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Тема: «Інклюзія в Новій Українській школі»  
 

Місце проведення:  Сумський ОІППО, актова зала 
Дата проведення:  27 листопада 2018 року 
Час проведення:  10.00 – 14.00 
 
9.00 – 10.00  Реєстрація учасників 
 

10.00 – 10.10  Вітання учасників семінару-практикуму. 
 Грицай С.М., проректор з наукової роботи 

Сумського ОІППО  
 

10.10 – 10.20  Відкриття семінару. Ознайомлення з планом 
роботи 

Прядко Л.О., завідуюча лабораторією 
інклюзивного та інтегрованого навчання 
Сумського ОІППО 

 
10.20 – 10.50  Нова українська школа: нові ролі, завдання, 

підходи 
Бойко О.М., заступник директора з 
навчально-виховної роботи КУ ССШ № 30 
«Унікум» Сумської міської ради, тренер 
НУШ, вчитель початкових класів вищої 
категорії 
 

10.50 – 11.10  Роль інклюзивно-ресурних центрів в реалізації 
інклюзивного навчання. 

Беспальчик А.Г., методист обласного 
ресурсного центру з підтримки інклюзивної 
освіти Сумського ОІППО 

 
11.15 – 12.00  Індивідуалізація та диференціація в 

інклюзивному класі 
Марухина І.В., завідувач навчально-
методичного центру психологічної служби 
Сумського ОІППО 

 
12.00 – 12.35  Перерва 

 
Психологічні особливості формування 
інклюзивної культури в умовах Нової української 
школи 

Троіцька М.Є., старший викладач кафедри 
психології Сумського ОІППО 
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12.35– 12.55  Психологічні бар’єри інклюзії 
Панченко С.М., проректор з навчально-

наукової роботи Сумського ОІППО 
 

12.55 – 13. 15 Гармонійна внутрісімейна атмосфера як 
корекційне середовище для дитини з 
особливими освітніми потребами  

                                                   Борцова М.В., старший викладач кафедри  
психології Сумського ОІППО 

 
13.15 – 13.35 Організація інклюзивного середовища в НУШ 

Прядко Л.О., завідуюча лабораторією 
інклюзивного та інтегрованого навчання 
Сумського ОІППО 
 

13.50 – 14.00  Підбиття підсумків семінару 
Прядко Л.О. завідуюча лабораторією 
інклюзивного та інтегрованого навчання 
Сумського ОІППО 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
для вчителів та асистентів учителів, які працюють  

в інклюзивних освітніх закладах  
 

У концепції окремо акцентовано увагу на упровадження особистісно-
орієнтованої моделі освіти, заснованої на ідеології дитиноцентризму. 
Дитиноцентризм розуміється як максимальне наближення навчання і 
виховання конкретної дитини до її сутності, здібностей і життєвих планів. 

Актуальними для Нової української школи є такі ідеї дитиноцентризму: 
 впровадження шкільного самоврядування, яке під свободою і 

самостійністю дитини передбачає виховання гуманістичних та 
відсутність адміністративного контролю, який обмежує свободу 
педагогічної творчості; 

 активність учнів у навчальному процесі, орієнтація на інтереси та 
досвід учнів, створення навчального середовища, яке б перетворило 
навчання на яскравий елемент життя дитини; 

 практична спрямованість навчальної діяльності, взаємозв’язок 
особистого розвитку дитини з її практичним   на середнього школяра і 
обов’язкове врахування інтересів кожної дитини; 

 виховання вільної незалежної особистості; 
 забезпечення свободи і права дитини в усіх проявах  її діяльності, 

урахування її вікових та індивідуальних особливостей, забезпечення 
морально-психологічного комфорту дитини; 

 демократичних ідей і світогляду, необхідних сучасному суспільству. 
Усі люди мають сильні і слабкі сторони. Важливо навчитися 

використовувати свої сильні сторони для компенсації тих моментів, де ми 
відчуваємо труднощі. 

Концепція соціальної інклюзії виникла як протилежна процесу 
соціального відторгнення (exclusion - виключення (з англ.) У кожному 
суспільстві є люди, яким потрібна додаткова підтримка для того, щоб вони 
брали активну і значущу участь у житті суспільства. 

Якщо перенести поняття соціальної інклюзії у сферу освіти, тоді 
інклюзивну освіту чи інклюзивне навчання можна тлумачити як надання 
додаткової підтримки дітям, які з тих чи інших причин не можуть брати 
активну і значущу участь в освітньому процесі. 

Інклюзія (інклюзивне навчання) відображає соціальну модель 
розуміння інвалідності чи особливих потреб на противагу інтеграції, яка 
відображає медичну модель. Основна відмінність – соціальна модель 
пов’язує труднощі дитини в освітньому процесі не стільки з порушеннями її 
розвитку, скільки з перешкодами у зовнішньому середовищі. 

Концепція інклюзивної освіти відображає одну з головних 
демократичних ідей світу, ґрунтується на тому, що всі діти - цінні й активні 
члени суспільства. Тому організація освітнього простору повинна 
будуватися на таких складових інклюзивного навчання, як інклюзивна 
культура, інклюзивна політика та інклюзивна практика. 

Інклюзивна культура несе філософію інклюзивної освіти будується на 
інклюзивних цінностях та є загальною для всіх співробітників школи. Спосіб 
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впровадження інклюзивної освіти стає відчутним для всіх учасників 
співтовариства. 

Інклюзивна політика повинна відображати інклюзію у всіх шкільних 
документах, стратегіях та інституційному розвитку. Документи, розроблені 
школою, мають передбачати чіткі стратегії розвитку дитини та інклюзивного 
простору, в якому вона знаходиться. 

Інклюзивне навчання ставить серйозні завдання перед освітньою 
системою і функціонуванням закладу освіти, мобілізує до злагодженості 
роботи колективу, удосконалення програм і методів навчання, стимулюючи 
розвиток компетенції вчителів та інших фахівців. 

Сучасні зміни  викликали появу нових термінів і підходів до реалізації 
інклюзивної освіти. Зупинимось на головних. 

Інклюзивне навчання – система освітніх послуг, гарантованих 
державою, що базується на принципах недискримінації, врахування 
багатоманітності людини, ефективного залучення та включення до 
освітнього процесу всіх його учасників. 

Інклюзивне освітнє середовище – сукупність умов, способів і 
засобів їх реалізації для спільного навчання, виховання та розвитку 
здобувачів освіти з урахуванням їхніх потреб та можливостей. 

Модифікації змінюють зміст або понятійну складність навчального 
завдання. Тобто змінюють зміст навчання:  дитина вивчає не те, що 
вивчають усі діти в класі. Використовуються при роботі з учнями, які мають 
значні когнітивні порушення. Інколи, учні можуть потребувати 
модифікованих програм тільки з окремих дисциплін. 

Особа з особливими освітніми потребами – особа, яка потребує 
додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою 
забезпечення її права на освіту. 

Психолого-педагогічний супровід дитини з особливими 
освітніми потребами в закладі освіти з інклюзивним навчанням – це 
взаємоузгоджена комплексна діяльність команди фахівців та батьків 
дитини, спрямована на створення необхідних умов, що сприяють розвитку 
особистості дитини, засвоєнню нею знань, умінь і навичок, успішній 
адаптації, реабілітації, її самореалізації та інтеграції в соціум. 

Універсальний дизайн освіти – це підхід, що забезпечує 
філософську основу для розроблення широкого спектру навчальних 
продуктів та довкілля з урахуванням потреб усіх учнів із самого початку. Це 
стосується не тільки аспектів освітнього процесу: навчальної програми, 
навчального плану, оцінювання знань, методів викладання, шкільного 
дизайну, бібліотеки, спортивних майданчиків, гуртожитків, веб-сайтів, 
інструкцій, але й шляхів реформування публічного управління освітою осіб 
з особливими потребами. 

 

Принципи універсального дизайну: 

 принцип рівності та доступності середовища для кожного 
 гнучкість у використанні середовища 
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 простота та інтуїтивність використання незалежно від досвіду, 
рівня освіти користувачів, мовленнєвого рівня та віку 

 сприйняття інформації, незважаючи на сенсорні можливості 
користувачів 

 терпимість до помилок користувачів – дизайн зменшує можливі 
наслідки несподіваних і ненавмисних дій 

 не призводить до втоми – дизайн розраховано на незначні 
фізичні ресурси користувачів. 

Ресурсна кімната є прикладом удосконалення інклюзивного 
середовища та гармонізації навчання дітей з особливими освітніми 
потребами, приміщення ресурсної кімнати містить навчальну, соціально-
побутову, ігрову зони та зону відпочинку. У кімнаті також є кухня для 
розвитку дитиною щоденних навичок, а також корекційні та наочні засоби 
для проведення розвивальних занять. Меблі в ній модульні, що дозволяє 
по-різному формувати робочі зони – індивідуальні та групові. Окрім того, 
приміщення оснащене телевізором, ламінатором, комп’ютерним 
обладнанням та принтером для роботи з додатковим навчальним 
матеріалом. 

У ресурсних кімнатах діти можуть займатися з корекційним педагогом 
та дефектологом, практичним психологом, вчителем ЛФК (лікувальної 
фізичної культури) та іншими фахівцями, працювати за власним 
адаптаційним графіком. Там діти можуть розвивати життєві навички, 
вчитися, відпочивати, гратися. 

Медіатека – це кімната, оснащена новітніми технологіями, які 
створюють відповідні умови для навчання дітей з особливими освітніми 
потребами. Візуально кімната поділена на зони: перша зона - з 
медіатехнічним обладнанням - використовується для розвивальних і 
корекційних занять з корекційними педагогами і практичним психологом. 
Друга - для розвитку моторики, пізнавальних процесів за допомогою 
інтерактивних ігор та роздавального матеріалу, наприклад - кінетичним 
піском, конструктором, магнітної абеткою. Є і третя зона - для релаксації, де 
можна провести психоемоційне розвантаження, що дуже важливо для 
учнів, які швидко втомлюються, для них важливий відпочинок і часта зміна 
діяльності. У зоні релаксації проводиться пальчикова гімнастика, дихальні 
вправи в супроводі асистента вчителя, практичного психолога, вчителя-
дефектолога. 

Зручні яскраві дивани, крісла, килим, стіл для піскової терапії, 
проектор, фліп-чарти (спеціальні дошки для маркерів, крейди, магнітів), 
багато поличок з книгами, іграшками – все для того, аби дитина відпочила, 
розслабилася. 

Інформаційна насиченість сучасного світу вимагає прийняття новітніх 
технологій, спеціальної підготовки та певної адаптації навчального 
матеріалу для учнів, для того щоб у візуально доступному вигляді надати їм 
необхідні знання. 

Опишемо сучасні візуальні методи навчання. 
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Скрайбінг –  новітня техніка презентації, мова людини, що виступає, 
ілюструється «на льоту» малюнками фломастером на білій дошці (або 
аркуші паперу), виходить ніби «ефект паралельного слідування», коли ми й 
чуємо і бачимо приблизно одне і те ж, при цьому графічний ряд фіксується 
на ключових моментах. Фахівця в даній області прийнято називати 
скрайбером, а презентацію, яку він створює – скрайб. 

Скрайбінг – це метод розповіді чи пояснення, що супроводжується 
паралельним створення схематичних малюнків, які відтворюють ключовий 
зміст сказаного. Завдяки залученню цього прийому можна, розповідаючи 
про будь-що, підкріплювати сказане графічно у максимально зрозумілому і 
привабливому для слухача форматі. 

Буктрейлер – це короткий відеоролик, що відтворює у довільній 
формі розповідь про певну книгу. Створюється за аналогією до трейлерів у 
кіно. Як правило, такий метод роботи використовують для підвищення 
зацікавленості до прочитання книги. Що важливо, буктрейлер може робити і 
вчитель, і учні, залежно від того, що є метою роботи. Найбільш цікава його 
особливість – у специфічній подачі інформації, здатної інтригувати. 

Гіфки та соціальні мережі – оригінальний засіб осучаснення 
образів класиків світової та української літератури. Ви можете створити 
профіль письменника у соцмережі або уявне онлайн-листування двох 
митців, чи навіть розробити тематичні гіфки та емоджі! Це зовсім просто та 
водночас дуже цікаво. Проведення уроків у такому форматі дозволить 
школярам під час навчання використовувати зручні онлайн-інструменти, а 
також виявити власні творчі здібності та зробити видатних особистостей з 
підручника трошки ближчими!  

Інтелект-карти – це універсальний спосіб організації інформації, 
адаптований для максимально продуктивного сприйняття мозком. 
Технологія вчить мислити у новій площині, залучаючи до активної роботи 
обидві півкулі мозку. Думки та висновки викладаються у зручному форматі, 
з довільним додаванням малюнків та інших допоміжних елементів. 
Найпопулярніша схема містить декілька складових: ключові слова з теми, 
графічні зображення, стрілки, що поєднують між собою різні блоки. Все це 
покликано формувати інтуїтивне сприйняття інформації. 

Інтерактивні книги та підручники – це осучаснення звичного 
формату книг, яке стало можливим завдяки останнім здобутками в ІТ сфері. 
У книзі текст доповнюється 3D моделями, аудіо, відеоматеріалами та 
тематичними анімаціями. Цікаво, що в Україні такий формат існує досить 
давно, а тепер набирає все більшої популярності.  

Інтерактивні стрічки часу – це динамічний спосіб вивчення 
хронологічного перебігу подій шляхом його візуалізації. Прийом не втрачає 
своєї актуальності на жодному з предметів. Створення таймлайну можна 
використовувати для перевірки знань та під час засвоєння нової теми. 

Інтернет-меми – це будь-яка інформація, подана лаконічно і 
дотепно, щоб привернути увагу користувачів інтернету. Вона відтворює 
певне ставлення до подій чи обставин. Найпопулярнішими є інтернет-меми 
у форматі зображення із влучним жартівливим текстовим поясненням. 
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Тривалий час вважалося, що їх використовують у мережі тільки з 
розважальною метою, проте доведено, що у навчанні вони теж є доволі 
ефективними. 

Лепбук – це саморобна інтерактивна папка чи зошит, де збираються і 
яскраво оформлюються різноманітні пізнавальні матеріали з певної теми, 
що вивчається. Головна перевага лепбука в тому, що він створюється 
власноруч і оформлюється за власним смаком - з додаванням 
різноманітних рухливих деталей, кишеньок, конвертиків, міні-книжечок чи 
інших елементів. Це дозволяє структурувати інформацію, активно 
долучатися до навчального процесу і виявляти творчі здібності школярів. 
Завдяки цьому процес пізнання стає дійсно захопливим! 

Хмари слів – це візуальне відтворення списку слів, категорій чи міток 
на єдиному спільному зображенні. За допомогою хмар слів можна 
візуалізувати термінологію з певної теми. Це сприяє швидкому 
запам'ятовуванню інформації. Хмару слів можна легко згенерувати 
власноруч, використавши спеціальні програми. 

Таким чином, для педагогів важливо знати не стільки діагноз дитини, 
скільки розуміти, які зміни потрібно внести у методи та стратегії 
викладання, формування інклюзивного простору для того, щоб забезпечити 
максимально активну і значущу участь усіх дітей у житті класу та школи.  

 
 


