
селян, пов‟язані із слабкою фінансовою базою органів соціального 
захисту та слабким кадровим забезпеченням.  

Тому важливо в систему професійної підготовки ввести систему 
інформації про село, а саме: поняття, функції і типологізацію сільської 
місцевості, проблеми розвитку сільських територій, концептуальні основи 
комплексного збалансованого розвитку сільської місцевості [1].  

Подальшого розгляду потребує висвітлення особливостей 
соціальної роботи в українському селі за умов обмежених можливостей, 
що примушує селян розраховувати перш за все на себе, на допомогу 
родини, сусідську взаємовиручку та селищні ради. 
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Анотація  
У статті висвітлено особливості навчання студентів з особливими потребами в умовах 

закладу вищої освіти. Основна увага приділена методам і формам роботи з студентами з 
особливими потребами. З‟ясовано форми та методи формування готовності викладачів до 
роботи в умовах інклюзії.  
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Abstract  

The article highlights the peculiarities of studying students with special needs in a higher 
education institution. The main attention is paid to methods and forms of work with students with 
special needs. The forms and methods of formation of teachers' readiness for work in conditions of 
inclusion are found out.  
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Одним із викликів ХХІ сторіччя стала необхідність створення 
рівного доступу до якісної освіти незважаючи на етнічні, соціальні та 
психофізичні особливості. Це є одним з показників суспільного поступу 
української держави у забезпеченні права кожного її громадянина на 
повагу, освіту та самореалізацію в соціумі. Особливістю нової системи 
навчання визначається розвиток кожної особистості як повноцінного 
члена суспільства, на відміну від традиційної освітньої моделі, що 
базується на простому засвоєнні та відтворенні інформації.  

Однією із основних причин потреби в інклюзивному навчанні є 
несприятлива тенденція щодо поширення інвалідності в світі, і в Україні 
зокрема. Значною мірою це зумовлено тим, що повноцінне існування та 
розвиток людини, зокрема осіб з інвалідністю, неможливе без здобуття 
якісної освіти, також важливою складовою є професійна підготовка та 
сприяння кар‟єрному росту молоді з інвалідністю, що потребують 
розбудови такої системи вищої освіти, де запроваджувалося б навчання 
студентів з різним рівнем здоров‟я.  

Право кожної людини з інвалідністю на отримання якісної освіти 
закріплено в низці міжнародних та державних законодавчих документів, 
основними з яких є: «Саламанська Декларація про принципи, політику і 
практичну діяльність у сфері освіти осіб з особливими потребами», 
«Концепція розвитку інклюзивної освіти», «Стандартні правила 
забезпечення рівних можливостей для інвалідів», Конвенція ООН «Про 
права інвалідів», Конституція України, Закон України «Про основи 
соціальної захищеності інвалідів в Україні», Про проведення 
експерименту щодо організації інтегрованого навчання осіб з 
особливими освітніми потребами у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV  

рівнів акредитації незалежно від форм власності та 
підпорядкування(наказ № 587, від 27.06.2008)  

Викладач є найважливішою ланкою в організації інклюзивного 
навчання. Вдосконалення навчальної діяльності та впровадження 
альтернативних форм роботи має бути основною метою діяльності 
кожного викладача і кожного навчального закладу. Адже, традиційної 
вузівської загальнопедагогічної підготовки спеціалістів для ефективної 
роботи з студентами, що мають різні порушення в розвитку, звичайно, 
недостатньо. Нажаль на сьогодні у більшості педагогів відсутня 
психолого-педагогічна підготовка, відсутня мотивація до роботи з даною 
категорією студентів, наявний страх, розпач, бажання уникнення такої 
роботи тощо. Тому дуже важливо підготувати педагогів до роботи, 
забезпечити інструментарієм та моделями альтернативного навчання, 
допомогти їм оволодіти глибокими знаннями свого предмета, 
технологіями, методами роботи з студентами з інвалідністю.  

Однак важливим аспектом створення інтегрованого освітнього 
середовища системи вищої освіти в Україні стає можливим за умови 
розвитку соціально-педагогічної та психологічної роботи з викладачами, 
впровадження курсів, тренінгів, семінарів що впроваджують ідеї 
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інклюзивного освітнього навчання.  

Проблемі підготовки сучасного викладача до умов роботи з 
студентами з інвалідністю, присвячено багато досліджень вітчизняних та 
зарубіжних науковців, зокрема Т. Самсонов, О. Безпалько, В. Ільїн, Є. 
Мартинов, О. Молчан, Г. Беккер, К. Тейлор. Специфіку взаємодії 
викладачів та студентів з особливими потребами у вищому навчальному 
закладі вивчали К. Кольченко, Г. Мазарська, Ш. Равер-Лампман. 
Положення про особливості інтеграції та інклюзії, практику інтегрованого 
та інклюзивного навчання молоді з особливими потребами в системі 
вищої освіти Н. Васильєва, Н. Мірошниченко Л. Волошко, А. Колупаєва 
О. Дікова-Фаворська, Т. Добровольська, Д. Зайцев, А. Шевцов.  

Незважаючи на стрімкий розвиток інклюзивного навчання, як 
одного з основних способів соціалізації студентів з інвалідністю, 
недослідженими залишається питання психологічної готовності та 
підготовки викладачів до умов роботи з студентами з інвалідністю. 
Занепокоєння викликає відсутність загальноприйнятих форм і методів 
роботи, а також не адаптованість навчальних планів для студентів з 
психофізичними особливостями.  

Головною метою цієї роботи є визначення особливостей навчання 
студентів з особливими потребами в умовах закладу вищої освіти. 
Визначення компонентів психологічної готовності викладачів до умов 
роботи зі студентами з інвалідністю в умовах інклюзивної освіти.  

Одним з основних компонентів впровадження інклюзивної освіти є 
насамперед підготовка професорсько-викладацького складу, адаптація 
матеріально-технічного забезпечення та психолого-педагогічний 
супровід студентів з інвалідністю. Особливу увагу треба звертати на 
підготовку педагогічних працівників. Забезпечення освітнього процесу 
кваліфікованими кадрами передбачає наявність у педагогів готовності до 
роботи з студентами з особливостями психофізичного розвитку. Це 
мають бути педагоги, які приймають нову систему цінностей, творчо 
реалізують нові технології навчання, здатні вирішити проблему 
соціалізації, володіють методами психолого-педагогічної діагностики, 
стабільно прагнуть до високих результатів у своїй професійній 
діяльності, знають специфіку освітніх програм, володіють методиками і 
технологіями навчання студентів з інвалідністю, ефективно взаємодіють 
як у самому закладі, так із оточуючим соціумом.  

Процес формування професійної готовності викладача до 
інклюзивного навчання – процес складний і багатоплановий, який 
відбувається протягом усього життя та розв‟язується за допомогою 
університету, методичної служби, психологічного супроводу. Варто 
наголосити, що без позитивного ставлення педагога до студентів будь-
які спроби залучення її до навчального простору приречені на невдачу 
[5].  

У «Концепції розвитку інклюзивного навчання» (наказ № 912 від 01 
жовтня 2010 року) наголошено, що окреслення оптимальних шляхів і 
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засобів упровадження інклюзивного навчання базоване на  

нормативно-правовому, навчально-методичному, кадровому, 
матеріально-технічному та інформаційному забезпеченні.  

Bідкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» є 
одним із перших в державі, в якому розпочалася розробка і практичне 
впровадження інклюзивного навчання в умовах ЗВО особливої уваги 
заслуговує розроблена в університеті ««КОНЦЕПЦІЯ інклюзивної освіти 
студентів з інвалідністю Відкритого міжнародного університету розвитку 
людини «Україна»» головною метою якого є розбудова інклюзивного 
суспільства в Україні через інклюзію студентів із інвалідністю в 
університетське освітнє середовище, а потім – і на ринок праці. До 
основних завдань концепції варто віднести:  

− забезпечення рівних прав студентів із інвалідністю на якісну освіту 
шляхом інклюзії в освітнє середовище університету  

− формування інклюзивного освітнього середовища для студентів із 
інвалідністю шляхом запровадження комплексної системи супроводу 
навчання;  

− забезпечення архітектурної, інформаційної, освітньої та соціальної 
доступності освітнього середовища;  

− створення матеріально-технічної бази, адаптованої до потреб 
студентів;  

− удосконалення системи підвищення кваліфікації викладачів та 
підготовки науково-педагогічних кадрів до роботи в умовах 

інклюзивного навчання;  

Розробники даної концепції деталізували шляхи формування 
інклюзивного університетського середовища. Нормативно-правове 
забезпечення передбачає розроблення низки положень про порядок 
організації інклюзивного навчання, про впровадження системи супроводу 
навчання студентів з інвалідністю, про організацію вступу до 
університету людей з інвалідністю, про підвищення педагогічної 
кваліфікації викладачів інклюзивних груп, про індивідуальну програму 
реабілітації студента та портфоліо особистісних досягнень [1].  

Важливе також розроблення програм, спрямованих на особистісний  

і професійний розвиток студентів. Відповідно до особливостей 
сприйняття студентами навчального матеріалу суттєво відрізняються 
технології викладання навчальних дисциплін. Проблемою університету 
інтегрованого типу є те, що викладачі профільних дисциплін, як правило, 
не мають дефектологічної і психологічної підготовки. Важливою 
запорукою успішної інклюзії студентів з інвалідністю є спеціальна 
підготовка викладачів до роботи в інтегрованих групах, яка передбачає 
ознайомлення з функціональними відмінностями, особливостями 
розвитку студентів різних нозологій та сприйняття ними навчального 
матеріалу, методиками викладання їм навчальних дисциплін і кращим 
світовим досвідом інклюзії таких студентів. Тобто для забезпечення 
ефективної роботи викладачів в інтегрованих групах потрібно 
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організувати постійно діючий семінар для підвищення їхньої кваліфікації 
[2].  

Крім того, на сучасному етапі інклюзія неможлива без 
упровадження у навчальний процес та позааудиторну діяльність 
інформаційних і комп‟ютерних технологій. Не варто забувати також про 
розвиток фізичної культури та зміцнення здоров‟я шляхом упровадження 
фізкультурно-спортивних і медико-реабілітаційних програм [6].  

Супровід навчання охоплює процеси підготовки до вступу, 
процедуру вступу, подальшого навчання у ЗВО, а також передбачає 
психолого-педагогічні засади навчання, підтримку зв‟язків із 
випускниками та моніторинг їхнього працевлаштування і задоволення 
потреб у подальшому навчанні. Для забезпечення інклюзії студента з 
інвалідністю у навчально-виховний процес треба, перш за все, врахувати  

і максимально компенсувати труднощі сприйняття навчального 
матеріалу студентами з сенсорними вадами. При цьому в кожному 
індивідуальному випадку дуже важливо чітко уявляти, яким чином 
студенту зручніше сприймати цей матеріал: візуально, на слух, 
тактильно. Відповідним чином має бути підготовлено методичне і 
дидактичне забезпечення навчального процесу [2].  

Важливим кроком організації інклюзивного освітнього середовища 
вищого навчального закладу є підготовка науково-педагогічних 
працівників до роботи в умовах інклюзивних груп та створення 
спеціального навчально-методичного забезпечення освітнього процесу.  

Реалізації цих завдань сприятиме:  
−проходження викладачами, що працюють зі студентами з особливими 

освітніми потребами в умовах інклюзивних груп, спеціалізованих 
курсів підвищення кваліфікації;  

−проведення тренінгів та семінарів, присвячених актуальним проблемам 
інклюзивної освіти;  

−розробка методичних рекомендацій та посібників для викладачів, що 
висвітлюють особливості організації інклюзивного освітнього 
процесу;  

−розробка індивідуальних навчальних планів та програм реабілітації для 
студентів з особливими освітніми потребами з урахуванням їх 
потреб та особливостей розвитку;  

−створення нових та адаптація наявних підручників, посібників та інших 
навчально-методичних матеріалів для студентів з особливими 
освітніми потребами у відповідності до їх індивідуальних потреб  

−організація спецкурсу з питань інклюзивної освіти на курсах підвищення 
кваліфікації викладачів та кураторів інтегрованих груп;  

− організація курсів жестової мови для співробітників та студентів [4]. 
Висновки і пропозиції  

На завершення, окресливши основні об‟єктивні передумови 
професійної підготовки сучасного викладача до впровадження 
інклюзивних форм навчання в освітню практику, варто зазначити, що цей 
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процес актуальний не тільки для української освіти, а й для світу 
загалом. Одним із пріоритетних завдань сучасної вищої педагогічної 
освіти є формування викладача нової генерації, спроможного системно і 
систематично здійснювати корекцію навчання в умовах інклюзивної 
освіти. Ефективне інклюзивне навчання можливе лише за умови 
спеціальної підготовки і перепідготовки педагогічних кадрів. Метою такої 
підготовки є оволодіння педагогами закладів вищої освіти основними 
методиками, засобами та прийомами навчання, які використовуються в 
інклюзивному середовищі. 
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Анотація  
Становлення громадянського суспільства, якісні зміни в суспільно-економічному, 

духовному житті й ціннісних орієнтаціях українського соціуму, інтеграція України у 
європейську спільноту зумовлюють необхідність розвитку системи громадянського 
виховання. Реформування системи освіти України в контексті соціальних перетворень 
зумовлює необхідність її вдосконалення, наближення до рівнів світових освітніх стандартів. 
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