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А.А. Орлова]. – Тула : Изд-во Тул. гос. пед. ун-та им. Л. Н. Толстого, 2008. – Вып. 1. – С. 117–137. 

 

The peculiarities of the study of the German language in the elementary classes according to the competence 

approach are investigated. It is noted that the new unit of measurement of human education should be competence, and 

the result of training – the ability to act in a variety of problem situations. This applies both to training and the training 

and retraining of children.  

Key words: competence approach, competence, NUS, elementary school, German language. 

 

УДК 373.2.016:811                                                                               С.С. ВАСИЛЬКЕВИЧ, М.О. ДЕНЕЙЧУК  

 

ОСОБЛИВОСТІ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ В КРАЇНАХ ЄВРОПИ ТА УКРАЇНИ 

 

Інклюзивна освіта для європейських держав – це не дивина. Там давно вже практикується така 

форма навчання. Для цих країн навчання дітей з особливостями розвитку та здорових однолітків разом має 

особливе значення, адже спілкування зі здоровими однокласниками та психологічна підтримка – головна ознака 

спеціальної освіти. Інклюзивне навчання набирає обертів і в Україні. Так у школах поступово з’являються 

спеціальні навчальні класи для дітей з труднощами в фізичному або розмовному розвитку. 

Ключові слова: інклюзивна освіта, розвиток, діти, навчання. 

 

Постановка проблеми. Коли ми говоримо про освіту дітей з особливими потребами, ми говоримо про 

зміну базових принципів навчання. Радянська система намагалась вирішувати проблему шляхом її ігнорування 

та обмеження. Тому термін "люди з особливими потребами" просто країні був непотрібний. Вживався термін – 

"інвалід". Створювались спеціалізовані школи-інтернати для інвалідів, у кращому розумінні – спеціалізовані 

класи. Головний недолік такої обмеженої системи навчання – відсутність контактів з однолітками та незворотні 

психологічні зміни у свідомості дитини, насаджування принципу вторинності. Більшість вихованців спецшкіл у 

подальшому житті мають відчуття знедоленості через недостатні контакти із ровесниками. Недолік 

інтегрованих класів – недостатня кваліфікація викладачів, які працюють із дітьми з особливими потребами. 

Натомість вже тривалий час, весь західний світ просуває ідею всебічної інтеграції людей з інвалідністю 

в звичайний світ. Звідси постає термін – інклюзія (в перекладі з англ. – включення, інтеграція). Відповідно, 

інклюзивна освіта – надання рівного доступу до навчального процесу людям з особливими потребами. В 

Україні ситуація із інклюзивною освітою знаходиться у зародковому стані. Серед 17 337 українських шкіл 

лише 1127 залучені до інклюзивного навчання. Більш ніж 56 тисяч школярів з особливими потребами не 

охоплені навчанням у загальноосвітніх закладах. Таким чином, показник інклюзії в Україні складає лише 7%. 

Для порівняння: у Литві ця цифра охоплює 90%, Польщі – 42%, Словаччині – 42%, Угорщині – 57%, Італії – 

99%, Норвегії – 90%, Франції – 25%. 

Процес інклюзивної освіти в різних країнах світу відбувається по-різному, з урахуванням конкретних 

соціально-культурних умов і політичних пріоритетів держави. Інклюзивна освіта - це довгострокова стратегія, 

що потребує терпіння і терпимості, систематичності і послідовності, безперервності, комплексного підходу для 

її реалізації. Інклюзія передбачає залучення до процесу кожного об’єкта освітнього процесу за допомогою 

освітньої програми, яка відповідає його здібностям, а також задоволення індивідуальних освітніх потреб, 

забезпечення спеціальних умов. На сучасному етапі інклюзія є провідною тенденцією в розвитку системи 

освіти в усьому світовому співтоваристві. 

Аналіз досліджень. Протягом останнього десятиліття вітчизняні науковці, зокрема, Боднар В., 

Колупаєва А., Софій Н., Шевцов А., Ярмощук І. та ін., присвячують свої праці дослідженням проблеми 

залучення осіб з особливими потребами до навчання в освітніх закладах, їх реабілітації та соціалізації до 

суспільних норм. 

Мета статті полягає в розкритті особливостей інклюзивного навчання у школі. 

Виклад основного матеріалу. Соціалізуючі і реабілітуючі можливості інклюзивного навчання дітей з 

особливими потребами, які мають фізичні обмеження, у школі безсумнівні. Інклюзивна освіта передбачає 

освіту для всіх в плані пристосування до різних потреб і фізичних порушень та може здійснюватися тільки в 

контексті реальних взаємин, коли школярами з обмеженими можливостями освоюються різноманітні види 

діяльності, спілкування, регулюється самооцінка, здобувається підтримка і дружба ровесників, впевненість в 

своїх силах, формується світогляд і духовний зміст людини з інвалідністю, готовність жити і працювати в 

швидко мінливому світі. Інклюзивне навчання має на увазі як технічне оснащення архітектурного середовища 

освітніх установ, так і спеціальні технології і педагогічні програми, спрямовані на реалізацію інклюзії [1, c. 11]. 

Якість освіти в першу чергу пов’язана із задоволенням потреби кожної людини в ефективній 

соціалізації, тобто набутті засобів вибудовування особистої, професійної та громадської діяльності в 
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суспільному житті. Як відомо, соціалізація здійснюється в трьох основних сферах: діяльність, спілкування і 

самосвідомість. При інклюзивному навчанні відбувається повноцінне та ефективне наповнення цих сфер 

соціалізації учня з особливими потребами. Дитина з особливими потребами- не пасивний член суспільства, а 

особистість, яка має право на задоволення власних соціальних потреб. Рівень підтримки, гуманізм та 

терпимість у ставленні до дітей з особливими потребам, можливість надати їм доступну та якісну освіту-

показники ступеня розвитку суспільства, в якому вони живуть.  

В Україні практика впровадження інклюзивних форм освіти в систему загальноосвітніх навчальних 

закладів є досить складною, що пов’язано з наявністю бар’єрів загальної освіти, які заважають успішній 

реалізації інклюзивних процесів. До таких бар’єрів належать: непідготовленість педагогічного корпусу 

загальної освіти (дидактична, психологічна, особистісна) до участі в інклюзивних процесах; відсутність 

системного бачення проблеми інклюзії і шляхів її вирішення в різних освітніх структурах.   [5, c. 29]. 

Освітньо-соціальна інклюзія може виступати в якості інструмента, що дозволяє подолати 

(маргіналізацію) відчуження дітей з особливостями психофізичного розвитку і сприяє формуванню 

життєздатності особистості. Одна із цілей створення інклюзивного середовища- сприяти розумінню і 

толерантності шляхом щоденної взаємодії дітей з порушеннями розвитку і без них. Оскільки дітям треба разом  

навчатися, їм варто допомогти усвідомити значну хожість між ними, навчитися цінувати таланти та здібності 

кожного однокласника з порушеннями чи без них, приймати та навіть підкреслювати  унікальне розмаїття , яке 

робить кожну людину індивідуальною. Потрібно підкреслити, що всі перераховані вище позитивні риси 

інклюзивної освіти визначені на рівні саме теоретичної моделі, а практично реалізуються не завжди на 

бажаному рівні. 

   Побудова ефективної системи інклюзивної освіти в Україні можлива на основі взаємодії різних 

факторів, насамперед посилення фінансування освіти, удосконалення її нормативно-правового забезпечення, 

поліпшення методичного та кадрового забезпечення  інклюзивної освіти. Також  потрібно створити  необхідні 

умови для повноцінного навчання дітей з особливими навчальними потребами у навчальних закладах, 

включаючи підготовку педагогічних працівників, надання індивідуальної підтримки в ході здобуття освіти з 

урахуванням  потреб дитини, нозології захворювання , отриманні та обробці інформації для засвоєння 

навчальної програми, забезпечити їм державну підтримку.       

 Важливим є формування позитивної громадської думки щодо інклюзивної освіти шляхом залучення до 

цієї справи засобів масової інформації, організації інформаційних кампанії, які б сприяли виконанню законів, 

спрямованих на здобуття освіти дітей з інвалідністю.     

Висновок. Відсутність належного фінансування освіти в цілому та інклюзивної зокрема є суттєвою 

перешкодою на шляху її розвитку, тому необхідними є збільшення фінансування розвитку матеріальної бази 

освітніх закладів з метою перетворення їх у доступне середовище навчання.      
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Inclusive education for European states is not a miracle. There has long been a practice of such a form of 

education. For these countries, the education of children with peculiarities of development and healthy peers together 

has a special significance, since communicating with healthy classmates and psychological support is a major feature 

of special education. Inclusive education is gaining momentum in Ukraine as well. So in schools gradually there are 

special educational classes for children with difficulty in physical or spoken development. 
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