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Інклюзивна освіта в корекційній роботі з дітьми. 



Всі люди різні, у кожного є право відрізнятися від інших, бути не таким, як 

усі. Сучасне суспільство має бути готове до цього. Одним з найяскравіших 

соціальних нововведень є-  Інклюзивна освіта, що дозволяє дітям-інвалідам 

вчитися в звичайних класах нарівні з усіма. Сьогодні освіта не тільки набула 

вигляду вільного блага, але і стала підлаштовуватися під певні категорії 

людей. 

Інклюзивна освіта — це розширення участі всіх дітей, зокрема з 

особливостями психофізичного розвитку, в освітньому процесі. Вона 

передбачає істотні зміни в культурі, політиці та практичній діяльностіяк шкіл, 

так і дошкільних закладів. Одним із аспектів інклюзивної освіти є 

забезпечення ефективності навчання дітей з особливостями психофізичного 

розвитку в загальноосвітньому закладі. Увага зосереджується на соціалізації 

дітей цієї категорії та якості навчання. 

Основною метою інклюзивної освіти є досягнення якісних змін в 

особистісному розвитку дітей цієї категорії. 

Передбачається здійснення змін освітньої системи, а не дитини. Інклюзивна 

освіта визнає, що всі діти різні, і освітня система повинні підлаштовуватись 

під індивідуальні потреби всіх дітей — з порушеннями розвитку і без них 

У більшості випадків дітям просто необхідне доступне викладання, що 

потребує використання різних методів, які відповідають індивідуальним 

вимогам, здібностям і особливостям розвитку дитини. 

Основні характеристики інклюзивної освіти: 

• визнає, що всі діти можуть учитися; 
• сприймає і поважає особливості дітей; 
• забезпечує відповідність освітніх структур, систем і методології 

потребам усіх дітей; 
• є частиною ширшої стратегії розвитку інклюзивного суспільства; 
• є динамічним процесом, що постійно розвивається. 



Переваги інклюзивної освіти: 

• розуміння суспільством проблем інвалідності; 
• солідарність між дітьми з особливими потребами та їх здоровими 

ровесниками; 
• формування у дитини з вадами розвитку моделі здорового повноцінного 

способу життя; 
• створення умов для соціальної адаптації та найбільш повного 

розкриття свого потенціалу у дитини з вадами розвитку; 
• зосередження уваги на можливостях і сильних сторонах особистості 

дитини; 
• можливість усіх дітей жити разом із родиною; 
• виховання у здорових дітей толерантності, комунікабельності, більш 

адекватної самооцінки, меншої агресії, вміння цінувати своє здоров'я; 
• реальна інтеграція та суспільна адаптація. 

Існуючі бар'єри: 

✓ архітектурна недоступність шкіл; 

✓ недостатність знань і навіть упередженість адміністрації та 

педагогів , батьків здорових учнів щодо проблем дітей з 

психофізичними порушеннями і неготовність до їхнього включення у 

колектив здорових однолітків; 

✓ відсутність знань у батьків дітей з психофізичними порушеннями про 

відстоювання прав дітей на освіту, страх перед системою освіти і 

соціальної підтримки; 

✓ відсутність у дитсадках  достатньої матеріально-технічної бази для 

інклюзивної освіти  

✓ методична неготовність педагогів і психологів загальноосвітніх 

закладів; 



✓ відсутність спеціальних посад (медики, спеціальні психологи, 

корекційні педагоги) у загальноосвітніх закладах для здійснення 

психолого-педагогічного супроводу дітей з психофізичними 

порушеннями. 

Інклюзивна модель освіти передбачає участь в освітньому процесі вчителів 

підтримки (асистентів вихователя), які забезпечують долучення всіх дітей до 

загальноосвітніх занять.Робоче навантаження асистента вчителя (вихователя) 

40 год/тиждень. Посаду може займати людина з педагогічною освітою та 

відповідною підготовкою до роботи з дітьми із ООП.  

Інклюзивне навчання може здійснюватись за однією з форм: 

• повна інтеграція, за якою діти з психологічною готовністю до 

спільного навчання зі здоровими однолітками та рівнем психофізичного 

розвитку, що відповідає віковій нормі, по 1 —3 особи долучаються до 

звичайних класів (груп) загальноосвітнього (дошкільного) навчального 

закладу; при цьому вони мають одержувати корекційну допомогу за 

місцем навчання та проживання; 
• «часткова інтеграція, за якої діти з особливостями психофізичного 

розвитку, які неспроможні на рівні зі здоровими однолітками оволодіти 

освітнім стандартом, лише на частину дня долучаються до 

загальноосвітніх класів (груп) по 1—3 особи; 
• тимчасова інтеграція, за якої діти з особливостями психофізичного 

розвитку об’єднуються зі здоровими однолітками 2-4 рази на місяць 

для проведення спільних виховних заходів.  
• комбінована інтеграція, за якої діти з близьким до норми рівнем 

психофізичного розвитку по 1 —3 особи долучаються до звичайних 

класів (груп) загальноосвітнього (дошкільного) навчального закладу; у 

процесі навчання вони постійно одержують допомогу вчителя-

дефектолога (асистента вчителя); 



• Повна і комбінована форми інтеграції прийнятні для дітей з високим 

рівнем психофізичного і мовленнєвого розвитку; часткова і тимчасова 

доцільні для дітей з нижчим рівнем розвитку, зокрема для дітей з 

порушеннями інтелекту. 

За умови відповідного висновку ПМПК в інклюзивних класах (групах) 

загальноосвітніх (дошкільних) навчальних закладів можуть навчатися 

діти з особливостями психофізичного розвитку таких категорій: 

• з порушеннями опорно-рухового апарату, діти з церебральними 

паралічами, наслідками поліомієліту у відновному і резидуальному 

станах, з вродженими і набутими деформаціями опорно-рухового 

апарату, аритрогрипозом, хондродистрофією, міопатією; 
• з порушеннями слуху (із втратою слуху від 30 і більше децибел — 

глухі); 
• з важкими мовленнєвими порушеннями; 
• з порушеннями зору; 
• із затримкою психічного розвитку; 
• з обмеженими можливостями розумового розвитку. 

У класі (групі) може бути не більше трьох дітей з особливостями 

психофізичного розвитку. При цьому доцільно комплектувати дітей, які 

мають порушення однієї категорії (слуху або зору тощо). Час перебування 

дітей з особливостями розвитку в загальноосвітньому навчальному 

(дошкільному) закладі може змінюватися наказом директора цього закладу на 

підставі висновків психолого-медико-педагогічної консультації про стан 

психофізичного розвитку кожної дитини (за результатами обов’язкового 

щорічного обстеження). 

Для дітей з особливостями психофізичного розвитку необхідні спеціальні 

пристосування приміщень закладу (ліквідація архітектурних бар’єрів, 



побудова пандусів, наявність туалетних кімнат, посилення освітлення 

навчальних приміщень, створення у класах (групах) ігрових куточків тощо, а 

за потреби — придбання спеціального обладнання та адаптаційного 

устаткування. 

Приклад пристосування навчального середовища: 

• створення центрів діяльності; 

• розташування меблів таким чином, щоб діти могли працювати 

індивідуально, в малих та великих групах; 

• забезпечення можливості вільно обирати центр діяльності і 

переміщуватися з одного центру до іншого; 

• наповнення центрів діяльності відповідними навчальними матеріалами, 

посібниками, наочністю, додатковою літературою, індивідуальними 

картками-завданнями; 

• обладнання місця для проведення ранкових зустрічей, куточка 

усамітнення, місця для гри,  

Дитина з особливостями психофізичного розвитку не повинна займати 

особливого становища в групі, вона має почуватися природно, досягти 

самостійності, наскільки це можливо. Дуже важливо в інклюзивному 

класі(групі) створити таку атмосферу взаєморозуміння та взаємодопомоги 

між дітьми, щоб забезпечити дитині з особливостями психофізичного 

розвитку можливість самоствердитися, подолати неадекватні установки та 

стереотипи, набути певних навичок соціальної поведінки. 


