ні.
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• Дис г ра фія на осно ві по ру шен ня фо нем но го роз піз на ван ня (ди фе рен ці а ції фо -
нем), яка про яв ля єть ся в за мі нах лі тер, які по зна ча ють фо не тич но близь кі зву -
ки, хо ча в ус но му мов лен ні зву ки ви мов ля ють ся пра виль но.

Ро бо та із ци ми дво ма по ру шен ня ми мов лен ня спря мо ва на на роз ви ток фо не ма -
тич но го сприй ман ня: уточ нен ня кож но го зву ку, який за мі ню єть ся, спів від но шен ня
ар ти ку ля цій но го та слу хо во го об ра зів зву ків.

Дис г ра фія внас лі док по ру шен ня мов но го ана лі зу та син те зу про яв ля єть ся
у спотво рен ні зву ко бук ве ної або мор фо ло гіч ної струк ту ри сло ва та струк ту ри
речен ня.

Агра ма тич на дис г ра фія, пов’яза на з не до роз ви нен ням гра ма тич ної бу до ви мов -
лен ня (мор фо ло гіч них і син таксич них уза галь нень).

Ро бо та із ци ми дво ма по ру шен ня ми мов лен ня спря мо ва на на уточ нен ня струк -
ту ри ре чен ня, роз ви ток фун к ції змі ни сло ва, сло вот во рен ня, умін ня ана лі зу ва ти
склад сло ва за мор фо ло гіч ни ми озна ка ми.

Оптич на дис г ра фія пов’яза на з не до роз ви нен ням зо ро во го гно зи су, ана лі зу
та син те зу, прос то ро вих уяв лень і зо ро вої пам’яті і про яв ля єть ся у за мі нах і спо тво -
рен ні букв на пись мі; до оп тич ної дис г ра фії на ле жить і дзер каль не пись мо.

Ро бо та з та ким по ру шен ням спря мо ву єть ся на роз ви ток зо ро во го сприй ман ня,
роз ши рен ня зо ро вої пам’яті, фор му ван ня прос то ро вих уяв лень і роз ви ток зо ро во -
го ана лі зу та син те зу.

За їкан ня є од ним з най більш склад них і три ва лих по ру шень мов лен ня. Лі ка рі ха -
рак те ри зу ють йо го як не вроз (дис ко ор ди на цію ско ро чень м’язів мов лен нє во го апа -
ра ту). Пе да го гіч не ви зна чен ня — це по ру шен ня тем пу, рит му, плав нос ті мов лен ня
су дом но го ха рак те ру. Пси хо ло гіч не ви зна чен ня — по ру шен ня мов лен ня з пе ре важа -
ю чим по ру шен ням йо го ко му ні ка тив ної фун к ції. Су до ми ви ни ка ють ли ше під час про -
ду ку ван ня мов лен ня. За їкан ня бу ває нев ро тич ним і не вро зо по діб ним. При за їкан ні
з ди ти ною пра цю ють ло го пед, нев ро па то лог, пси хо те ра певт, пси хо лог і педа гог.

Ло го пед мо же при зна чи ти збе ре жу ю чу те ра пію — ре жим мов чан ня, а лі кар —
за сто су ван ня всьо го ком п лек су лі ку ван ня, яке ре ко мен ду єть ся при нев ро тич них
ста нах у ді тей. Не за леж но від фор ми за їкан ня, усім ді тям па ра лель но з ло го пе дич -
ни ми за нят тя ми не об хід ні за нят тя ло го рит ми кою, ме ди ка мен тоз не та фі зіо те ра пев -
тич не лі ку ван ня.

Усі мов лен нє ві по ру шен ня по тре бу ють три ва лої ло го пе дич ної до по мо ги. В умо -
вах на вчан ня ді тей з по ру шен ня ми мов лен ня ро бо та ло го пе да є вкрай важ ли вою і її
тре ба вклю чи ти в ко рек цій ний ком по нент ін ди ві ду аль ної на вчаль ної про гра ми роз -
вит ку ди ти ни. Пе да гог кла су з ін к лю зив ною фор мою на вчан ня ве ли ку ува гу по ви -
нен при ді ля ти роз вит ку ко му ні ка тив них здіб нос тей та ких уч нів. Для за без пе чення
нор маль но го роз вит ку ди ти ни за га лом в її ін ди ві ду аль ну про гра му роз вит ку вар то
вклю ча ти ком п лек си за вдань, спря мо ва них на роз ви ток ког ні тив них процесів:
пам’яті, ува ги, мис лен ня, уяви й пе ре ду мов їх нор маль но го роз вит ку (формуван ня
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дріб ної мо то ри ки, зо ро во-прос то ро во го та слу хо во го гно зи су, пі зна валь ної, кре а -
тив ної ак тив нос ті, мо ти ва цій ної сфе ри). Особ ли ву ува гу при ді ля ють роз вит ку пі -
зна валь ної усві дом ле ної ді яль нос ті, умін ню кон т ро лю ва ти свої дії та до ся га ти
по тріб но го ре зуль та ту; роз вит ку до віль ної ува ги, ко му ні ка тив но-мов лен нє вої ак -
тив нос ті, ор га ні за ції мов лен нє вої по ве дін ки.

Ниж че на ве де но кіль ка ре ко мен да цій пе да го гам при ро бо ті з діть ми з по ру шен -
ня ми мов лен ня:

• Якщо ви по мі ти ли, що у ва шо му кла сі є ди ти на з по діб ни ми труд но ща ми, про -
кон суль туй те ся з учи те ля ми (ви хо ва те ля ми), які пра цю ва ли із цією ди ти ною
в по пе ред ні ро ки.

• Звер ніть ся по до по мо гу до пси хо ло га й ло го пе да, по го во ріть з бать ка ми цієї
ди ти ни. Ви ко нуй те всі ре ко мен да ції фа хів ців.

• Тех но ло гії ко рек цій ної до по мо ги і ви бір не об хід них за со бів для успіш но го
навчан ня ди ти ни у кла сі бу дуть за ле жа ти від скла ду ко ман ди, яку ви ор -
ганізуєте.

• Пи тай те уч ня про труд но щі, з яки ми він зу стрі ча єть ся під час сприй ман ня,
опра цю ван ня та за сто су ван ня ін фор ма ції (но во го на вчаль но го ма те рі а лу).
З’ясуй те, яку ін фор ма цію ди ти на не сприй має.

• Ви ко рис то вуй те аль тер на тив ні спо со би пред с тав лен ня на вчаль но го ма те рі а -
лу — по яс ніть ус но, як що учень має труд но щі з чи тан ням, дай те ін фор ма цію
в пись мо вій фор мі, як що учень не сприй має її на слух, то що.

• Ви ко нуй те всі ре ко мен да ції ло го пе да, ін ших фа хів ців, а та кож бать ків що до
спе ці аль них вправ та адап та ції на вчаль но го ма те рі а лу для кон к рет но го уч ня.

• Ді знай те ся про мож ли вос ті ви ко ри стан ня спе ці аль них комп’ютер них про грам
(на прик лад, пе ре тво рен ня дру ко ва но го тек с ту на ау діо від т во рен ня), ін ших
тех ніч них за со бів у про це сі на вчан ня від по від но до особ ли вос тей кон к рет ного
уч ня.

4.8. Особ ли вос ті роз вит ку та під трим ки ді тей із син д ро мом де фі ци ту ува ги
та гі пе рак тив ніс тю

Син д ром де фі ци ту ува ги з гі пе рак тив ніс тю (СДУГ) є од ним з най по ши ре ні ших
роз ла дів, які, за різ ни ми да ни ми, зу стрі ча ють ся у 3–5–: 8–15 % ді тей і 4–5 % до рос -
лих. Роз лад з де фі ци том ува ги та гі пе рак тив ніс тю — це хро ніч ний пси хіч ний роз лад
у ді тей, який ха рак те ри зу єть ся де фі ци том ува ги, гі пе рак тив ніс тю й ім пуль сив ніс тю.
Се ред чин ни ків, які ви кли ка ють де фі цит ува ги та гі пе рак тив ність, мож на ви ді ли ти
ком п лекс клі ніч них, фі зіо ло гіч них, пси хо ло гіч них і біо хі міч них змін, час то діа гнос -
ту ють ся мі ні маль ні моз ко ві дис фун к ції — не знач не по ру шен ня в ді яль нос ті цен т -
раль ної нер во вої сис те ми. На ра зі чис лен ні до слід жен ня під твер д жу ють, що роз лад
з де фі ци том ува ги та гі пе рак тив ніс тю є ней ро бі о ло гіч но й ге не тич но де тер мі но ва -
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ним роз ла дом, при яко му в го лов но му моз ку по ру шу єть ся об мін до фа мі ну та но рад -
ре на лі ну (спо сте рі га єть ся їх не ста ча). Не до стат ня транс мі сія цих ре чо вин у го лов -
но му моз ку при зво дить до то го, що «ко ра го лов но го моз ку не ка же ні під кор ці
в по тріб ний мо мент». Отже, по га не ви хо ван ня тут аб со лют но ні до чо го.

Вод но час та кий стан мо же на га ду ва ти низ ку ін ших по ру шень: не вро зи, за трим -
ку пси хіч но го роз вит ку, аутизм, де які пси хіч ні роз ла ди. Іно ді гі пе рак тив ність з де -
фі ци том ува ги важ ко від ме жу ва ти від нор маль но го роз вит ку з ха рак тер ною для
пев но го ві ку ру хо вою ак тив ніс тю, від особ ли вос тей тем пе ра мен ту де яких ді тей. За -
зви чай цей стан час ті ше спо сте рі га єть ся у хлоп чи ків.

Основ ни ми сим п то ма ми син д ро му де фі ци ту ува ги з гі пе рак тив ніс тю є не уваж -
ність, гі пе рак тив ність, ім пуль сив ність. У до шкіль ни ка пе ре ва жає гі пе рак тив ність,
у мі ру до рос лі шан ня ди ти ни в неї гі пе рак тив ність за зви чай змен шу єть ся й на пер -
ший план ви хо дять проб ле ми, пов’яза ні з не уваж ніс тю та ім пуль сив ніс тю.

У роз ла ді з де фі ци том ува ги гі пе рак тив ність є най мен шою проб ле мою, з ві ком
во на змен шу єть ся, от же, її мож на пе ре жи ти. Най більш зна чу щою є проб ле ма,
пов’яза на з не уваж ніс тю, оскіль ки во на впли ває на шкіль ну успіш ність, на мож -
ливість за сво ю ва ти знан ня й умін ня при вивченні шкіль них пред ме тів. Де хто ба -
чить ви хід у пока ран ні, од нак ефек тив ність та ких мір є вкрай низь кою і при зво дить
до про ти леж них ре зуль та тів.

Ха рак те рис ти ка ди ти ни із син д ро мом де фі ци ту ува ги та гі пе рак тив ніс тю
Не уваж на: на си лу утри мує ува гу під час ви ко нан ня на вчаль них за вдань, час -

то при пус ка єть ся по ми лок че рез не дба лість, справ ляє вра жен ня, ні би то не чує звер -
не не до неї мов лен ня, за зви чай не до три му єть ся ін струк цій під час ви ко нан ня
за вдань, не до во дить спра ву до кін ця; їй склад но са мій ор га ні зу ва ти се бе для ви ко -
нан ня пев но го ви ду ді яль нос ті чи на вчаль но го за вдан ня; уни кає ви ко нан ня за вдань,
пов’яза них із три ва лим ро зу мо вим на ван та жен ням; час то гу бить свої ре чі, лег ко
від во лі ка єть ся на сто рон ні сти му ли; час то про яв ляє за будь ку ва тість у по всяк ден -
них си ту а ці ях.

Гі пе рак тив на: спо сте рі га ють ся час ті не спо кій ні ру хи, ди ти на кру тить ся, щось
сми кає в ру ках, час то під во дить ся зі сво го міс ця на уро ках або в ін ших си ту а ці ях, ко -
ли тре ба за ли ша тись на міс ці; про яв ляє без ціль ну ру хо ву ак тив ність: бі гає, стри бає,
на ма га єть ся ку дись за ліз ти то що; за зви чай не мо же ти хо, спо кій но чи мось зай ма -
тись під час до звіл ля; час то бу ває над мір но ба ла ку чою.

Імпуль сив на: час то від по ві дає на за пи тан ня, не за мис лю ю чись і не ви слу хав ши
їх до кін ця; за зви чай їй не ви ста чає тер пін ня до че ка ти ся своєї чер ги в різ них си ту -
а ці ях; час то під час уро ку не мо же до че ка тись, до ки її спи тає вчи тель, і ви кри кує
з міс ця; час то за ва жає ін шим, втру ча єть ся в іг ри, бе сі ду, ді яль ність ін ших лю дей.

Отже, се ред ха рак тер них ознак син д ро му гі пе рак тив нос ті з де фі ци том ува ги
мож на ви ді ли ти над лиш ко ву ак тив ність, по ру шен ня ува ги, ім пуль сив ність со ці аль -
ної по ве дін ки, низь ку ака де міч ну успіш ність, низь ку са мо оцін ку то що. Якщо ди ти -
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ні своє час но не на да ти пси хо ло го-пе да го гіч ну до по мо гу, у під літ ко во му ві ці та кий
стан мо же пе ре рос ти в ан ти со ці аль ну по ве дін ку.

Якщо бать ки ка жуть про те, що ди ти на в ди тя чо му ко лек ти ві ве де се бе іде аль но,
а вдо ма — ні, то це, як пра ви ло, є про явом пси хо ло гіч них або по ве дін ко вих по ру -
шень, пов’яза них із си ту а цією в сім’ї. Якщо ж ди ти на вдо ма ве де се бе доб ре, а у шко -
лі на неї що дня скар жать ся вчи те лі — це і є про яв роз ла ду де фі ци ту ува ги та
гі пе рак тив нос ті. Адже вдо ма, ви ко ну ю чи ви ди ді яль нос ті, яка при но сить їй мо раль -
не за до во лен ня (гра на комп’юте рі, пе ре гляд улюб ле них те ле пе ре дач то що), гі пе -
рак тив на ди ти на здат на бу ти по си дю чою й уваж ною до стат ньо дов го. У шко лі
пе да гог з ме тою під три ман ня в уч ня ува ги й ін те ре су до на вчаль них за вдань по ви -
нен по стій но вклю ча ти ди ти ну в но ві ви ди ро бо ти, щоб за без пе чи ти ак ти ві за цію
ко ри її го лов но го моз ку.

Вар то зна ти кри те рії ві ко вої нор ми фун к ції ува ги в ді тей. Ді ти 3–4-х ро ків
можуть кон цен т ру ва ти ува гу про тя гом 5–10 хви лин; ді ти 5–6 ро ків — про тя гом
10–15 хви лин; ді ти 7–9 ро ків здат ні зо се ред жу ва ти ува гу на об’єк ті про тя гом 20–
30 хви лин; ді ти 10–13 ро ків — про тя гом 30–40 хви лин, ді ти стар ше 14-ти ро ків —
біль ше со ро ка хви лин.

Пе да гог, який по мі тив озна ки гі пе рак тив нос ті з де фі ци том ува ги, по ви нен вклю -
чи ти в ко ман ду фа хів ців пси хо ло га, нев ро па то ло га, те ра пев та та бать ків. В окре мих
ви пад ках мо же зна до би тись ме ди ка мен тоз не лі ку ван ня. У що ден ній ро бо ті та спіл -
ку ван ні з уч нем усі чле ни ко ман ди по вин ні до три му ва ти ся спіль но ви роб ле ної стра -
те гії по ве дін ки. Ко рис ни ми бу дуть і сі мей ні пси хо ло гіч ні тре нін ги, які зни зять
рі вень стре су в сім’ї, змен шать ві ро гід ність кон ф лік тів у со ці аль ній вза є мо дії з ди -
ти ною, роз ви нуть у бать ків на вич ки по зи тив ної вза є мо дії з ди ти ною.

Ниж че на во дять ся кіль ка ре ко мен да цій пе да го гам:
• на ма гай те сь ро бо ту з гі пе рак тив ною ди ти ною бу ду ва ти ін ди ві ду аль но, оп ти -

маль не міс це у кла сі для та кої ди ти ни — пер ша пар та нав про ти сто ла вчи те ля
або в се ред ньо му ря ду; так ди ти на бу де мен ше від во лі ка ти ся;

• спо кій ні ше став тесь до ру хів ди ти ни (до зво ляй те уч ню вста ва ти і хо ди ти під
час уро ку, сми ка ти або по сту ку ва ти но гою, смика ти ру ка ми пред ме ти то що),
не при му шуй те її си ді ти спо кій но, за до по мо гою ру хо вої ак тив нос ті ди ти на
оп ти мі зує ро бо ту моз ку, до по мо жіть ди ти ні знай ти та кі фор ми ру хо вої ак тив -
нос ті, які б не за ва жа ли їй та ін шим уч ням;

• спря мо вуй те енер гію гі пе рак тив ної ди ти ни в ко рис не рус ло — ви ми ти дош -
ку, роз да ти зо ши ти то що;

• уни кай те час то го по вто рен ня слів «ні» й «не мож на»;
• за мі ніть за пи тан ня «На ві що ти це зро бив?» за пи тан ням «Як ти ду ма єш, чо му

так вий ш ло?»;
• ко ли ди ти на від во лік лась на уро ці, пі дій діть, і да ю чи їй за вдан ня, лег ко доторк -

ніть ся до її пле ча або ру ки; при по стій но му за сто су ван ні цьо го прий о му ви змо -
же те ви ро би ти в ди ти ни ре флекс зо се ред жен ня ува ги;
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Матеріали до лекцій

• роз клад уро ків по ви нен ура хо ву ва ти об ме же ні мож ли вос ті уч ня зо се ред жу ва -
тись і сприй ма ти на вчаль ний ма те рі ал;

• ви ди на вчаль них за вдань на уро ці по вин ні бу ти чіт ко сфор му льо ва ни ми,
струк ту ро ва ни ми — у ви гля ді кар т ки дій, ал го рит му ви ко нан ня за вдан ня то що;

• ука зів ки по вин ні бу ти ко рот ки ми та чіт ки ми, по вто рю ва тись кіль ка ра зів;
• ди ти ні склад но зо се ре ди тись, то му тре ба її спо ну ка ти ба га то ра зів ви ко нувати

за вдань, кон т ро лю ва ти цей про цес, адап ту ва ти за вдан ня та ким чи ном, щоб ди -
ти на всти га ла пра цю ва ти в тем пі всьо го кла су;

• на по ля гай те на ви ко нан ні за вдан ня й пе ре ві ряй те йо го;
• зна ходь те різ ні мож ли вос ті для ви сту пу уч ня пе ред ін ши ми діть ми (на при клад,

як са ме він ви ко ну вав за вдан ня, що ро бив під час чер гу ван ня, як го ту вав твор -
чу ро бо ту то що);

• за мож ли вос ті на вчаль ний ма те рі ал тре ба да ва ти на стіль ки на оч но, щоб він
був мак си маль но ін фор ма тив ним і міг утри му ва ти ува гу уч ня;

• змен шуй те об сяг тек с ту;
• хва літь ди ти ну, ви ко рис то вуй те зво рот ний зв’язок, емо цій но ре агуй те на її

най мен ші до сяг нен ня, під ви щуй те са мо оцін ку ди ти ни, її ста тус у ко лек ти ві;
• по стій но за охо чуй те ди ти ну, рід ше вка зуй те на її не до лі ки, шу кай те ко рек т ні

спо со би вка за ти на по мил ки;
• ви ко рис то вуй те по зи тив ну мо ти ва цію на на вчан ня;
• спи рай тесь на силь ні сто ро ни ди ти ни, від мі чай те її особ исті успі хи, особ ли во

в ді яль нос ті, до якої во на про яв ляє особ ли вий ін те рес;
• кон т ро люй те, щоб ди ти на не ви хо ди ла зі шко ли без за пи са но го до маш ньо го

за вдан ня;
• твор чо став тесь до до бо ру за со бів ак ти ві за ції ува ги шко ля рів при ви ко нан ні

три ва ло го й мо но тон но го кон т роль но го за вдан ня;
• у ви пад ку про яву не адек ват них дій до три муй тесь так ти ки по ве дін ки, ви роб ле -

ної ко ман дою фа хів ців;
• як мож на час ті ше спіл куй те ся з бать ка ми ди ти ни.

Фор му ван ня по зи тив ної ат мо сфе ри в ди тя чо му ко лек ти ві
Ниж че на во дять ся де які прак тич ні ре ко мен да ції про спри ян ня со ці аль ній вза є -

мо дії та роз вит ку друж ніх сто сун ків між діть ми з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми
та їх ні ми од но літ ка ми:

• Спри яй те при род но му роз вит ку друж ніх сто сун ків. Не на ма гай тесь
примушу ва ти ді тей дружити, оскіль ки та кі сто сун ки по вин ні роз ви ва ти ся
при род ним шля хом. Не при ді ляй те над то ба га то ува ги ди ти ні з ти по вим
роз вит ком і не на ма гай тесь її на лаш то ву ва ти, оскіль ки це мо же ми мо віль -
но за крі пи ти в її сві до мос ті дум ку, що «тре ба до по ма га ти ді тям з особ ли ви -
ми освіт ні ми по тре ба ми» за мість то го, щоб роз ви ва ти вза є мо ко рис ні
со ці аль ні сто сун ки.
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• Учіть ді тей з по ва гою ста ви тись до то ва ри шів і до три му ва тись норм по ве -
дін ки. На прик лад, для де яких ді тей час ті до тор ку ван ня мо жуть бу ти не при єм -
ни ми. Інко ли здо ро ві ді ти мо жуть ста ви тись до ді тей з особ ли ви ми освіт ні ми
по тре ба ми як до ве ли ких ля льок або до маш ніх улюб лен ців. Не об хід но вчи ти
ді тей по ва жа ти гід ність сво їх то ва ри шів, які ма ють ті чи ін ші особ ли ві по тре -
би або по ру шен ня роз вит ку.

• Мо де люй те по зи тив ну со ці аль ну по ве дін ку. Якщо пе да гог та ін ші до рос лі
у кла сі бу дуть ста ви тись до всіх ді тей з по ва гою, ді ти бу дуть по во ди тись ана ло -
гіч но. Якщо ді ти бу дуть ба чи ти гру бе й не уваж не став лен ня до рос лих один
до од но го і до ді тей, то ціл ком ві ро гід но, що во ни бу дуть слі ду ва ти та ко му ж
при кла ду під час вза є мо дії з од но літ ка ми. Учин ки ка жуть біль ше, ніж сло ва.
Будь-які дії пе да го га у кла сі не за ли ша ють ся не по мі че ни ми і ма ють ве ли кий
вплив на ді тей.

• За охо чуй те ді тей до спів пра ці та вза є мо до по мо ги. Ді ти по вин ні ро зу мі ти,
що в усіх лю дей є від по від ні здіб нос ті і всі во ни мо жуть бу ти ко рис ни ми один
для од но го. Справ ж ня друж ба ко рис на для всіх. Учіть ді тей ро би ти рів ний вне -
сок у свою друж бу. На прик лад, ди ти на з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми
не зав ж ди по вин на от ри му ва ти до по мо гу від сво го од но літ ка з ти по вим рів -
нем роз вит ку. Знай діть спо сіб, що дає ди ти ні з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба -
ми мож ли вість по ді ли ти ся сво ї ми уні каль ни ми та лан та ми чи здіб нос тя ми
зі сво ї ми од но літ ка ми.

• По єд нуй те до по мо гу з по ва гою. Однією з основ них проб лем у кла сі з ін к лю -
зив ною фор мою на вчан ня є те, що ді ти з ти по вим роз вит ком на ма га ють ся все
зро би ти за сво їх то ва ри шів — ді тей з особ ли ви ми по тре ба ми. Їх праг нен ня є
зро зу мі лим, про те та ка над мір на до по мо га мо же при звес ти до не здо ро вої за -
леж нос ті й не рів нос ті в пар т нерсь ких сто сун ках. Більш ви со кі очі ку ван ня
по від но шен ню до ді тей з особ ли ви ми по тре ба ми спри яють вза єм ній по ва зі ді -
тей. Не об хід но уваж но слід ку ва ти за по ве дін кою та сиг на ла ми ді тей з особ ли -
ви ми по тре ба ми. У ба га тьох ви пад ках во ни не по тре бу ють до по мо ги сво їх
то ва ри шів і на віть не ба жа ють її.

• Роз ви вай те в ді тей вмін ня спів чу ва ти та під крес люй те ідею со ці аль ної спра -
вед ли вос ті. Біль шість ді тей ро зу мі ють, що є спра вед ли вим, а що — ні. Пе да го ги
не по вин ні за кріп лю ва ти в ді тей пе ре ко нан ня, що ді ти з особ ли ви ми по тре ба ми
по тре бу ють жа лос ті. На впа ки, во ни по вин ні роз ви ва ти в них пере ко нан ня
в тому, що ді ти з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми ма ють здіб нос ті, ін те ре си й та -
лан ти, яки ми мо жуть по ді ли ти ся з ін ши ми. Вза ємо сто сун ки, що ба зу ють ся
на жа лос ті, ні ко ли не мо жуть ста ти рів но прав ни ми. Друж ба час то ба зу єть ся
на спіль но му прак тич но му до сві ді ді тей. То му пе да го ги му сять спри я ти со ці аль -
ним вза ємо сто сун кам, що бу ду ють ся на рів нос ті, а не на жа лос ті.
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Адап та ція — змі нює ха рак тер по да чі ма те рі а лу, не змі ню ю чи зміст або кон цеп -
ту аль ну склад ність на вчаль но го за вдан ня. Зок ре ма, мо жуть ви ко рис то ву ва тись такі
ви ди адап та ції:

Адап та ція ма те рі а лів (адап та ція на вчаль них по сіб ни ків, на оч них та ін ших
матері а лів; ви ко ри стан ня дру ко ва них тек с тів з різ ним роз мі ром шриф тів, кар т ки-
під каз ки то що).

Адап та ція на вчаль них під хо дів (ви ко ри стан ня на вчаль них за вдань різ но го рів -
ня склад нос ті; збіль шен ня ча су на ви ко нан ня, змі на тем пу за нять, чер гу ван ня ви дів
ді яль нос ті).

Бар’єри на шля ху на вчан ня та пов но цін ної учас ті — є аль тер на ти вою по нят тю
особ ли вих освіт ніх по треб і при вер тає ува гу до то го, що не об хід но зро би ти, що би
по кра щи ти на вчан ня будь-яко го уч ня.

Дис кри мі на ція — на вмис не об ме жен ня або по збав лен ня прав пев них ка те го -
рій гро ма дян за їхньою ра со вою або на ці о наль ною при на леж ніс тю, по лі тич ни ми
або ре лі гій ни ми пе ре ко нан ня ми, стат тю то що.

Дис кри мі на ція за озна кою ін ва лід нос ті — від по від но до Кон вен ції ООН про
пра ва ін ва лі дів озна чає будь-яке роз різ нен ня, ви клю чен ня чи об ме жен ня із при -
чини ін ва лід нос ті, ме тою або ре зуль та том якої є при мен шен ня або за пе ре чен ня
визнан ня, ре алі за ції або здій с нен ня на рів ні з ін ши ми всіх прав лю ди ни й осно во по -
лож них сво бод у по лі тич ній, еко но міч ній, со ці аль ній, куль тур ній, ци віль ній чи будь-
якій ін шій сфе рі. Вклю чає в се бе всі фор ми дис кри мі на ції, у то му чис лі від мо ву від
ро зум но го при сто су ван ня.

Ді ти з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми — осо би до 18-ти ро ків, які по тре бу -
ють до дат ко вої під трим ки для за без пе чен ня роз вит ку, ви хо ван ня й на вчан ня (ді ти
з по ру шен ня ми роз вит ку, ді ти-бі жен ці, пра цю ю чі ді ти, ді ти-мі гран ти, ді ти-пред с -
тав ни ки на ці о наль них мен шин, ді ти-пред с тав ни ки ре лі гій них мен шин, ді ти із сі -
мей з низь ким про жит ко вим мі ні му мом, без при туль ні ді ти, ді ти-си ро ти, ді ти
із за хво рю ван ня ми ВІЛ/СНІД та ін ші).

Екс плі цит не на вчан ня — екс плі цит не (сві до ме) на вчан ня на від мі ну від ім п лі -
цит но го (не сві до мо го) на вчан ня від но сить ся до та кої мо де лі на вчан ня, яке є до ступ -
ним для усві дом лен ня. По нят тя екс плі цит но го на вчан ня, яке прий ш ло з ког ні тив ної
пси хо ло гії, пе ред ба чає, що екс плі цит не на вчан ня від бу ва єть ся швид ко, іно ді у фор -
мі ін сай ту, під кон т ро лем сві до мос ті. На то мість ім п лі цит не на вчан ня від бу ва єть ся
по віль но, ви ма гає чис лен них по вто рень ма те рі а лу, ба зу єть ся на фор му ван ні асо ці -
а цій між по ді я ми та фік сує при чин но-на слід ко ві зв’яз ки між ни ми. Ре зуль та ти ім п -
лі цит но го на вчан ня важ ко до ступ ні для ре флек сії, то му лю ди на мо же не зна ти, чо го
са ме во на на вчи лась.

Інва лід ність — від по від но до Кон вен ції ООН про пра ва ін ва лі дів озна чає ре -
зуль тат вза є мо дії, яка від бу ва єть ся між людь ми з по ру шен ня ми здо ров’я та бар’єра -



Термінологічний словник

164

ми, які іс ну ють у се ре до ви щі та сто сун ках з ін ши ми людь ми, що за ва жає їх ній пов -
ній та ефек тив ній учас ті в жит ті сус піль ст ва на рів ні з ін ши ми.

Інклю зив не на вчан ня — це ком п лек с ний про цес за без пе чен ня рів но го до сту пу
до якіс ної осві ти ді тям з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми шля хом ор га ні за ції їх роз -
вит ку, ви хо ван ня й на вчан ня у до шкіль них і за галь но ос віт ніх на вчаль них за кла дах,
не за леж но від під по ряд ку ван ня, ти пів і фор ми влас нос ті, від по від но до ви мог Ба зо -
во го ком по нен та до шкіль ної осві ти та дер жав них стан дар тів по чат ко вої й за галь ної
се ред ньої осві ти на осно ві за сто су ван ня осо бис тіс но зо рі єн то ва них ме то дів ро бо ти
з діть ми та з ура ху ван ням ін ди ві ду аль них особ ли вос тей на вчаль но-пі зна валь ної ді -
яль нос ті та ких ді тей.

Кон вен ція — між на род ний до го вір або уго да про якесь кон к рет не пи тан ня між
дво ма або біль шою кіль кіс тю кра їн (мо жуть та кож ви ко рис то ву ва тись тер мі ни
«про то кол», «пакт»). Пі сля прий нят тя кон вен ції роз роб ля ють ся від по від ні між на -
род ні нор ми та стан дар ти, спря мо ва ні на за без пе чен ня її ви ко нан ня. Кра ї ни, що під -
пи са ли та ра ти фі ку ва ли якусь кон вен цію, по вин ні до три му ва ти ся цих норм
і стан дар тів. Кон вен ції ма ють біль шу си лу, ніж де кла ра ції, оскіль ки во ни ста ють
обов’яз ко ви ми для ви ко нан ня уря да ми кра їн, які їх під пи са ли та ра ти фі ку ва ли.

Лю ди/ді ти з ін ва лід ніс тю — до рос лі або ді ти, які ма ють три ва лі фі зич ні, ро зу -
мо ві, мен таль ні або сен сор ні по ру шен ня, що при вза є мо дії з різ ни ми бар’єра ми мо -
жуть пе ре шкод жа ти пов ній та ефек тив ній учас ті лю дей з ін ва лід ніс тю в жит ті
сус піль ст ва на рів ні з ін ши ми.

Мне мо ніч ні прий о ми (від грец. Mnemonikon — мис тец т во за пам’ято ву ван ня) по -
бу до ва ні на ство рен ні асо ці а тив них зв’яз ків між еле мен та ми ря ду, що за пам’ято ву -
єть ся, та опор но го ря ду. Як опор ний ряд мож на ви ко рис та ти доб ре знай о мі об’єк ти
(роз та шу ван ня кім нат у квар ти рі, бу дин ків на ву ли ці то що) й зо ро ві об ра зи, упо -
ряд ко ва ні в пев ну фра зу.

Мо ва — від по від но до Кон вен ції ООН про пра ва ін ва лі дів вклю чає в се бе мов -
лен нє ві й жес то ві мо ви, а та кож ін ші фор ми не мов лен нє вих мов.

Мо ди фі ка ція — транс фор мує ха рак тер по да чі ма те рі а лу шля хом змі ни зміс ту
або кон цеп ту аль ної склад нос ті на вчаль но го за вдан ня. На при клад, ско ро чен ня зміс -
ту на вчаль но го ма те рі а лу; мо ди фі ка ція на вчаль но го пла ну та/або на вчаль них ці лей
і за вдань, роз роб ле них для кон к рет ної ди ти ни).

Під хід, що ба зу єть ся на пра вах лю ди ни — під хід, який по єд нує пра ва лю ди ни
та со ці аль ну ак тив ність для за без пе чен ня спра вед ли вос ті і сво бо ди.

Пов но цін на участь — у кон цеп ції ін к лю зії озна чає спіль не на вчан ня уч нів з ін -
ва лід ніс тю та/або особ ли ви ми по тре ба ми з ін ши ми уч ня ми, спів пра цю з ни ми, на -
бут тя спіль но го до сві ду, пе ред ба ча ю чи ак тив не за лу чен ня до про це су на вчан ня
кож но го уч ня й без умов не прий нят тя кож но го уч ня та ким, яким він/во на є.

При сто су ван ня се ре до ви ща (під ви щен ня ін тен сив нос ті освіт лен ня у клас них
кім на тах, де є ді ти з по ру шен ня ми зо ру; зни жен ня рів ня шу му у кла сі, де на вча єть -
ся сла бо чу ю ча ди ти на, за без пе чен ня її слу хо вим апа ра том; ство рен ня від ок рем ле -
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но го бло ка у при мі щен ні шко ли для уч нів по чат ко вої лан ки).
Ра ти фі ка ція — за твер д жен ня ви щим ор га ном дер жав ної вла ди між на род но го

до го во ру. Ра ти фі ка ція Укра ї ною Кон вен ції ООН про пра ва ін ва лі дів і Фа куль та тив -
но го про то ко лу до неї зо бов’язує дер жа ву ви ко ну ва ти основ ні по ло жен ня цьо го
між на род но го до го во ру (ст. 4 кон вен ції).

Ре агу ван ня на втру чан ня — це ме то ди ка на вчан ня, що сприяє ран ньо му ви яв -
лен ню уч нів, у яких мо жуть ви ник ну ти труд но щі в на вчан ні. Та кі уч ні от ри му ють
до дат ко ву до по мо гу, ін тен сив ність якої змі ню єть ся за леж но від то го, як ди ти на
реагує на за сто со ва ні пе да го гіч ні під хо ди.

Сег ре га ція — од на з форм дис кри мі на ції — від ок рем лен ня та ізо ля ція пев ної
кате го рії лю дей за яки мось озна ка ми.

Со ці аль на ін к лю зія — Євро пей ський Со юз ви зна чає со ці аль ну ін к лю зію (со ці -
аль не за лу чен ня) як про цес, що за без пе чує тих, у ко го є ри зик бід нос ті й со ці аль но -
го від тор г нен ня, мож ли вос тя ми та ре сур са ми, не об хід ни ми для то го, що би пов ною
мі рою бра ти участь в еко но міч но му, со ці аль но му та куль тур но му жит ті, до сяг ти рів -
ня жит тя та доб ро бу ту, що від по ві да ють нор маль ним стан дар там у сус піль ст ві,
в яко му во ни жи вуть.

Спіл ку ван ня — від по від но до Кон вен ції ООН про пра ва ін ва лі дів вклю чає в себе
ви ко ри стан ня мов, тек с тів, абет ки Брай ля, так тиль но го спіл ку ван ня, шриф ту ве ли -
ко го роз мі ру, до ступ них муль ти ме дій них за со бів на рів ні із дру ко ва ни ми ма те рі а -
ла ми, ауді о за со ба ми, зви чай ною мо вою, чит ця ми, а та кож під си лю валь ни ми й
аль тер на тив ни ми ме то да ми, спо со ба ми та фор ма та ми спіл ку ван ня (зок ре ма до ступ -
ною ін фор ма цій но-ко му ні ка цій ною тех но ло гією).

Уні вер саль ний ди зайн — від по від но до Кон вен ції ООН про пра ва ін ва лі дів озна -
чає ди зайн пред ме тів, об ста нов ки, про грам і по слуг, по кли ка ний зро би ти їх мак си -
маль но при дат ни ми для ви ко ри стан ня усі ма людь ми без не об хід нос ті адап та ції
чи спе ці аль но го об лаш ту ван ня. Уні вер саль ний ди зайн не ви клю чає до по між них
при стро їв для кон к рет них груп осіб з ін ва лід ніс тю, де це не об хід но.

Фа куль та тив ний про то кол — окре мий до ку мент, який міс тить до дат ко ву ін -
фор ма цію, яка не увій ш ла в текст кон вен ції. Фа куль та тив ний про то кол до Кон вен -
ції ООН про пра ва ін ва лі дів за без пе чує мож ли вість от ри ман ня та роз гля ду
Ко мі те том із прав лю дей з ін ва лід ніс тю скарг від окре мих лю дей про по ру шен ня
їхніх гро ма дян ських, по лі тич них, со ці аль них, еко но міч них і куль тур них прав, опи -
са них у кон вен ції. Фа куль та тив ний про то кол по ви нен бу ти під пи са ний і ра ти фі ко -
ва ний окре мо від кон вен ції кож ною дер жа вою. Та кож мож ли во ра ти фі ку ва ти
Фа куль та тив ний про то кол без ра ти фі ка ції основ ної кон вен ції. На при клад, США
ра ти фі ку ва ли Фа куль та тив ний про то кол до Кон вен ції про пра ва ди ти ни у стат тях
про тор гів лю діть ми, ди тя чу прос ти ту цію, ди тя чу пор но гра фію, про те не ра ти фі ку -
ва ли са му кон вен цію.
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До да ток А

ОСНОВНІ МІЖНАРОДНІ ДОКУМЕНТИ
У ГАЛУЗІ ПРАВ ЛЮДИНИ

Кон вен ція Основ ні прин ци пи
Кон вен ція по бо роть бі з дис кри мі -
на цією в га лу зі осві ти (1960 р.)

Пра во на за галь ну до ступ ність осві ти та на рів ні умо ви
по від но шен ню до якос ті осві ти

Між на род ний пакт про еко но міч ні, 
со ці аль ні та куль тур ні пра ва (1966 р.)

Пра во кож ної лю ди ни на до ступ ну осві ту на всіх її рів нях,
у то му чис лі на про фе сій но-тех ніч ну се ред ню осві ту

Між на род ний пакт 
про гро ма дян ські 
та по лі тич ні пра ва (1966 р.)

Лік ві да ція дис кри мі на ції за озна ка ми ра си, кольо ру шкі ри,
ста ті, мо ви, ре лі гії, по лі тич них чи ін ших пе ре ко нань, 
на ці о наль но го чи со ці аль но го по ход жен ня, 
май но во го ста ну, на род жен ня чи ін ших об ста вин

Між на род на кон вен ція 
про лік ві да цію всіх форм ра со вої
дис кри мі на ції (1965 р.)

Про ве ден ня за хо дів, зок ре ма в га лу зі ви кла дан ня, 
ви хо ван ня, куль ту ри та ін фор мації, з ме тою бо роть би
з упе ред жен ня ми, які ве дуть до ра со вої дис кри мі на ції

Кон вен ція про лік ві да цію всіх форм
дис кри міна ції по від но шен ню
до жінок (1979 р.)

Лік ві да ція дис кри мі на ції по від но шен ню до жінок у га лу зі
осві ти. По до лан ня будь-якої сте рео тип ної кон цеп ції ро лі
чо ло ві ків і жі нок шля хом за охо чен ня спіль но го на вчан ня,
пе ре гля ду на вчаль них по сіб ни ків і шкіль них про грам
та адап та ції ме то дів на вчан ня

Кон вен ція про ко рін ні на ро ди, 
які ве дуть племін ний спо сіб жит тя
в не за леж них кра ї нах (1989 р.)

Пра во на осві ту, яка від по ві дає куль ту рі та по тре бам 
ко рін них на ро дів. Лік ві да ція упе ред жень і за без пе чен ня
то го, що би під руч ни ки та ін ші на вчаль ні ма те рі а ли да ва ли
справед ли ве, точ не та ін фор ма цій но на си че не зоб ра жен ня
сус піль ст ва та куль ту ри цих на ро дів

Кон вен ція про пра ва ди ти ни
(1989 р.)

Пра во на без кош тов ну й обов’яз ко ву по чат ко ву осві ту 
без будь-якої дис кри мі на ції. Акцент на бла го по луч чя 
ди ти ни та її роз ви ток, а та кож за хо ди під трим ки 
по до гля ду за ди ти ною

Між на род на кон вен ція про за хист
прав усіх пра цю ю чих мі гран тів
і чле нів їх сі мей (1990 р.)

Спри ян ня на вчан ню ді тей пра цю ю чих мі гран тів
їх рід ної мо ви та ознай ом лен ня з їх рід ною куль ту рою

Між на род на кон вен ція про за бо ро -
ну і не гай ні за хо ди по ви ко рі нен ню
най гір ших форм ди тя чої пра ці
(1999 р.)

До ступ до без кош тов ної ба зо вої осві ти 
та про фе сій но-тех ніч ної під го тов ки для всіх ді тей, 
звіль не них від най гір ших форм ди тя чої пра ці

Кон вен ція про охо ро ну та за охо чен -
ня різ но ма ніт нос ті форм куль тур -
ного са мо ви ра жен ня (2005 р.)

Ви знан ня рів ної гід нос ті та по ва ги до всіх куль тур, 
у то му чис лі куль ту ри осіб, які на ле жать до мов них
меншин

Кон вен ція про пра ва лю дей 
з ін ва лід ніс тю (2006 р.)

Жод но го ви клю чен ня че рез при чи ну ін ва лід нос ті 
із сис те ми за галь ної осві ти, а ді тей з ін ва лід ніс тю 
із сис те ми по чат ко вої та обов’яз ко вої по чат ко вої 
або се ред ньої осві ти. За без пе чен ня ін к лю зив ної осві ти
на всіх рів нях і на вчан ня впро довж усьо го жит тя

Ре ко мен да ції Основ ні по ло жен ня
Ре ко мен да ції про бо роть бу з дис -
кри мі на цією в га лу зі осві ти (1960 р.)

Лік ві да ція дис кри мі на ції в га лу зі осві ти, 
а та кож здій с нен ня за хо дів, спря мо ва них на за без пе чен ня
за галь ної доступ нос ті осві ти й рів нос ті мож ли вос тей
і став лен ня в га лу зі осві ти
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Ре ко мен да ції про ста но ви ще 
вчи те лів (1966 р.)

Від по ві даль ність дер жав за за без пе чен ня на леж ної осві ти
для всіх

Ре ко мен да ції про ви хо ван ня в ду сі
між на род но го вза є мо ро зу мін ня,
спів пра ці й ми ру й ви хо ван ня в ду сі
по ва ги до прав лю ди ни та основ них
сво бод (1974 р.)

Не об хід ність ро зу мін ня й по ва ги всіх на ро дів, їх куль тур,
ци ві лі за цій, цін нос тей і спо со бу жит тя

Ре ко мен да ції про роз ви ток осві ти
до рос лих (1976 р.)

Нор ми і стан дар ти на вчан ня за без пе чен ня шир шо го
досту пу та ін к лю зив них під хо дів до осві ти. 
На дан ня мож ли вос тей от ри ман ня без пе рер в ної осві ти
та на вчан ня мо ло ді й до рос лих

Ре ко мен да ції про ви знан ня 
на вчаль них кур сів і сві доц т ва 
про ви щу осві ту (1993 р.)

Пра во на шир ший до ступ до іс ну ю чих у сві ті освіт ніх
ресур сів шля хом під ви щен ня мо біль нос ті уч нів, 
до слід ни ків, ви кла да чів і спе ці а ліс тів

Ре ко мен да ції про ста тус 
ви кла даць ких кад рів ви щих
навчаль них за кла дів (1997 р.)

Спра вед ли ве став лен ня до жі нок і мен шин і по до лан ня
сек су аль них до ма гань і ра со вих пе ре слі ду вань

Пе ре гляд Ре ко мен да цій 
про тех ніч ну та про фе сій ну осві ту
(2001 р.)

Про гра ми тех ніч ної та про фе сій ної осві ти му сять 
ба зу ва тись на ши ро кій ба зі, що сприяє го ри зон таль ним
і вер ти каль ним зв’яз кам, і по вин ні роз роб ля тись 
та ким чи ном, щоб від по ві да ти по тре бам усіх уч нів, 
зок ре ма жі нок і дів чат

Де кла ра ції Основ ні по ло жен ня
За галь на де кла ра ція прав лю ди ни
(1948 р.)

Кож на лю ди на має пра во на осві ту. Осві та по вин на бу ти
без кош тов ною, при най м ні на рів ні по чат ко вої і за галь ної
осві ти. По чат ко ва осві та по вин на бу ти обов’яз ко вою

Все світ ня де кла ра ція про осві ту 
для всіх (1990 р.)

Усім лю дям — ді тям, мо ло ді і до рос лим —
на да ють ся мож ли вос ті от ри ман ня осві ти, при зна чен ня
яких — за до во лен ня ба зо вих освіт ніх по треб

Де лій ська де кла ра ція (1993 р.) Лік ві ду ва ти про га ли ни в до сту пі до ба зо вої осві ти, 
що ви ни ка ють че рез при чи ну ген дер них, ві ко вих, со ці аль -
них, сі мей них, куль тур них, ет ніч них і мов них від мін нос -
тей, а та кож у ре зуль та ті гео гра фіч ної від да ле нос ті

Де кла ра ція та Ком п лек с ні рам ки 
дій з ви хо ван ня в ду сі ми ру, 
прав лю ди ни й де мо кра тії (1995 р.)

Про яв по ва ги до прав у га лу зі осві ти осіб, які на ле жать
до на ці о наль них або ет ніч них, ре лі гій них і мов них меншин,
а та кож до ко рін них на ро дів, при чо му це та кож по вин но
зна хо ди ти своє від об ра жен ня в на вчаль них про гра мах
і мето дах, як і в то му, яким чи ном ор га ні зу єть ся осві та

Гам бург ська де кла ра ція 
про на вчан ня до рос лих (1997 р.)

Дер жа ва ві ді грає важ ли ву роль у за без пе чен ні пра ва
на осві ту для всіх, особ ли во най більш ураз ли вих груп 
сус піль ст ва, та ких як мен ши ни та ко рін ні на ро ди

Прий ня та в Ре сі фі Де кла ра ція Гру пи
дев’яти ба га то на се ле них кра їн (О-9)
(2000 р.)

Вне сен ня змін у за ко но дав ст во з ме тою роз ши рен ня 
ба зо вої осві ти та вклю чен ня осві ти в усі по лі тич ні за яви.
Роз ши рен ня до сту пу до осві ти та зміц нен ня рів нос ті 
для на се лен ня, яке про жи ває у від да ле них рай о нах

Пе кін ська де кла ра ція Гру пи дев’яти
ба га то на се ле них кра їн (О-9)
(2001 р.)

Зміц нен ня про грам, що зо рі єн то ва ні на кон к рет ні дії
та спря мо ва ні на за до во лен ня на вчаль них по треб та ких
враз ли вих груп, як ді ти з особ ли ви ми по тре ба ми, 
мі гран ти, мен ши ни, а та кож бід ні вер ст ви на се лен ня, 
які про жи ва ють у міс тах і сіль  ській міс це вос ті

За галь на де кла ра ція про куль тур не
роз ма їт тя (2005 р.)

За охо чен ня мов ної різ но ма ніт нос ті — при збе ре жен ні
пова ги до рід ної мо ви — на всіх рів нях осві ти; вклю чен ня
за не об хід нос ті у про цес на вчан ня тра ди цій них пе да го гіч -
них під хо дів з ме тою збе ре жен ня й оп ти мі за ції влас ти вих
тій чи ін шій куль ту рі ме то дів ко му ні ка ції та пе ре да чі знань
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До да ток Б

РОЛІ АСИСТЕНТА ВЧИТЕЛЯ: СИТУАЦІЇ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ
За про по но ва ні да лі си ту а ції ґрун ту ють ся на пи тан нях, які Асо ці а ція вчи те лів

Аль бер ти (Ка на да) от ри му ва ла від учи те лів, які не бу ли впев не ні у сво їх ді ях. Ви по -
вин ні ви зна чи ти проб ле му (як що во на є) і по ре ко мен ду ва ти ва рі ан ти ви рі шен ня.

Си ту а ція 1. Асис тент учи те ля по ві дом ляє, що учень про тя гом трьох днів не ви -
ко ну вав до маш ні за вдан ня й не опа ну вав те му. Асис тент на осно ві тек с ту роз ро бив
впра ву, де тре ба вста ви ти про пу ще ні сло ва, й до зво лив уч ню ви ко на ти її за мість за -
вдань, що да ють ся у кла сі. Учень од ра зу ж взяв ся до ро бо ти і, схо же, за до во ле ний.

Си ту а ція 2. Ви со ко ква лі фі ко ва на вчи тель ка не мо же знай ти ро бо ту вчи те ля
у сво є му рай о ні й по год жу єть ся на по са ду асис тен та вчи те ля. Во на до сить під го тов -
ле на для то го, що би бра ти на се бе від по ві даль ність за ви зна чен ня на вчаль них по -
треб і під го тов ку на вчаль них ма те рі а лів для уч нів, з яки ми пра цює. Во на на по ля гає
на то му, щоб учи тель дав їй на вчаль ну про гра му та план ви вчен ня те ми, а та кож
мож ли вість са мо стій но пра цю ва ти, що би гру па на вча лась під її на гля дом у то му ж
тем пі, що й весь клас. У са мо го вчи те ля ро бо ти ду же ба га то, то му він ду має над про -
по зи цією асис тен та.

Си ту а ція 3. На по са ду асис тен та вчи те ля мож на ви бра ти кан ди да та з кіль кох ви -
пус к ни ків цьо го пе да го гіч но го ко лед жу. На то мість на рів ні рай о ну прий ня ли рі шен -
ня взя ти на це міс це ма му трьох не по си дю чих ді тей, які на вча ють ся в цій шко лі.
У цієї ма ми скла лись на пру же ні сто сун ки з учи те лем, яко му во на під по ряд ко ву єть -
ся. Ма ма-асис тент учи те ля йде на прий ом до ди рек то ра, не об го во рив ши пе ред цим
свої проб ле ми з учи те лем.

Си ту а ція 4. Один з уч нів по тре бує, щоб на вчаль ну про гра му знач ним чи ном змі -
ни ли від по від но до йо го по треб. Учи тель під го ту вав адап то ва ну про гра му й по тім
ска зав асис тен ту, щоб він пра цю вав з уч нем ін ди ві ду аль но в окре мо му ти хо му міс -
ці. Асис тент з уч нем знач ний час про во дять окре мо від реш ти кла су, їх ніх то не пе -
ре ри ває й не кон т ро лює.

Си ту а ція 5. Спів ро біт ни ки шко ли ді зна ли ся, що че рез змі ни в бюд же ті во ни мо -
жуть до дат ко во ви тра ти ти з ньо го де сять ти сяч гри вень. Бу ли про ве де ні збо ри,
на яких прий ма лось рі шен ня про ви ко ри стан ня цієї су ми. Про по ну ва лось ви тра ти -
ти їх на ек скур сії, під руч ни ки, на вчаль ні ре сур си або спор тив не об лад нан ня. Однак
го ло ва пе да го гіч ної ра ди шко ли особ ли во на по ля гає, що гро ші тре ба ви тра ти ти
на те, що би прий ня ти на ро бо ту асис тен та вчи те ля для пер шо го кла су.

Де кла ра ція Орга ні за ції Об’єд на них
На цій про пра ва ко рін них на ро дів
(2007 р.)

Ви знає пра во осіб, які на ле жать до ко рін них на ро дів, 
та їх гро мад не сти спіль ну від по ві даль ність за ви хо ван ня,
під го тов ку, осві ту та доб ро бут сво їх ді тей, у від по від нос ті
із пра ва ми ді тей; ко рін ні на ро ди ма ють пра во ство рю ва ти
та кон т ро лю ва ти свої сис те ми осві ти, що за без пе чу ють
осві ту рід ною мо вою, та ким чи ном, щоб це від по ві да ло
влас ти вим їх куль ту рі ме то дам ви кла дан ня й на вчан ня
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До да ток В

ФОРМА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ
На зва на вчаль но го за кла ду: _______________________________________________________
I. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Пріз ви ще, ім’я, по-бать ко ві уч ня: _________________________________________________
Да та на род жен ня: __________________________________________________________________
Бать ки або опі ку ни: ________________________________________________________________
Кон так т ний те ле фон: ______________________________________________________________
Адре са: ______________________________________________________________________________
Да та всту пу в на вчаль ний за клад: ________________________________________________
Клас: _________________________________________________________________________________
Учи тель: _____________________________________________________________________________
Асис тент учи те ля: __________________________________________________________________

При сут ні на за сі дан ні про пи тан ня скла дан ня ін ди ві ду аль ної на вчаль ної про -
гра ми (ІНП):

II. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АКТУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ДИТИНИ
1. Особ ли вос ті роз вит ку, ак ту аль ний рі вень знань і вмінь (звіт чле нів ко ман ди

та/або ви сно вок пси хо ло го-ме ди ко-пе да го гіч ної кон суль та ції).
2. Чи от ри му ва ла ди ти на до по мо гу і яку са ме:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
III. НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ:
1. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Умов ні по зна чен ня:
О — учень ово ло дів умін ням, до сяг нув по став ле ної ме ти.
СП — спо сте рі га єть ся сут тє вий про грес.
НП — спо сте рі га єть ся не знач ний про грес.
ПН — про гре су в до сяг нен ні кон к рет ної ме ти не має.

При сут ні Да та При сут ні Да та

Ко рот ко стро ко ві за вдан ня Ме то ди оці ню ван ня Да та і про грес
Зраз ки ро біт
Спо сте ре жен ня
Кон т роль ні лис т ки
Тес то ві за вдан ня
Стан дар т ні тес ти
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IV. АДАПТАЦІЯ ТА МОДИФІКАЦІЯ
Стиль на вчан ня:

Пе ре лік спе ці аль них і до дат ко вих по слуг:

Ба га то сен сор ний
Пе ре важ но слу хо вий
Пе ре важ но кін ес те тич ний
Пе ре важ но ві зу аль ний
Пе ре важ но так тиль ний

Міс це, умо ви ____  Ви зна че не міс це
____  У ма лій гру пі

Пред с тав лен ня на вчаль но го ма те рі а лу
Стра те гії по зи тив ної по ве дін ки Час ті пе рер ви

Чіт ке за зна чен ня очі ку вань
Ро бо та в ти ші
По зи тив ні під кріп лен ня
На дан ня мож ли вос тей для ви бо ру й аль тер на тив
На дан ня мож ли вос ті по ру ха тись
Близь кий без по се ред ній кон т роль
Роз мі щен ня ди ти ни у зруч но му міс ці

На вчаль ні ма те рі а ли та об лад нан ня Книж ки для слі пих, на дру ко ва ні шриф том Брай ля
Адап то ва ні вер сії кни жок
За тис ка чі, по хи лі дош ки
Інше

Орга ні за цій ні пи тан ня Інди ві ду а лі зо ва ний роз клад за нять
Інше

Сен сор ні по тре би Сте жи ти за тим, чи пра виль но учень ко рис ту єть ся:
оку ля ра ми
слу хо вим апа ра том
аудіо/ЧМ-при лад дям
до по між ним тех но ло гіч ним при лад дям
ін ше

Інше

Вид по слуг К-сть го дин на тиж день Міс це про ве ден ня Роз клад
До дат ко ві за нят тя з учи те лем 2 год. на тиж день Каб. 213 Вів то рок, чет вер
Ко рек цій ні за нят тя з ло го пе дом 2 год. на тиж день Каб. 406 Се ре да, п’ят ни ця
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До да ток Г

ПРИКЛАД ПРАКТИКИ СПІЛЬНОГО ВИКЛАДАННЯ
За ма те рі а ла ми В. Му рав ські та Л. Ді кер «На вчан ня ді тей з особ ли ви ми по -

треба ми», «По ра ди та стра те гії спів пра ці у ви кла дан ні в се ред ній шко лі», тра -
вень/чер вень 2004, с 57.

Якщо один з вас ро бить це: Інший мо же ро би ти це:
Чи тає лек цію Мо де лює ве ден ня за пи сів на дош ці або по ка зує

слайд, вклю ча ю чи «го ло во лом ки», щоб уч ні
мог ли опра цьо ву ва ти лек цій ний ма те рі ал

Пе ре ві ряє при сут ніх Зби рає та пе ре ві ряє до маш нє за вдан ня;
знайомить із со ці аль ни ми або на вчаль ни ми
навич ка ми

Роз дає ро бо ти По вто рює вка зів ки; мо де лює пер ше за вдан ня
в ро бо ті

Дає ус ні вка зів ки Пи ше вка зів ки на дош ці; по вто рює чи по яс нює
якийсь склад ний ма те рі ал

Пе ре ві ряє ро зу мін ня ве ли кої гру пи уч нів Пе ре ві ряє ро зу мін ня в ма лій гру пі уч нів
Пе ре су ва єть ся по кла су, на да ю чи 
ін ди ві ду аль ну до по мо гу за не об хід нос ті

Дає за галь ні вка зів ки всьо му кла су

Го тує по ло ви ну кла су до об го во рен ня Го тує дру гу по ло ви ну кла су в якос ті опо нен тів
у дис ку сії

Про во дить за нят тя, яке ви ко ну єть ся мов ч ки Хо дить по кла су, пе ре ві ряє ро зу мін ня
Про во дить на вчан ня ве ли кої гру пи Хо дить по кла су, під хо дя чи близь ко 

до уч нів для управ лін ня їх по ве дін кою
Ко піює ма те рі а ли або ви ко нує 
ін ші обов’яз ки у шко лі

Ана лі зує до маш нє за вдан ня, про во дить 
по пе ред ній огляд ме то ду скла дан ня 
пе ре ві роч но го за вдан ня

По вто рює на вчаль ний ма те рі ал або про во дить
під го тов че на вчан ня з ма лою гру пою

Кон т ро лює за галь ну гру пу під час 
її са мо стій ної ро бо ти

Ке рує чи тан ням про се бе Не го лос но чи тає вго лос із ма лою гру пою; 
про во дить по пе ред ній ана ліз ін фор ма ції, 
яка по вин на з’яви тись

За чи тує пе ре ві роч не за вдан ня вго лос 
гру пі уч нів

Мов ч ки кон т ро лює ви ко нан ня пе ре ві роч но го
за вдан ня гру пою уч нів

Роз роб ляє пла ни уро ків з ура ху ван ням 
стан дар ту, ви мог і зміс ту на вчаль ної про гра ми

Дає ре ко мен да ції про мо ди фі ка ції, 
при сто су ван ня й за нят тя для різ них уч нів

До по ма гає ро бо ті на міс цях або у гру пах Та кож до по ма гає в ро бо ті на міс цях 
або у гру пах

По яс нює но ве по нят тя Про во дить ро льо ву гру або мо де лює по нят тя,
став ля чи уточ ню ю чі за пи тан ня

Роз гля дає по тре бу в мо ди фі ка ції Роз гля дає мож ли вос ті по глиб лен ня
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