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Інтеграція дітей з порушеннями психофізичного розвитку в загальноосвітній школі
становить складну проблему. Її позитивне розв'язання дуже важливе: дитина з
психофізичними вадами, як і кожна дитина, має потенційні можливості повноцінного
розвитку як особистість, громадянин, тому потребує якомога ширших контактів із
навколишнім світом. Проте саме лише перебування у широкому соціумі без спеціальної
педагогічної роботи, спрямованої на впровадження дитини у предметний світ і світ
людських стосунків, ще не вирішує проблему. Такі діти, крім того, потребують
дбайливого дотримання охоронного режиму та лікарського контролю, що необхідно
забезпечити в інклюзивному класі загальноосвітньої школи. Без забезпечення всіх умов,
необхідних дитині з особливими освітніми потребами, форсована інтеграція в
загальноосвітньому просторі може завдати непоправної шкоди її здоров’ю, а отже – і
формуванню особистості в цілому.
Отже, участь батьків та родини у навчально-реабілітаційному процесі обов’язкова
та є необхідною умовою ефективності навчання і реабілітації дитини з особливими
потребами. Уміння налагодити партнерські стосунки з батьками такої дитини – також
одна із складових успіху. При цьому слід пам'ятати, що дуже часто не лише дитина стає
аутсайдером, а й самі батьки, замикаючись у своєму горі. Крім того, вони дуже чутливі до
найменшої критики на адресу своєї дитини. Вчителю дуже важливо показати батькам
можливості розвитку їхньої дитини, що їй під силу зробити самій, а в чому слід
допомогти. Запорукою добрих стосунків між сім'єю і школою є некритичне ставлення і
повага. Батьків також обов’язково треба залучати до освітнього-виховного процесу,
запрошувати брати участь у складанні індивідуальної програми розвитку. Це дуже
тривала, копітка, системна робота, але без цього у нас не буде співпраці, взаєморозуміння,
формування нового світогляду, а, найголовніше – не буде належних результатів щодо
освіти, реабілітації та інтеграції в соціум дітей з інвалідністю та дітей з особливими
потребами.
Література
1. Нова українська школа : Концепція від 27 жовтня 2016р. / МОН. Київ : 2016. 40 с. Електронний
ресурс. – Режим доступу : https://mon.gov.ua/ua/osvita/.../nova-ukrayinska-shkola
2. Про освіту : Закон України від 05 вересня 2017 р. № 2145-VIII / Верховна Рада України. Київ :
Парлам. вид-во, 2017. 101 с. Електронний ресурс – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/go/2145-19
3. Про сучасні підходи до навчально-виховного процесу учнів з особливими освітніми потребами :
Лист МОН України від 10 січня 2017р. №1\9-2 . Київ : 3с. Електронний ресурс. – Режим доступу:
old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/6742
4. Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних
закладах : Постанова від 9 серпня 2017р. №588 / Кабінет міністрів України. Київ : 2017. 4 с. Електронний
ресурс – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/go/588-2017-п
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ПІДТРИМКА МОЛОДІ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ У
ВИЩІЙ ШКОЛІ
У 2009 році Україна ратифікувала Конвенцію ООН про права осіб з інвалідністю
[2] і тим самим взяла на себе зобов’язання забезпечити інклюзивну освіту на всіх рівнях
системи освіти (Стаття 24), у тому числі на рівні професійної та вищої освіти. Основою
для запровадження інклюзивної освіти в системі вищої освіти є Закон України «Про вищу
освіту» (2014 р.) та Закон України «Про освіту» (2017 р.).
На сьогодні чимало змін у напрямі забезпечення права дітей на освіту в умовах
інклюзивного навчання було досягнуто на рівні дошкільної та загальної середньої освіти –
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як на рівні нормативно-правового забезпечення, так і на рівні практики. Проте, поза
увагою залишаються молоді люди з особливими освітніми потребами, які навчаються у
професійних і вищих навчальних закладах. Це є серйозною проблемою, оскільки саме ці
рівні навчання забезпечують подальше працевлаштування, благополуччя людини, дають
можливість вести гідний і самостійний спосіб життя. В Україні є лише декілька прикладів
позитивної практики забезпечення додаткової підтримки студентам з особливими
освітніми потребами – Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
Національний університет «Львівська політехніка». У деяких вищих навчальних закладах,
як наприклад, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, здійснюється
супровід студентів з особливими освітніми потребами відповідними структурами –
Центром соціальних ініціатив і волонтерства, створеним при кафедрі педагогіки та
спеціальної освіти цього закладу освіти. Утім, все це – лише окремі випадки, які з одного
боку, засвідчують потребу у забезпеченні додаткової підтримки студентам з особливими
освітніми потребами, а з іншого боку – свідчать про велику кількість проблем у цьому
питанні – архітектурна недоступність інфраструктури, неготовність викладачів
враховувати індивідуальні особливості студентів з особливими освітніми потребами, брак
досвіду роботи з такими студентами, брак програм/ініціатив, які б передбачали додаткової
підтримки тощо.
Додаткова підтримка студентів з особливими освітніми потребами має бути
всебічною, а саме: педагогічною, психологічною, соціальною, технічною, планувальна та
розвиток кар’єри. Педагогічна підтримка передбачає оптимізацію викладання навчального
матеріалу студентам особливими освітніми потребами у максимально сприйнятливій для
них формі, впровадження сучасних педагогічних технологій навчання, електронних
дистанційних курсів, використання веб-ресурсів, забезпечення навчально-методичними
матеріалами. Ця підтримка повністю залежить від підготовленості викладачів до роботи в
інтегрованій групі та від їхньої педагогічної майстерності. Психологічна підтримка
спрямована на з’ясування психологічних особливостей кожного студента, зміцнення та
збереження його психологічного здоров’я, надання йому необхідної допомоги з адаптації
в інтегроване освітнє середовище, сприяння особистісного розвитку. Соціальна підтримка
спрямована на забезпечення соціалізації студентів із особливими освітніми потребами,
зокрема їх соціально-побутової, соціально-культурної та соціально-трудової адаптації.
Основною функцією цієї підтримки є подолання соціальної ізоляції студентів з
інвалідністю, сприяння збереженню і підвищенню їх соціального статусу, залучення до
всіх сфер суспільного життя. Технічний супровід має компенсувати функціональні
обмеження студентів і забезпечити принцип доступності та універсального дизайну до
якісної вищої освіти всім студентам незалежно від потреб та ступеня тяжкості
захворювання.
Планування та розвиток кар’єри передбачатиме профорієнтацію вступників,
надання їм допомоги у самовизначенні. Сприятиме розвитку особистості студентів,
передбачатиме розробку індивідуальних програм особистісного та професійного розвитку
студентів. Навчання студентів основам планування професійної кар’єри та технологіям
сприятиме пошуку роботи в ринкових умовах. Також цей напрямок може забезпечити
організацію та супровід студента з особливими освітніми потребами при проходженні
навчальної та виробничої практики.
Висновки. Таким чином, перехід від безальтернативної сегрегованої системи
навчання в умовах спеціального закладу освіти до моделі в умовах інклюзивного
освітнього середовища вимагає запровадження інших форм підтримки молоді з
особливими освітніми потребами у вищій школі. Аналіз існуючої ситуації зумовлює
розроблення моделі щодо забезпечення додаткової підтримки студентів з особливими
освітніми потребами на рівні вищої школи, а саме у професійних і вищих навчальних
закладах.
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ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА ДОРОСЛИХ:
МОДЕЛІ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ
Проблема соціально-педагогічної та психологічної підтримки осіб з різними
вадами фізичного і психічного розвитку в нашій країні є актуальною. Сьогодні соціальна
політика держави зорієнтована на реалізацію конституційних гарантій понад 2,4 млн.
інвалідів, створення середовища рівних можливостей для їхньої повної адаптації у
соціумі. Суттєвим фактором у вирішенні проблем інвалідів є щорічне зростання їхньої
частини у загальній структурі населення.
Кожна людина, незалежно від стану здоров`я, наявності фізичного чи
інтелектуального порушення, має право на здобуття освіти, якість якої не повинна
відрізнятися від освіти здорових людей. Але певні категорії осіб з особливими освітніми
потребами в Україні позбавлені рівного доступу до якісної освіти. На сьогодні найбільш
поширеною формою навчання таких людей є спеціальні заклади, але разом з тим,
ураховуючи світові тенденції розвитку освіти, в Україні все більшого поширення набуває
спільна форма навчання та виховання молоді з особливостями розвитку та їх здоровими
однолітками. Прикладом цього є проект 2013 року, що полягав в створенні та апробації
моделі освітнього середовища для якісної професійної освіти і соціальної адаптації дітейінвалідів в державних професійних (професійно-технічних) навчальних закладах і
спеціальних школах-інтернатах та забезпечення науково-методичним супроводом
професійного навчання дітей-інвалідів у професійних (професійно-технічні) закладах. На
основі системного аналізу теорії і практики навчання дітей з вадами слуху було
відтворено та визначено тенденції й особливості розвитку системи професійного навчання
для цієї категорії осіб в Україні, зроблено аналіз структури і змісту навчальної, виховної
роботи з особами, які мають вади слуху; визначено та обґрунтовано особливості
розбудови вітчизняної системи навчання дітей з вадами слуху на сучасному етапі, описано
досвід експериментальної роботи по створенню навчально-виховного комплексу на базі
НВК Лебединська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів – ДПТНЗ
«Лебединське вище професійне училище лісового господарства» з метою якісної
підготовки кваліфікованих робітничих кадрів, ефективної адаптації в суспільство глухих
дітей. Розроблено модель системи супроводу професійного навчання дітей з вадами слуху.
Водночас, на сьогодні організаційно-методичні засади навчального процесу у
професійних (професійно-технічних) закладах орієнтовані на людей, які нормально
розвиваються, без урахування особливостей психофізичного розвитку осіб з особливими
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