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УДК 37:372.3

Л. К. ЗАДОРОЖНА,
заступник директора з науково-методичної та навчальної роботи, канд. філос. наук

ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ 
В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР

Перебудова сучасного життя в Україні від
криває реальні перспективи для оновлення 
змісту освіти і досягнення європейських стан
дартів.

Модернізація української системи освіти і 
динаміка інноваційних процесів у суспільстві 
вимагають нових підходів до формування осо
бистості педагога.

Сучасна освітня парадигма стимулює появу 
творчих і новаторських ідей, пошуки більш дос
коналих і ефективних систем навчання. Освіт
ній процес у повній мірі залежить від особис
тості і тих, хто навчає, і тих, хто навчається.

Сучасній школі потрібен новий вчитель, 
який би постійно поновлював і удосконалю
вав зміст своєї діяльності, що можливо здій
снювати тільки за умов чітко організованої ме
тодичної роботи.

Останнім часом методичній службі приділя
ється значна увага. Невипадково Міністерство 
освіти і науки України ще у минулому році про
голосило курс на «перезавантаження» роботи 
всіх методичних служб України.

На районні (міські) методичні кабінети, об
ласний інститут удосконалення вчителів по
кладено відповідальне завдання: забезпечувати
підвищення освітніх і професійних знань вчи
телів, розвиток їх творчого потенціалу, фор
мування професійної активності, що сприятиме 
оновленню змісту освіти та забезпеченню її 
якості.

Все очевиднішим стає те, що традиційна шко
ла, яка була орієнтована на передавання знань, 
умінь і навичок, має стати інноваційною.

Ключовим завданням освіти у XXI столітті 
є розвиток мислення, орієнтованого на май
бутнє.

Освітня галузь України, обравши шлях кар
динальних реформ, входження до європейсько
го освітнього простору, підвищення якості осві
ти, потребує узгодження всіх її компонентів із 
загальноприйнятими стандартами.

Позитивні та якісні зміни, які відбуваються 
в українській національній системі освіти, за
свідчують наступні документи: Державні стан
дарти початкової, базової та повної загальної 
середньої освіти; проголошення міністром осві
ти і науки України Д. В. Табачником на фо
румі міністрів освіти європейських країн «Шко
ла XXI століття: Київські ініціативи» семи на
прямків Євроінтеграції дошкільної та середньої

освіти («Дошкільна освіта», «Спільна історія 
без розділових ліній», «Толерантність», «Че
рез мову до взаєморозуміння», «ІКТ-освіта 
без кордонів», «Від шкіл-партнерів до партне- 
рів-країн», «Новій освіті Європи — новий євро
пейський учитель»); Указ Президента України 
В. Ф. Януковича «Про національну стратегію 
розвитку освіти в Україні на період до 2021 
року». Саме ці документи є для методичних 
служб, як і всієї системи управління освітою, 
такими, що забезпечують організацію систем
ної роботи з педагогічними працівниками, про
ведення науково-дослідної діяльності, розвиток 
та запровадження інноваційних технологій в 
навчально-виховний процес. Тому колектив ін
ституту відповідно до світових тенденцій роз
витку освіти спрямовує свою діяльність на:

— якісне підвищення кваліфікації педагогіч
них працівників на інноваційній основі;

— сучасний психолого-педагогічний супро
від роботи вчителя;

— підвищення управлінської культури ке
рівників закладів освіти;

— розширення методичної роботи щодо під
готовки вчителів для роботи в інклюзивних та 
інтегрованих класах;

— створення інформаційної системи під
тримки освітнього процесу та роботи педаго
гічних працівників;

— вивчення, узагальнення і розповсюджен
ня перспективного досвіду педагогічних пра
цівників.

Успішному виконанню визначених завдань 
сприятиме удосконалення роботи методичних 
кабінетів, їх переорієнтація на діяльність як 
інформаційно-методичних центрів, широке ви
користання в роботі Інтернет-технологій, за
безпечення мережної взаємодії учнів (спільні 
проекти, учнівські форуми, єдине інформаційне 
освітнє середовище), створення системи під
тримки єдиної інформаційної управлінської ме
режі суб’єктів освітньої діяльності.

Найвища освіта — це дошкільна освіта. За 
ініціативи голови Одеської обласної державної 
адміністрації Е. Л. Матвійчука 2013 рік в на
шій області проголошено роком «Дитячої твор
чості та дошкільної освіти». У зв’язку з цим 
колектив Одеського обласного інституту удо
сконалення вчителів переглянув форми і ме
тоди роботи з педагогічними працівниками до
шкільних закладів.



Підвищення ролі дошкільної освіти, введення 
етапу передшкільної підготовки, оновлення Ба
зового компонента дошкільної освіти створили 
нову ситуацію щодо реалізації принципу наступ
ності між дошкільною і початковою освітою.

Науково-практична конференція з обміну до
свідом, яка проводилася зі слухачами курсів 
підвищення кваліфікації вчителів початкових 
класів, вихователів та завідуючих дошкільними 
навчальними закладами при ООІУВ «Наступ
ність у розвитку, вихованні та навчанні дітей 
дошкільного віку та початкової школи», стала 
важливим етапом на шляху оновлення підходів 
до планування спільної роботи вихователів до
шкільних закладів і вчителів початкових класів. 
Слід зауважити, що дошкільний заклад — це 
не міні-школа. Важливо посилити розвивальний 
і виховний аспект розумового виховання ді
тей, приділити особливу увагу формуванню мо
тивів пізнавальної діяльності, інтелектуальному 
розвитку та вмінню взаємодіяти. Прикладом є 
впровадження в ДНЗ № 75 м. Одеси технології 
саморозвитку М. Монтессорі, яка адаптована 
до умов сучасного дошкільного навчального за
кладу.

Запорукою якісної дошкільної освіти є мов
леннєвий розвиток дитини. Вивчення державної 
мови, розвиток українського мовлення треба 
розпочинати з дошкільного віку.

Виважена мовна політика в освіті гарантує 
оволодіння дітьми українською мовою як дер
жавною та мовою своєї національності, що 
сприяє міжнаціональній толерантності.

Тому викладачі та методисти ООІУВ роз
робили перспективне планування і програму 
занять з навчання української мови і розвитку 
українського мовлення у групах з національним 
складом дітей.

Зважуючи на те, що провідною діяльністю 
в дошкільному віці є гра, саме вона має ста
ти дієвим засобом формування творчої осо
бистості.

Позитивним у цьому напрямку є досвід ви
хователя ОДНЗ № 1б0 С. Ф. Довженко «Роз
виток творчих здібностей дитини дошкільного 
віку засобами конструювання». Вихователя ви
знано переможницею II (обласного) туру Все
українського конкурсу «Учитель року» з но
мінації «Вихователь дошкільного навчального 
закладу», а також учасником першого (від- 
біркового) етапу третього (заключного) туру 
Всеукраїнського конкурсу професійної май
стерності педагогічних працівників ДНЗ «Ви
хователь року» у 2013 році. За підсумками 
проведення заходу С. Ф. Довженко отримала 
найбільшу кількість балів і допущена до учас
ті у наступному етапі, який відбудеться у ве
ресні, в м. Києві.

Заслуговує на увагу досвід музичного ке
рівника Одеського дошкільного навчального 
закладу «Ясла-садок» № 283 «Розвиток кре-
ативності дитини на музичних заняттях за до
помогою елементів «арт-терапії»; педагогічного

колективу Одеського НВК № 263 «Розвиток 
творчого мислення вихованців дошкільного за
кладу та учнів початкової школи».

Здоров’я дітей — соціальна цінність, інте
гративний показник суспільного розвитку.

З метою широкої популяризації досвіду ро
боти щодо впровадження технологій, спрямо
ваних на збереження здоров’я дітей дошкіль
ного віку, формування здорового способу жит
тя, проводився Всеукраїнський огляд кращих 
відеоматеріалів про здоров’язберегаючі тех
нології, які впроваджуються у дошкільних на
вчальних закладах. В обласному етапі огляду 
брали участь 58 колективів ДНЗ з 21 міст та 
районів області.

Переможцями визнано колективи ДНЗ № 11 
«Лялечка» м. Іллічівська, № 1 «Золота рибка» 
м. Южного, «Ясла-садок» № 295 м. Одеси. Ма
теріали були направлені до організаційного ко
мітету і представлені на освітньому порталі 
«ПЕДПРЕСА» для громадського обговорення.

За результатами обговорення відеоматеріа- 
ли колективу ДНЗ №1 «Золота рибка» м. Юж
ного увійшли до десятки кращих.

Сьогодні до дошкільних навчальних закладів 
починають приходити діти другого і навіть пер
шого року життя, тому важливо подбати про 
відкриття груп для такого контингенту дітей, 
створення сприятливих умов для реалізації ці
лісного підходу до малюка, його догляду, ви
ховання й розвитку. З метою якісної підготовки 
вихователів до роботи з такими дітьми в про
грамі курсів підвищення кваліфікації передба
чено години на лекцію «Адаптація дітей ран
нього та старшого дошкільного віку до умов 
дошкільного навчального закладу».

Основи комп’ютерної грамотності та озна
йомлення дітей з навколишнім світом за допо
могою комп’ютера є варіативною складовою Ба
зового компонента дошкільної освіти. Тож для 
діяльності дошкільного навчального закладу 
комп’ютеризація педагогічного процесу є своє
рідним викликом, що потребує вирішення ряду 
завдань: підвищення комп’ютерної грамотності
педагогів; створення безпечного комп’ютерно- 
ігрового середовища в умовах дошкільного на
вчального закладу; вивчення перспективного 
досвіду застосування комп’ютерних технологій 
в роботі з дошкільниками; вміння розробляти 
перспективне планування щодо впровадження 
ІКТ в освітній процес.

На обласному семінарі, який відбувся у трав
ні, методисти з дошкільної освіти рай (міськ) 
методичних кабінетів мали змогу ознайомитися 
з досвідом роботи дошкільних закладів Овідіо- 
польського району з питань впровадження в 
освітній процес комп’ютерних технологій. Основ
ною метою семінару було орієнтування педаго
гів на важливість залучення дітей до пізнання 
світу засобами комп’ютерних технологій. Пе
дагогічні колективи району презентували свою 
систему роботи дошкільних закладів: «Ство
рення сприятливого розвивального середовища



з метою формування інформаційної компетенції 
дошкільника» (Авангардівський НВК), «Вико
ристання мультимедійних засобів для всебічно
го розвитку дитини» (Молодіжненський ДНЗ), 
«Науково-методичний супровід формування ін
формаційної компетентності дитини дошкільно
го віку» (Овідіопольський ДНЗ № 2).

Викладачами інституту розроблено освітню 
програму для дистанційного навчання завідува
чів і вихователів ДНЗ, підготовлено методичні 
рекомендації щодо розкриття варіативної скла
дової «Комп’ютерна грамота». Функціонує твор
ча група, яка працює над проблемою «Забез
печення і підвищення якості дошкільної осві
ти через створення навчально-методичного су
проводу освітнього простору з використанням 
ІКТ».

На сучасному етапі розвитку суспільства 
важливою залишається необхідність гуманіс
тичного підходу до процесу виховання дитини, 
пробудження з раннього дитинства гуманних 
почуттів, ознайомлення дітей з моральними 
нормами і правилами, морально-етичними цін
ностями, формування навичок моральної по
ведінки. У зв’язку з цим ООІУВ розроблено 
факультативний курс «Духовно-моральне ви
ховання дітей дошкільного віку» (на основі 
християнського віровчення) з методичним су
проводом до нього, що успішно впроваджуєть
ся в ДНЗ № 4 м. Южного.

З метою підготовки завідувачів, методистів 
та вихователів ДНЗ до проведення занять з 
духовно-морального виховання на базі ООІУВ 
запроваджено постійно діючий методологічний 
семінар «Методологічні та методичні засади 
вивчення предметів духовно-морального спря
мування». До навчально-тематичних планів кур
сів підвищення кваліфікації вихователів вве
дено факультативний курс «Духовно-моральне 
виховання дошкільників» та лекції «Педагогіч
ний аспект духовно-моральних цінностей укра
їнського народу», «Міжкультурні компетенції 
як складова змісту навчального процесу в по- 
лікультурному освітньому середовищі».

Недарма кажуть «З родини йде життя ди
тини». Дошкільний період найбільш сприятли
вий для формування базису громадянської сві
домості: виховання почуття любові й поваги
до рідних і близьких, батьківської домівки, ди
тячого садка, рідного села, пошани до держав
них символів, інтересу до історичних та куль
турних традицій українського народу. Позитив
ним результатом вивчення та узагальнення пе
дагогічного досвіду вихователів дошкільних на
вчальних закладів м. Білгорода-Дністровського 
став випуск методичної розробки «Народні тра
диції у вихованні дошкільнят», що дало змо
гу впроваджувати даний досвід в практику до
шкільних закладів області.

Для покращення освітнього процесу та за
безпечення його ефективності кожен досвід
чений педагогічний колектив використовує су
часні технології щодо підвищення якості освіти

в закладі та досягнення позитивних результатів 
у своїй роботі. З метою надання дієвої допо
моги таким закладам ООІУВ проводиться під
готовча робота щодо організації впровадження 
технології «Радість розвитку» в дошкільних за
кладах міста та області.

Вважаємо, що дошкільники нашої області 
впевнено стартують до нової школи.

Чи вдалося вчителям початкових класів, іно
земної мови, фізичної культури та музики, які 
використовували здоров’язбережувальні тех
нології в навчально-виховному процесі, забез
печити сприятливі умови для навчання пер
шокласників під час адаптаційного періоду? Це 
питання обговорювалося в рамках проведення 
на базі ООІУВ семінарів, «круглих столів», 
майстер-класів.

Відповідно до заходів Одеського обласного 
інституту удосконалення вчителів щодо покра
щення організації навчально-виховного процесу 
в перших класах загальноосвітніх навчальних 
закладів області розпочав роботу обласний по
стійно діючий семінар «Концептуальні засади 
дидактико-методичного забезпечення впровад
ження компетентнісного підходу в оновленій 
школі» для 29 молодих вчителів, які у 2012 
році розпочали свою педагогічну діяльність та 
взяли перший клас. Основною метою цього се
мінару є мотивація молодих спеціалістів до про
фесійного та особистісного розвитку, надання 
допомоги з методики викладання предметів (на
вчання грамоти, математика), ознайомлення з 
інноваційною медико-педагогічною технологією 
«Музикотерапевтична педагогіка».

Розпочато роботу експериментального май
данчика «Формування ключових компетентнос
тей учнів початкової школи на уроках матема
тики» (автор ідей — вчитель початкових класів 
Л. Ф. Шостак). На виконання вимог Державно
го стандарту початкової, базової та повної за
гальної середньої освіти щодо змін пріоритетів 
в організації навчально-виховного процесу для 
учнів 1-4-х класів до варіативної складової на
вчального плану закладу рекомендовано вклю
чити години на вивчення курсів «Логіка» або 
«Продуктивне мислення».

З метою якісного впровадження нового дер
жавного стандарту в містах і районах області 
пройшли семінари «Особливості впроваджен
ня Державного стандарту початкової загальної 
освіти», «Реалізація освітніх галузей, змісту 
навчальних програм на компетентнісній осно
ві»; «Особливості навчання та виховання пер
шокласників в умовах впровадження нової про
грами за новим державним стандартом; засі
дання «круглих столів» «Розвиток творчих здіб
ностей першокласників», «Особливості змісту 
та методики викладання предметів за новими 
програмами», «Забезпечення наступності в ро
боті дошкільної та початкової ланок освіти: ме
тодичний і психологічний аспекти».

За участю психологів для вчителів 1-х кла
сів проводились семінари «Адаптація учнів 1-х



класів. Робота з дітьми, які мають ознаки де
задаптації», «Перший раз у перший клас. Як 
допомогти дитині в навчанні?», «Психологічний 
супровід навчально-виховного процесу в 1 кла
сі», «Створення умов для виховання, розвитку 
й самореалізації кожної дитини» (Великомихай- 
лівський, Білгород-Дністровський, Ренійський, 
Савранський, Татарбунарський райони),

Упродовж року результативно працювали 
районні та міські методичні об’єднання вчите
лів 1-го класу на засіданнях яких розглядались 
наступні питання: «Оцінювання навчальних до
сягнень першокласників», «Використання ігро
вих моментів на уроках з шестирічними учня
ми», «Інтерактивні методи навчання на уроках 
математики в 1 класі», «Розвиток зв’язного 
мовлення молодших школярів».

Протягом року проводилася системна ро
бота щодо підготовки вчителів, які у новому 
навчальному році будуть викладати курс «Схо
динки до інформатики»

Були розроблені навчальні плани курсів 
підвищення кваліфікації. Вони спрямовані як 
на підготовку вчителів початкових класів, які 
мали оволодіти знаннями про особливості ви
кладання даного предмета, так і вчителів ін
форматики, які мали оволодіти знаннями про 
психологічні та індивідуальні особливості ро
боти з дітьми молодшого шкільного віку.

На вченій раді ООІУВ обговорювалося пи
тання «Про підготовку до впровадження в на
вчальних закладах області курсу «Сходинки до 
інформатики».

Усіма формами підвищення кваліфікації було 
охоплено майже сто відсотків вчителів. Разом 
з підготовкою вчителів до запровадження кур
су «Сходинки до інформатики» вирішується 
проблема щодо навчання вчителів уміння ви
користовувати інформаційно-комунікаційні тех
нології та впроваджувати інтерактивні методи. 
Комп’ютер перестав усвідомлюватися тільки 
як засіб реалізації навчального предмета «Ін
форматика».

«Сто відсотків» — державна цільова програ
ма впровадження в навчально-виховний процес 
загальноосвітніх закладів інформаційно-комуні
каційних технологій. Враховуючи актуальність 
завдань цієї програми, ООІУВ впроваджує нові 
форми роботи з педагогічними працівниками.

Інформаційно-комунікаційні технології — 
освіта без кордонів

Справжнім проривом для України стало 
впровадження інклюзивної освіти. На виконан
ня соціальних ініціатив Президента України
В. Ф. Януковича в області проводиться значна 
робота щодо підтримки дітей, які потребують 
корекції фізичного та розумового розвитку, їх 
інтеграції в загальноосвітні заклади.

У нашій області 3,5 тисячі дітей з особливи
ми потребами інтегровані в загальноосвітні за
клади. а це означає, що питання щодо впровад

ження інклюзивної освіти потребує постійної 
уваги з боку методичних служб.

З метою забезпечення якісного навчання пе
дагогів, які працюють з дітьми з особливими 
потребами в групах, класах з інклюзивним на
вчанням, за підтримки Міністерства освіти і 
науки України ООІУВ став учасником Про
грами транс-європейського співтовариства в га
лузі освіти.

TEMPUS «Педагогічні інновації в інклюзив
ній освіті».

Разом з колегами з Німеччини, Іспанії, Шве
ції, Білорусії, Молдови буде реалізована мета 
проекту: створення методологічної та освітньої 
бази для розвитку і впровадження 9 нових кур
сів з педагогічних інновацій в інклюзивній осві
ті, підготовка регіональних промоутерів у сфері 
інклюзивної освіти, створення сучасної діагнос
тичної лабораторії з метою навчання вчителів 
уміння використовувати сучасні комп’ютерні 
технології для діагностики та навчання дітей з 
особливими потребами.

Це дозволить якісно змінити тематику лек
цій щодо запровадження інклюзивної освіти, 
введених з 2011 року в навчально-тематичні 
плани курсів підвищення кваліфікації педаго
гічних кадрів.

Через мову до взаєморозуміння — один із 
важливих напрямків євроінтеграції дошкільної 
та середньої освіти.

У закладах освіти області проводиться зна
чна робота щодо розвитку національних куль
тур і мов. В умовах поліетнічного і полікультур- 
ного середовища кожен освітній заклад прагне 
стати школою діалогу культур.

У Програмі «Освіта Одещини» на 2011— 
2014 роки значна увага приділяється розвитку 
національних мов, підтримці обдарованих дітей 
та вчителів, які працюють в закладах освіти з 
національним складом учнів.

Оновлення системи мовної освіти, що за
безпечує обов’язкове володіння державною мо
вою, можливість опанувати рідну та іноземні 
мови — одне з важливих завдань Національної 
стратегії розвитку освіти України.

У минулому навчальному році учні перших 
класів розпочали вивчення іноземної мови. 
З нового навчального року другу іноземну мову 
будуть вивчати учні 5-х класів.

Семінари, тренінги, виїзні курси підвищення 
фахового рівня вчителів іноземних мов в ра
йонах області, дистанційне навчання, розробка 
проектів, досвід роботи творчо працюючих вчи
телів — це система роботи ООІУВ, яка до
зволить на якісно новому рівні розпочати ви
кладання другої іноземної мови за новими дер
жавними стандартами.

Стан науково-методичного супроводу викла
дання іноземної мови в початковій школі до
сліджувався в ході методичних виїздів, спосте
режень, бесід, консультацій у Котовському, Ко- 
димському, Тарутинському, Кілійському, Бол- 
градському, Березівському районах.



Всі питання розглядались через призму ре
алізації основних концептуальних підходів та 
завдань, визначених Державним стандартом за
гальної початкової освіти щодо викладання іно
земної мови в початковій школі.

Методична робота в районах здійснювалася 
на засадах диференційованого підходу та з ура
хуванням особливостей якісного складу вчи
телів іноземної мови та їх індивідуальних по
треб.

Так, для малодосвідчених вчителів та вчи- 
телів-нефахівців організовано роботу постійно 
діючих семінарів «Особливості викладання іно
земної мови в початковій школі» (Котовський, 
Болградський, Березівський райони); «Викла
дання іноземних мов у початковій школі: про
блеми, пошук, знахідки» (Тарутинський ра
йон).

На допомогу малодосвідченим та молодим 
вчителям у подоланні труднощів та розв’язанні 
першорядних проблем щодо структури уроку 
іноземної мови, урахування вікових, психоло- 
го-фізіологічних особливостей шестирічок при
йшли вчителі-наставники, методисти районних 
(міських) методичних кабінетів, методисти та 
науковці ООІУВ.

Питання «Про стан науково-методичного су
проводу та кадрового забезпечення викладання 
іноземних мов у початковій школі» обговорю
валось на вченій раді ООІУВ.

Попереду новий навчальний рік, нові про
блеми, пошуки їх розв’язання.

Колектив інституту, як і кожний навчальний 
заклад, визначив на наступний навчальний рік 
такі завдання:

• Модернізувати систему підвищення ква
ліфікації педагогічних кадрів за рахунок впро
вадження новітніх технологій навчання.

• Розробити модель неперервної інформацій
ної освіти для педагогічних працівників.

• Спрямовувати діяльність на забезпечення 
науково-методичного супроводу процесу інфор
матизації управління закладами освіти.

• Удосконалювати науково-методичний су
провід використання освітніх інновацій.

• Виявляти та розповсюджувати досвід 
створення гнучких моделей навчально-виховно
го процесу, що здійснюється на основі нових 
освітніх технологій та мережевої взаємодії.

• Широко впроваджувати з метою коорди
нації роботи методичних служб мережеву спів
працю: чат, телеконференції, організацію ро
боти проектних команд, мережевих методичних 
центрів.

У 2013/2014 навчальному році особлива ува
га методичних служб має бути зосереджена на 
реалізації Державних стандартів початкової, 
базової та повної загальної середньої освіти, за
безпечення науково-методичного супроводу.

Сподіваємось, що новий навчальний рік при
несе нові ідеї та нові звершення. З новим на
вчальним роком!



— формирование универсальных учебных
действий в личностных, коммуникативных, по
знавательных и регулятивных сферах;

— создание психологически комфортной, 
здоровьесберегающей образовательной среды
для общего интеллектуального и нравственного 
развития личности школьника;

— сохранение и укрепление здоровья школь
ников, формирование культуры здорового об
раза жизни.
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кафедри менеджменту і розвитку освіти ООІУВ

ВЗАЄМОДІЯ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ З ГРОМАДСЬКИМИ 
ОРГАНІЗАЦІЯМИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

У статті подано рекомендації керівникам закладів освіти щодо взаємодії з громадськими організаціями в умовах 
інклюзивного навчання в межах проекту INOVEST.

Ключові слова: громадська організація, особливі освітні потреби, інклюзія, проектна діяльність, фандрайзинг, 
волонтер.

Постановка проблеми у загальному ви
гляді. Ратифікувавши основні міжнародні пра
вові документи (Декларація ООН про права 
людини, Про права інвалідів, Конвенція ООН 
про права дитини), Україна взяла на себе зо
бов’язання щодо дотримання загальнолюдських 
прав, зокрема щодо здобуття якісної освіти 
для дітей з особливими потребами. Так, у Кон
ституції України декларовано демократичні по
ложення, які відповідають міжнародним уго
дам і домовленостям, визначено та затвердже
но основні права людини, серед яких право на 
соціальний захист (ст. 46) та право на осві
ту (ст. 53) [3]. Отже, сьогодні потрібно ство
рити всі необхідні умови для того, щоб кож
на дитина, яка має проблеми розвитку, мала 
можливість успішно навчатись у сучасному за
гальноосвітньому просторі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Теоретичною основою для дослідження пробле
ми взаємодії закладів освіти з громадськими ор
ганізаціями в умовах інклюзивного навчання є 
праці таких вчених, як В. Бондарь, В. Синьов, 
Г. Коберник, М. Шеремет, І. Мартиненко (об
ґрунтування проблеми впровадження інклюзив
ної освіти в загальноосвітніх навчальних закла
дах і можливі шляхи її вирішення), І. Звєрєва 
(складності процесу соціалізації та інтеграції 
дітей з обмеженими можливостями в суспіль
ство), О. Xолостова (зміст реабілітації дітей 
з функціональними обмеженнями), А. Капська 
(теоретичні засади та технології роботи з людь
ми обмежених функціональних можливостей). 
Проте в науковій літературі недостатньо висвіт
лено взаємодію закладів освіти з громадськими 
організаціями в умовах інклюзивного навчання.



Метою статті є надання рекомендацій щодо 
організації взаємодії закладів освіти з громад
ськими організаціями в умовах інклюзивного 
навчання.

Виклад основного матеріалу. Заклад осві
ти, який впроваджує інклюзивну форму на
вчання, забезпечує дитині з особливими по
требами, по-перше, можливість здобути освіту 
відповідно до своїх індивідуальних здібностей; 
по-друге, вільно спілкуватися та займатися 
спільними справами зі своїми ровесниками. 
При цьому діти з типовим рівнем розвитку де
монструють відповідні моделі поведінки дітям з 
особливими освітніми потребами і мотивують їх 
до цілеспрямованого використання нових знань 
і вмінь. В інклюзивних класах взаємодія між 
учнями з особливими освітніми потребами та 
дітьми з типовим рівнем розвитку сприяє нала
годженню між ними дружніх стосунків, завдяки 
чому діти вчаться природно сприймати і то
лерантно ставитися до людських відмінностей, 
стають більш чуйними, готовими до допомоги. 
Такий заклад освіти повинен мати безбар’єрне 
навчальне середовище, адаптовані навчальні 
програми і плани, розроблені та опрацьовані 
методи і форми навчання. У цьому йому мо
жуть допомогти громадські організації.

Більшість громадських організацій, що бе
руть участь у спільній роботі з освітніми за
кладами щодо інклюзивного навчання, мають 
статус місцевої організації, яка здійснює свою 
діяльність на рівні певного міста чи району; 
найменше організацій всеукраїнського і між
народного рівнів.

Проведене нами опитування керівників гро
мадських організацій показало, що діяльність 
громадських організацій на підтримку інклю
зивної освіти відбувається у сфері так зва
ної «стихійної інклюзії»: 29 % опитаних вба
чають свою роль у проведенні просвітницьких 
кампаній; 22 % — згодні надавати консуль
тативно-реабілітаційну допомогу дітям з ін
валідністю; 12 % — не проти вести громад
ську експертизу законопроектів, 8 % — зай
маються правовим і соціальним захистом ді
тей з особливими потребами та збором ко
штів, забезпечуючи фінансову допомогу ін
валідам, 18 % — проводять благодійні акції,
11 % опитаних забезпечують інформаційну
підтримку впровадження інклюзії. При цьому 
більшість організацій вважає, що суспільство, 
батьки, школа ще недостатньо інформаційно
і психологічно підготовлені до впровадження
інклюзивної освіти, тому потрібно проводити 
активну просвітницьку та інформаційну кампа
нію, щоб підготувати широкі освітянські кола 
і громадську думку, в цілому.

Взаємодія освітніх закладів з громадськими 
організаціями забезпечує можливість створю
вати умови для інклюзивного навчання більшої
кількості дітей з особливими потребами. Ця 
взаємодія відбувається через проектну, фан- 
драйзингову та волонтерську діяльність.

Персонал закладів освіти не має досвіду ро
боти з дітьми з особливими освітніми потре
бами та не володіє відповідними методиками 
навчання таких дітей; більшість батьків дітей 
з особливими потребами, залякані діагнозами 
лікарів, у ранньому віці приховують пробле
ми дитини, а коли настає шкільний вік — пе
реживають шок через висновки психолого-ме- 
дико-педагогічних комісій, які у більшості ви
падків не рекомендують або не дозволяють ди
тині навчатись чи відвідувати загальноосвітні 
заклади. Тому спільна проектна діяльність за
кладів освіти і громадських організацій може 
допомогти розв’язати дані проблеми. Участь у 
проектах дає можливість зламати існуючі сте
реотипи щодо навчання дітей з особливими по
требами; підвищити рівень поінформованості пе
дагогічних працівників про інклюзивну модель 
освіти як шлях до забезпечення одного з основ
них прав — права на освіту для дітей з особ
ливими освітніми потребами; створити доступні 
умови до навчання через облаштування фізичної 
доступності до школи; включити дитину з осо
бливими освітніми потребами до навчально-ви
ховних процесів школи шляхом налагодження 
співпраці з батьками та їхніми організаціями.

Тематика спільних проектів може бути різ
номанітною. Наприклад, «Інклюзивна школа», 
«Інклюзивна освіта для дітей з особливими по
требами в Україні», «Опікунська рада щодо за
хисту прав дітей в освітніх закладах», «Танцю
вально-рухова терапія для дітей з особливими 
потребами», «Ми є одна громада», «Соціальна 
адаптація неповносправних підлітків шляхом 
професійного навчання», «Відпочинок з корис
тю», «Відлуння батьківських сердець», «Я піз
наю світ», «Вперед до змін».

Спільна проектна діяльність освітнього за
кладу з громадськими організаціями допомагає 
педагогічному колективу навчитися розуміти 
різницю між дітьми й толерантно ставитися 
до особливих дітей; сприяти тому, щоб кож
на дитина відчула себе прийнятною; сприяти 
створенню у дитячому колективі атмосфери до
брозичливості, справедливості й терпимості; 
надавати індивідуальну підтримку, але при цьо
му не відокремлювати дітей з особливими по
требами від основної групи дітей; намагатися 
наблизити навчальні завдання до потреб і мож
ливостей такої дитини; співпрацювати з іншими 
педагогами (логопедом, психологом, лікарями) 
в одній команді.

Організація інклюзивного навчання вимагає 
пристосування до потреб дитини з особливими 
потребами приміщення, відповідно облаштова- 
ного робочого місця для занять. Заклад осві
ти повинен бути архітектурно доступним, тоб
то формувати таке оточуюче середовище, яке б 
могло надати нинішньому і майбутньому поко
лінню рівні шанси на здобуття освіти та участь 
у соціальній, економічній і культурній діяль
ності незалежно від віку, статі, індивідуальних 
якостей чи культурних коренів [1].



Педагогічні працівники закладу освіти ма
ють бути обізнаними щодо питань інвалідності, 
інклюзивного навчання, існуючих норм ДБН 
(державні будівельні норми), основних прин
ципів доступності та універсального дизайну; 
розуміти, що означає архітектурна доступність 
шкіл і для чого це потрібно, як використову
вати принципи доступності та універсального 
дизайну (наприклад, «швелерна доступність», 
пандуси, які не відповідають нормам ДБН, від
сутність доступних туалетів завдають шкоди 
всьому навчальному процесу); використовува
ти знання та вміння з цих питать, щоб кож
на дитина та доросла людина була в змозі діс
татись до шкільного приміщення (класу) і вза
ємодіяти з оточенням (наприклад, діти, які ко
ристуються інвалідним візком, повинні не тіль
ки мати доступ до класів, але й вільно по
чувати себе за партою, в майстерні, на шкіль
ному майданчику).

Покращення матеріальної бази навчального 
закладу задля успішного впровадження інклю
зивного навчання здійснюється за допомогою 
фандрайзингу (діяльність щодо збирання ко
штів, формування різних фінансових фондів, зо
крема для благодійних або освітніх цілей [2]).

Проведення фандрайзингу в закладах осві
ти передбачає залучення додаткових ресурсів, 
формування, підтримку та розвиток зв’язків з 
громадськими організаціями як з фінансови
ми донорами, формування громадської думки 
на користь підтримки діяльності освітніх за
кладів з питань інклюзивної освіти. Завдяки 
співпраці з громадськими організаціями за
клади освіти можуть отримувати гранти від 
зарубіжних державних закладів, міжнародних 
організацій (Міжнародна благодійна організа
ція «Реабілітаційний центр “Сходи”», Міжна
родна благодійна організація «Надія світу») чи 
благодійних фондів («Нове покоління», «Крок 
за кроком», «Відродження», «Парус надії», 
«Одеська міська благодійна організація допо
моги дітям з синдромом Дауна», Міжнародний 
дитячий благодійний фонд «Надія поколінь», 
Одеський обласний благодійний фонд реабілі
тації дітей-інвалідів «Майбутнє», Благодійний 
фонд «Бджілка»).

Отримані додаткові кошти можна витратити 
на технічне забезпечення Ресурсних центрів 
освітніх інформаційних технологій для осіб з 
особливими потребами; для купівлі друкар
ських машинок за Брайлем та комп’ютерів з 
програмами екранного доступу, які передава
тимуть в оренду навчальним закладам на час 
навчання незрячих дітей; для створення син
тезатора української мови.

У повсякденному житті все частіше чуємо 
слова «волонтер», «волонтерство». «Волонтер
ство» — це діяльність на основі доброї волі. 
Без будь-якого примусу люди діють на благо 
суспільства, керуючись у своїх вчинках влас
ним бажанням і намагаючись бути максимально 
корисними. Свій вільний час вони присвячують

соціально корисним справам. Наприклад, зби
рають пожертви, об’єднують навколо себе ді
тей та молодь і займають їх цікавою справою, 
беруть участь у реалізації соціальних проектів 
і програм, разом з однодумцями створюють во
лонтерські організації для вирішення проблем, 
які хвилюють громаду [4].

Волонтерство для закладів освіти в умовах 
інклюзивного навчання є актуальним і важ
ливим з різних причин, а саме: це ефективний 
спосіб вирішувати складні проблеми окремої 
людини, які часто виникають на ґрунті недо
статньої турботи про громадське благо; волон
терство поставляє в діяльність закладу освіти, 
як правило, нові, творчі та сміливі ідеї щодо 
вирішення найгостріших і найскладніших про
блем; це спосіб, за допомогою якого кожний 
представник суспільства може брати участь у 
покращенні якості життя; це механізм, за до
помогою якого керівник закладу освіти може 
прямо адресувати свої проблеми тим, хто здат
ний їх вирішити.

Волонтерами можуть бути діти та підлітки 
(можливість самоствердитися в очах однолітків, 
батьків, вчителів, бажання знайти нових друзів, 
можливість спілкуватися з однолітками, набути 
нових навичок і знань та проводити власне доз
вілля); волонтери-фахівці (психологи, педагоги, 
соціальні педагоги, соціальні працівники, юрис
ти, лікарі, які надають консультативну допо
могу батькам та іншим членам родини щодо 
процесу психофізичного розвитку дитини, до
помагають формувати у дітей толерантність, 
відповідальність, впевненість у власних силах, 
забезпечують психологічну підтримку батькам 
у придбанні ними знань, умінь і навичок, не
обхідних для організації здорової життєдіяль
ності їхньої дитини); спонсори (патронаж освіт
нього закладу); юрист фірми (безкоштовна кон
сультація, постійна юридична підтримка дітей з 
особливими потребами); чиновники; члени гро
мадських організацій, таких як Всеукраїнський 
громадський центр «Волонтер», Всеукраїнська 
мережа благодійної організації Карітас України 
(матеріальна підтримка окремих осіб, груп чи 
сімей: фінансова допомога, розподіл гуманітар
ної допомоги); студенти (індивідуальна робота 
або робота у невеликих групах); батьки учнів 
(допомога в роботі освітнього закладу, іншим сі
м’ям). Робота з добровільними помічниками по
требує від керівника навчального закладу гнуч
кості і почуття відповідальності, вміння вза
ємодіяти і довіряти людям.

Отже, під час впровадження інклюзивного 
навчання в закладах освіти громадські органі
зації забезпечують безпосередній вихід на до
статньо широкі верстви населення; фаховість у 
специфічних питаннях; можливість вирішення 
багатьох проблем у «волонтерському» режимі; 
можливості залучення коштів грантодавців час
то набагато більші ніж у органів влади.

Отже, можна зробити такі висновки: вза
ємодія закладів освіти з громадськими органі



заціями в умовах інклюзивного навчання від
криває широкі можливості для соціалізації ді
тей з особливими освітніми потребами, їх адап
тації в соціумі, розширення кола їхнього спіл
кування.

Перспектива подальших розвідок. Розгля
нуті в дослідженні положення не вичерпують 
всіх аспектів порушеної проблеми. Зокрема, 
на нашу думку, подальшого дослідження по
требують такі питання, як вміння планувати 
діяльність закладу освіти щодо роботи з гро
мадськими організаціями в умовах інклюзивно
го навчання.
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ІНДИВІДУАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО 
ПРОЦЕСУ ДЛЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ 

ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ
Передумовою забезпечення успішності на

вчання дитини з особливими освітніми потреба
ми є індивідуалізація навчально-виховного про
цесу, що передбачає складання робочою гру
пою індивідуальної програми розвитку дитини 
та індивідуального навчального плану. До скла
ду робочої групи входять: заступник директора 
з навчально-виховної роботи, класовод (в по
чаткових класах) чи вчителі-предметники (в се
редніх та старших класах), асистент вчителя, 
психолог, вчитель-дефектолог та інші. До ро
бочої групи обов’язково залучаються батьки, 
або особи, які їх замінюють. Оформлення та 
ведення відповідної документації покладається 
на асистента вчителя.

Індивідуальна програма розвитку учня з 
особливими освітніми потребами складається 
з таких розділів:

1. Загальна інформація про дитину: ім’я та 
прізвище, вік, телефони батьків, адреса, про
блема розвитку (інформація про особливі освіт
ні потреби), дата зарахування дитини до школи 
та термін, на який складається програма.

2. Наявний рівень знань і умінь. Група фа
хівців протягом 1-2 місяців (в залежності від 
складності порушення) вивчає можливості та 
потреби дитини, фіксує результати вивчення:

— її вміння, сильні якості та труднощі, 
стиль навчання (візуальний, кінестетичний, ба- 
гатосенсорний та інші, особливо, якщо один зі 
стилів домінує), у чому їй потрібна допомога;

— інформацію щодо впливу порушень роз
витку дитини на її здатність до навчання (ві
домості надані психолого-медико-педагогічною 
консультацією). Вся інформація повинна бути 
максимально точною, оскільки вона є підґрун
тям для подальшого розроблення завдань.

3. Спеціальні та додаткові освітні послуги. 
В індивідуальній програмі розвитку фіксується 
розклад занять з відповідними фахівцями (ло
гопедом, фізіотерапевтом, психологом та інши
ми спеціалістами), вказується кількість і три
валість таких занять з дитиною.

4. Адаптаційно-модифікаційні заходи. При 
складанні індивідуальної програми розвитку не
обхідно проаналізувати, які заходи слід вжити



для облаштування середовища, застосування 
належних навчальних методів, матеріалів, об
ладнання, урахування сенсорних та інших по
треб дитини.

Виважене, ефективне навчання приносить 
користь всім учням. Однак для учнів з особли
вими потребами може стати необхідною додат
кова, а іноді і спеціальна підтримка у навчанні, 
яка допоможе їм брати повноцінну участь у 
заняттях і реалізовувати свій потенціал. Уні
версальних рецептів не існує, особливо коли 
йдеться про учнів з порушеннями у розвитку.

Щоб досягти успіху та задовольнити різ
номанітні потреби учнів, зумовлені їхніми здіб
ностями, рівнем розвитку, інтересами та ін
шими особливостями, педагогам необхідно змі
нювати методи навчання, навчальне середови
ще, матеріали тощо. Педагоги, які досягають 
успіху в навчанні дітей з особливими освіт
німи потребами, застосовують різноманітні ме
тоди навчання, які змінюються залежно від 
спеціальних потреб учня.

Адаптація — змінює характер навчання, не 
змінюючи зміст або понятійну сутність навчаль
ного завдання.

Модифікації навчання — змінюють характер 
навчання, змінюючи зміст або понятійну склад
ність навчального завдання.

Адаптацію в класі можна організувати в на
ступних сферах.

Фізичне середовище — адаптація змінює се
редовище (побудова пандусу, пристосування 
туалетних приміщень, розширення дверей, змі
на освітлення, розташування меблів в клас
ній/груповій кімнаті тощо).

Навчання — адаптація змінює процес на
вчання (спосіб повідомлення педагогом мате
ріалу; спосіб організації занять учнів, що має 
на меті залучення дітей до виконання завдань 
і сприяння їхньому навчанню).

Адаптація навчального плану: модифікація
навчального плану або цілей і завдань, прий
нятних для конкретної дитини; видозміна за
вдань; визначення змісту, який необхідно за
своїти тощо. Вчителі аналізують відповідність 
вимог навчальної програми та методів, що ви
користовуються на уроках, актуальним і по
тенційним можливостям дитини. У такий спо
сіб досягається ефективність організації на
вчальної діяльності дітей з особливостями пси
хофізичного розвитку.

Вказівки — адаптація змінює процедури, 
методи та щоденні заняття, які використовує 
вчитель.

Матеріали — адаптація полягає у пристосу
ванні навчальних інструментів і матеріалів до 
індивідуальних потреб учнів. (Матеріалами мо
жуть бути книги, іграшки, листи із завданнями, 
маніпулятивні предмети тощо).

Рекомендації при використанні модифікацій
При застосуванні різних видів адаптації 

зміст навчання залишається незмінним, а при

застосуванні модифікацій він, зазвичай, зміню
ється. В окремих випадках використання мо
дифікацій може виявитися необхідним для того, 
щоб забезпечити конкретній дитині можливість 
брати участь у класних заняттях.

Модифікації реалізуються шляхом:
— скорочення змісту матеріалу, який не

обхідно засвоїти. Учень може брати участь
лише в окремих частинах уроку і/або опа
новувати тільки частину змісту навчального
матеріалу;

— іноді вимоги уроку перевищують можли
вості учня, однак від нього все ж вимагається 
часткова участь в роботі на уроці;

— зниження вимог до участі в роботі. Учень 
може виконувати лише частину завдань. У цьо
му випадку від нього може вимагатися засвоєн
ня всього матеріалу або лише його частини.

Будь-які види модифікацій необхідно обго
ворювати з родиною дитини, оскільки у біль
шості випадків модифікація змінить те, що ди
тина має знати і вміти робити.

Індивідуальна програма розвитку складаєть
ся на один рік. Двічі на рік (за потребою час
тіше) переглядається з метою її коригування. 
Зокрема, коли у дитини виникають труднощі 
при засвоєнні визначеного змісту навчально
го матеріалу, чи навпаки виникає необхідність 
перейти до наступного рівня складності ви
конання завдань.

Навчально-виховний процес у класах з ін
клюзивним навчанням здійснюється відповідно 
до робочого навчального плану школи, за на
вчальними програмами, підручниками, посібни
ками, рекомендованими МОН, молоді та спор
ту України для загальноосвітніх навчальних за
кладів.

Для дітей з особливими освітніми потре
бами, які мають інтелектуальні порушення та 
зі складними вадами розвитку (вадами слуху, 
зору, опорно-рухового апарата в поєднанні з 
розумовою відсталістю, затримкою психічного 
розвитку) на основі робочого навчального пла
ну школи розробляється індивідуальний на
вчальний план з урахуванням рекомендацій 
психолого-медико-педагогічної консультації та 
на основі Типових навчальних планів спеціаль
них загальноосвітніх навчальних закладів для 
дітей, які потребують корекції фізичного та 
(або) розумового розвитку.

Індивідуальний навчальний план визначає 
перелік навчальних предметів, послідовність їх 
вивчення, кількість годин, що передбачаються 
на вивчення кожного предмета за роками на
вчання, та тижневу кількість годин. У плані 
враховуються додаткові години на індивідуаль
ні й групові заняття, курси за вибором, фа
культативи тощо.

Для проведення корекційно-розвивальних за
нять в індивідуальному навчальному плані учня 
передбачається від 3 до 8 годин на тиждень 
(кількість годин визначають відповідні психоло- 
го-медико-педагогічні консультації).



індивідуальний навчальний план та інди
відуальна навчальна програма розробляється 
педагогічними працівниками, у тому числі з 
дефектологічною освітою, які беруть безпосе
редню участь в навчально-виховному процесі, 
за участю батьків дитини або осіб, які їх за
мінюють, та затверджуються керівником на
вчального закладу.

індивідуальна навчальна програма дитини з 
особливими освітніми потребами в класі з ін
клюзивним навчанням складається на основі 
типових навчальних програм загальноосвітніх 
навчальних закладів, у тому числі спеціальних, 
з відповідною їх адаптацією.

Навчальна програма визначає зміст, систему 
знань, навичок і умінь, які учні мають опану
вати з кожного предмета, а також зміст роз
ділів і тем.

При складанні індивідуальної навчальної 
програми педагоги в першу чергу аналізують 
відповідність вимог навчальної програми та ме
тодів, що використовуються на уроці, актуаль
ним і потенційним можливостям дитини з особ
ливими освітніми потребами.

Батьки, які залучаються до складання інди
відуальної навчальної програми, повинні мати 
чітке уявлення про те, чому навчання дитини 
потребує створення індивідуальної навчальної 
програми. Така співпраця забезпечує інфор
мування батьків про потенційні можливості 
дитини, динаміку її розвитку та упорядковує 
комплекс суперечливих питань, які виникають 
між батьками і вчителями в процесі навчання 
дитини.

Невід’ємною складовою процесу створення 
індивідуальної програми розвитку є оцінка ди
наміки розвитку дитини з особливими освітніми 
потребами, збирання відомостей про її успі
хи (учнівські роботи, результати спостережень 
педагогів, контрольні листки, результати тес
тів тощо).

Визначення рівня сформованості знань, умінь 
і навичок учнів з особливими освітніми потреба
ми здійснюється з метою забезпечення позитив
ної мотивації навчання, інформування учнів про 
їх індивідуальні досягнення, визначення ефек
тивності професійної діяльності вчителів.

Оцінювання навчальних досягнень учнів з 
особливими освітніми потребами здійснюється 
за критеріями оцінювання навчальних досяг
нень учнів у системі загальної середньої освіти, 
затвердженими наказом Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту України від 13.04.2011 
№ 329, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 
України 11 травня 2011 р. за № 566/19304.

Оцінювання навчальних досягнень учнів з 
розумовою відсталістю, зі складними вадами 
розвитку, які навчаються за індивідуальним на
вчальним планом і програмою, здійснюється за 
обсягом матеріалу, визначеним індивідуальною 
навчальною програмою.

Система оцінювання навчальних досягнень 
учнів повинна бути стимулюючою.

З метою оцінювання індивідуальних досяг
нень учнів може бути використаний метод оці
нювання портфоліо.

Портфоліо — це накопичувальна система 
оцінювання, що передбачає формування в учнів 
уміння визначати цілі, планувати і організову
вати власну навчальну діяльність; накопичення 
різних видів робіт, які засвідчують рух в ін
дивідуальному розвитку; активну участь в ін
теграції кількісних і якісних оцінок; підвищення 
ролі самооцінки.

Таке оцінювання передбачає визначення 
критеріїв для включення учнівських напрацю- 
вань до портфоліо, форми подання матеріалу, 
спланованість процесу самооцінки з боку учня 
тощо.

індивідуальна програма розвитку дитини з 
особливими освітніми потребами має диферен
ційований характер, розробляється на основі 
аналізу проблеми розвитку учня та його освіт
ніх потреб.

Зокрема, якщо дитина з особливими освіт
німи потребами має сенсорні порушення при 
збереженому інтелекті і потребує відповідної 
адаптації навчальних матеріалів та корекцій- 
них занять з вчителем-дефектологом. За по
треби адаптується навчальна програма, але 
складання індивідуального навчального плану 
є недоцільним.

Разом з тим, якщо в класі навчаються діти 
з особливими освітніми потребами однієї но
зології, для кожного окремо розробляється та 
частина індивідуальної програми розвитку, яка 
стосується їхніх відмінностей та потреб, а на
вчальна програма може бути спільною.

Поради і рекомендації вчителю (виховате
лю), який працює в класі, де навчається ди
тина з особливими потребами.

1. Навчитися розуміти різницю між дітьми й 
толерантно ставитися до особливих дітей, але 
ні в ніякому разі не акцентувати увагу на по
рушеннях розвитку.

2. Сприяти тому, щоб кожна дитина не від
чувала себе особливою, не такою як усі.

3. Сприяти створенню у дитячому колективі 
атмосфери доброзичливості, справедливості й 
терпимості.

4. Надавати індивідуальну підтримку, але 
при цьому не відокремлювати дітей з особли
вими потребами від основної групи дітей.

5. Намагатися наблизити навчальні завдання 
до потреб і можливостей такої дитини.

6. Співпрацювати з іншими учасниками на
вчально-виховного процесу (логопедом, психо
логом, лікарями) в одній мультидисциплінарній 
команді.

7. Пройти навчання в рамках програми INOVEST.
Форми роботи з батьками щодо запровадження інклю-

зивного навчання:
— батьківські збори;

     — бесіди — колективні, індивідуальні, групові;
— консультації — практикуми, семіна- 

ри-практикуми, конференції;



— організація ділових ігор;
— відвідування родин;
— консультпункти;
— диспути, дискусії;
— дні відкритих дверей, відкриті уроки для 

батьків;
— наочна пропаганда: оформлення куточків 

для батьків, випуск тематичної газети («До
звілля сім’ї», «Моя сім’я» і т. ін.);

— організація клубів, вечорів-вогників «Ро
довід сім’ї», «Я і сім’я» і т. п., різноманітні 
конкурси;

— клуб «Батьки батькам».
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МОДЕЛЮВАННЯ ЄДИНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ 
ЗА ДОПОМОГОЮ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ

Одним з пріоритетних напрямків розвитку 
сучасної загальноосвітньої школи є впрова
дження в освітній процес нових інформаційних 
технологій. У 1987 році американський вчений 
Г. М. Клейман назвав школи, які застосову
ють такі технології в освітньому процесі, шко
лами майбутнього [7]. І саме впровадження в 
освіту інформаційних технологій призвело до 
виникнення терміну «інформаційно-освітнє се
редовище», яке трактується як комплекс ін
формаційно-освітніх ресурсів, методичних і ма
теріально-технічних засобів, що включають 
систему безперервної підтримки учня і вчи
теля, фінансово-економічних та управлінських 
механізмів, які дозволяють реалізувати кон
цептуальні підходи і вимоги державного освіт
нього стандарту.

Сьогодні активно розробляються моделі єди
ного інформаційного простору закладів осві
ти, що мають забезпечувати досягнення нової 
якості освіти, можливості вирішувати більш 
широке коло освітніх завдань та розширювати 
спектр надання освітніх послуг.

Разом з цим необхідно забезпечити високу 
якість інформаційного середовища. Інформа
ційний простір закладу освіти можна назвати 
якісним, якщо:

— існує організаційна структура, в якій на
копичуються та зберігаються інформаційні ре
сурси і надаються інформаційні послуги;

— розроблена та функціонує система оці
нювання якості інформаційного простору;

— інформаційний простір інтегрований до 
регіональних, вітчизняних та світових ресур
сів;

— інформаційна грамотність педагогічних 
працівників, учнів та вихованців відповідає су
часному рівню розвитку інформаційних тех
нологій;

— інформаційні ресурси різнобічні та орі
єнтовані на різні категорії користувачів;

— для підтримки простору використовують
ся нові інформаційні технології (електронні ка
талоги, доступ до мережі Інтернет тощо);

— локальна мережа та робочі станції ма
ють сучасне ліцензійне програмне забезпечення
[7].

В Одеській області розроблено та функці
онує широкий спектр управлінських моделей 
щодо створення інформаційно-освітнього про
стору з використанням інформаційно-комуніка
ційних технологій (табл. 1).

Розглянемо деякі моделі, їх структуру та 
складові.
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