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Нинішній стан розвитку освіти для дітей з особливими потребами 

характеризується  інтенсивним розвитком інклюзивної освіти в Україні, тому в 

законодавчому і науковому дискурсі використовується термін «інклюзія». 

Інклюзивна освіта в широкому своєму розумінні включає в себе позитивне 

ставлення до багатоманітності учнів, урахуванні їх індивідуальних 

особливостей.   

Концепція інклюзивної освіти відображає головну демократичну ідею: 

«всі діти є цінними та активними членами суспільства» [9]. В її основі лежить 

принцип щодо дотримання прав кожної дитини на здобуття якісної освіти [9]. У 

процесі підготовки майбутніх педагогів до роботи в загальноосвітньому 

навчальному закладі слід акцентувати їхню увагу на тому, що в школі інклюзія 

не відбувається лише завдяки переведенню дитини з особливими потребами до 

звичайного класу.  

Метою інклюзивної освіти є створення умов для особистісного розвитку 

дітей із особливими потребами, формування освітньо-розвивального 

середовища для них за допомогою психолого-педагогічного і медико-

соціального супроводу [9].  

Одним з найважливіших аспектів міжнародних стандартів виступає право 

дітей з особливими потребами на входження в суспільство, яке передбачає 

доступ таким дітям до якісної освіти. 

Підготовка вчителя початкової школи до роботи з дітьми з особливими 

потребами в умовах інклюзивної освіти – важливий етап професійного 

становлення. Вивченням різних аспектів даного питання займались ряд 

науковців, зокрема С. Тищенко, А. Макарова, О. Семеног, В. Хітрюк, І. Бех, 

О. Гаврилова, В. Бондар, А. Колупаєва, М. Алєксєєва, С. Альохіна та ін.  

У навчанні дітей з особливими потребами в загальноосвітній школі 

провідну роль відіграє учитель початкових класів. Саме від його фахової 

підготовки залежить результативність роботи в умовах інклюзії, а саме 

розвиток інтересу до навчання, починаючи з першого року навчання в школі. В 

умовах інклюзивного навчання функції вчителя значно розширюються: від 

основних (дидактична, виховна і розвивальна) до додаткових (корекційна, 

діагностична, рефлексивна). Для реалізації цих функцій вчитель початкових 

класів повинен досконало володіти знаннями з фахових дисциплін, методик 

викладання, а головне – високим рівнем корекційно-педагогічної майстерності. 

Науковець Ю. Шуміловська наголошує на тому, що вчитель в умовах 

інклюзивної освіти повинен мати внутрішню готовність до позитивного 

сприймання дітей з особливостями психофізичного розвитку [2, с 34 ].  
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Організація інклюзивного навчання передбачає не лише пристосування 

приміщення закладу та самого робочого місця до занять дітей з особливими 

потребами, а й програмно-методичне забезпечення, індивідуальний підхід, 

консультації, що є підґрунтям розвитку інтересу дитини до навчання в умовах 

інклюзивної освіти.  

Учитель початкових класів в умовах інклюзивного навчання повинен 

таким чином організувати освітній процес, щоб виділити сильні сторони учнів, 

їх інтереси, вміння, тим самим пробуджуючи інтерес до самого навчального 

процесу. Так, формування в учня мотивації  до виконання навчального завдання  

знижує негативні емоційні переживання і стає підґрунтям реалізації  інших 

корекційно-розвивальних завдань.    

На думку І.Демченко, педагог, виконуючи навчально-виховні та 

корекційно-розвивальні завдання, працює в мінливих умовах інклюзивної 

освіти. Йому доводиться реалізовувати у своїй роботі неординарні підходи, 

опосередковані особливостями «об‘єктивно-суб‘єктивного творення» в процесі 

педагогічної взаємодії з особливими учнями. Він повинен бути виключно 

уважним до нових реалій і тенденцій інклюзивної освіти, інновацій у сфері 

форм, методів, прийомів і засобів навчання і виховання дітей з обмеженими 

можливостями в розвитку, а також здатним гуманними способами розв‘язувати 

різноманітні педагогічні ситуації. Така здатність виникає тоді, коли особистість 

прагне розібратися в усьому самостійно, не дивлячись на авторитети та чужі 

думки, при постійному сумніві в непохитності наукових істин і наявності 

настанови перевіряти все на практиці власним досвідом [2, c. 28].  

Формування інтересу до навчання у молодших школярів з особливими 

потребами в умовах інклюзивної освіти відбувається за допомогою 

використання різних методів і прийомів (дискусія, диспут, включення учнів у 

ситуацію особистого переживання успіху в навчанні, метод опори на здобутий 

життєвий досвід, метод пізнавальної, дидактичної, рольової гри тощо). Вони 

сприяють активній взаємодії з учителем. Це може бути застосування елементів 

гри, підбір дидактичних матеріалів, використання індивідуалізованих варіантів 

завдань (зменшений обсяг, альтернативні завдання тощо). Також учитель 

початкової школи повинен володіти знаннями про рівень тривожності кожного 

учня з особливими освітніми потребами, оскільки зниження рівня негативних 

емоційних проявів учня до процесу навчання та рівня шкільної тривожності як 

чинника впливає на загальну успішність, процес опанування знаннями та 

розвиток інтересу до навчання.  

Таким чином, оцінюючи можливості широкого впровадження 
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інклюзивної освіти в Україні, велика кількість педагогів вважає, що сьогодні 

країна частково готова перейти до впровадження інклюзивної освіти. Тому, на 

нашу думку, необхідно всі зусилля спрямувати в інноваційне русло, тобто 

підбирати різні методи, форми, прийоми для ефективного навчання, виховання, 

розвитку та корекції учнів з особливими освітніми потребами. Чим більше 

вчитель буде розвивати інтерес у учнів з особливими потребами, тим кращим 

буде результат. 
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