
Вісник українсько-туркменського культурно-освітнього центру, 2019 

 

 - 53 - 

Вестернечан Віолета 

 

ДО ПИТАННЯ АНАЛІЗУ ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ 

СУЧАСНОЇ ІНКЛЮЗИВНОЇ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 

 

У регулюючих документах ЮНЕСКО зазначено, що інклюзія – це 

процес звернення і відповіді на різноманітні освітні потреби дітей через 

забезпечення їхньої участі у навчанні, культурних заходах і в житті 

громади та зменшення виключення в освіті [1]. Метою інклюзивного 

навчання є покращення навколишнього середовища, де вчитель і учні 

відкриті до різноманіття, а також де гарантується забезпечення потреб та 

можливостей бути успішним. Майже так само трактують поняття 

інклюзивної освіти і у ЮНІСЕФ, зазначаючи, що інклюзивна освіта – це 

створення середовища для якісного й ефективного навчання з 

відповідними фізичними умовами, політикою, послугами. Освіта має 

надаватися в межах можливого, у загальноосвітніх школах, без будь-якого, 

вияву дискримінації. Стосовно дітей та дорослих інвалідів. Саме така 

офіційна позиція європейської спільноти була висловлена ЮНЕСКО, 

Комісією з прав людини. 

У більшості випадків інвалідність сама по собі не є перешкодою, 

дискримінація – ось, що перешкоджає дитині отримати освіту в загальній 

системі [2]. Еволюція відношення суспільства і держави до осіб з ООП має 

п’ять періодів, що охоплюють часовий проміжок у дві з половиною тисячі 

років – шлях від ненависті й агресії до прийняття партнерства та інтеграції 

осіб з обмеженими психофізичними можливостями. Розглянемо їх 

детальніше: 

 966–1715 рр. – від агресії та зневаги до усвідомлення 

необхідності піклуватися про людей з ООП. Умовною межею цього 

періоду в Західній Європі є відкриття у Німеччині першого притулку для 

сліпих 1998 р. У Російській імперії створюються перші монастирські 

притулки (1706–1715 рр). 

 1715–1806 рр. – від усвідомлення необхідності піклуватися про 

осіб з ООП до усвідомлення навчати частину з них. Відкриття у Франції та 

Росії спеціальних шкіл для глухонімих та сліпих. 

 1806–1927 рр. – від усвідомлення доцільності навчати трьох 

категорій дітей: з порушенням слуху, зору та з ООП. Саме у цей період у 

школах Західної Європи на тлі розгортання мережі спеціальних закладів 

робляться спроби спільного навчання дітей з порушенням психічного 

розвитку зі своїми однокласниками. У 1846 році було ухвалено закон, який 

передбачав створення можливостей для навчання сліпих дітей разом зі 

зрячими. 
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 1927–1991 рр. – від усвідомлення необхідності навчання  

певної частини дітей з порушенням до розуміння та всіх дітей з ООП.  

У цей період у світовій освітній політиці на тлі економічного зростання 

розвитку суспільних демократичних стосунків у передових державах  

світу чітко визначилися антидискримінаційні настрої за будь- 

якою ознакою: національною, етнічною, релігійною. Формується нова 

культурно – історична норма – повага до відмінностей між людьми. 

М. Монтессорі – педагог, італійська лікарка. Результатом її роботи є метод 

наукової педагогіки, що заснований на ідеї вільного розвитку дитини.  

На відмінну від шкільної системи, де знижується активність дітей, 

символом цього для неї є «шкільна парта». Монтессорі вважала, що 

головним завданням освіти є підтримувати творчість і спонтанність дітей, 

забезпечення їх всебічного розвитку: фізичного, духовного, культурного і 

соціального. 

 1991 р. – і дотепер – від сегрегативного навчання дітей з 

особливими освітніми потребами до інклюзивної освіти. У Західній Європі 

з кінця 70-х років значно скорочується кількість спеціальних шкіл, учнів з 

ООП починають навчати у загальноосвітніх школах в інклюзивному 

середовищі [1]. 

Важливим кроком політики України щодо створення інклюзивного 

освітнього середовища стало рішення Кабінету Міністрів України  

від 1 вересня 2017 року припинити набір вихованців до спеціальних  

шкіл та шкіл-інтернатів для дітей з затримкою психічного розвитку.  

Діти із ЗПР зараховуються до загальноосвітніх навчальних закладів 

відповідно до положення про спеціальні класи для навчання дітей з  

ООП у загальноосвітніх навчальних закладах. До чинників, що 

забезпечують інклюзивне освітнє середовище навчання для дітей з  

ООП зараховано: однорідний контингент учнів, зменшення наповненості 

класів, спеціальні навчальні плани, адаптовані підручники та спеціально 

підготовлені вчителі. Посада асистента у класах, де навчаються діти із  

ЗПР не передбачена законодавством. Актуальним постає наявність 

компетентної роботи педагога з батьками, що виховують дитину з  

ООП. Участь даної категорії батьків у житті класу та взаємодії з учителем 

для створення комфортних умов навчання і виховання дітей в 

інклюзивному класі дадуть змогу пришвидшити адаптацію дитини з  

ООП у середовище класу [3]. 

Важливою умовою створення інклюзивного освітнього середовища 

також є постійне оновлення знань керівників загальноосвітніх та 

спеціальних навчальних закладів про інноваційні шляхи розвитку освіти, 

нові форми і методи роботи з дітьми з ООП. 
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Гембарук Олександр 
 

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЇ 

ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ В США 
 

Низька екологічна культура людини є наслідком появи й розвитку 
екологічної кризи, загрозливої для вищих форм життя. Вихід із складної 
ситуації вбачається американськими науковцями у тому, щоб змінити 
природу людини, переорієнтувати її ціннісні установки зі споживацьких на 
відтворюючі, наївно-оптимістичні – на передбачувані й відповідальні. У 
такому випадку можна значно підвищити значущість соціального чинника, 
оскільки людина на індивідуальному рівні самотужки не здатна подолати 
існуючі екологічні проблеми. Тому має змінюватися громадська свідомість 
щодо взаємин із природним довкіллям. Але соціальна та екологічна 
свідомість суспільства не є абстрагованою від її розвитку на 
індивідуальному рівні. Існує залежність соціального розвитку людини від 
її власного саморозвитку, самовдосконалення, переоцінки цінностей та 
потреб. У свою чергу, позитивні зміни у стосунках людини й суспільства з 
навколишнім середовищем залежать від соціокультурних чинників. 

У зв’язку з розвитком науки про взаємодію людини з природою, 
посиленням питомої ваги гуманістичних ідей у всіх сферах її 
життєдіяльності, у яких взаєминам із навколишнім середовищем 
відводиться центральне місце, сучасні інвайронментологи приділяють 
першочергову увагу розвитку духовних сил як визначальних у моральному 
й інтелектуальному вимірі їх наслідків. Це повністю співпадає з 
ноосферними ідеями, покладеними в основу формування нової екологічної 
культури особистості у більшості країн світу. 

Аналіз праць науковців США дає можливість стверджувати, що в 
них вчені у галузі екології та освіти намагаються дослідити тенденції 
розвитку екології та екологічної освіти з початку минулого століття. Цей 
час вибраний як початок відліку не випадково, тому що екологія, як окрема 
галузь науки, починає вивчатися в цій країні з кінця ХІХ – на початку ХХ 


