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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Для України інклюзивні перетворення у 

освіті не лише педагогічна інновація, це одне з міжнародних зобов’язань 

держави з моменту ратифікації Конвенції ООН про права інвалідів. Інклюзивна 

освіта – це перший крок на шляху створення доступного суспільного 

середовища, це довготривала перспектива, яка упродовж кількох поколінь 

покликана зламати ексклюзивні устої і сформувати нове цивілізоване, гуманне 

суспільство. 

Вітчизняні науковці (Е. Данілавічюте, В. Засенко, А. Колупаєва, 

С. Литовченко, І. Малишевська, О. Таранченко, О. Федоренко, Л. Коваль та 

інші) наголошують, що розбудова інклюзивної освітньої системи в Україні 

потребує удосконалення професійної співпраці педагогічних фахівців, що сприяє 

ефективному впровадженню інклюзивного навчання в Україні. Науковці 

наголошують, що ефективність інклюзивного навчання потребує професійної 

співпраці усіх педагогічних фахівців, які беруть безпосередню участь в його 

організації і забезпеченні психолого-педагогічної допомоги усім учасникам 

освітнього процесу. Наукові розвідки засвідчують, що сутність інклюзивного 

підходу до створення сприятливого освітнього середовища для усіх дітей в тому 

числі і з особливими освітніми потребами полягає не у тому, щоб протиставити 

дві освітні системи (масову і спеціальну), а в тому, щоб зблизити їх, стерти між 

ними межу, використати ефективні методики кожної, збагатити загальну 

педагогіку досягненнями спеціальної і навпаки. А це в свою чергу вимагає 

професійної співпраці педагогічних фахівців загальної і спеціальної освіти, які 

будуть співпрацювати в умовах інклюзивного освітнього середовища. Потреба у 

наданні дітям з особливими освітніми потребами підтримки у освітньому процесі 

призводить до необхідності професійної співпраці, яка передбачає взаємодію і 

вимагає координації зусиль усіх учасників інклюзивного навчання. Науковці 

стверджують, що під час інклюзивного навчання кожен із фахівців, володіючи 

вузькопрофільними навичками відчуває дефіцит знань умінь і навичок, що є у 

компетенції інших фахівців, а це викликає природну потребу об’єднати зусилля 
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усіх причетних до освітнього процесу для опанування майстерності професійної 

співпраці. Саме завдяки професійній співпраці, на думку наукового кола, 

різнопрофільні педагогічні фахівці починають усвідомлювати відповідальність за 

навчальні успіхи усього розмаїтого дитячого колективу, використання інновацій у 

викладанні, виявляти готовність співпрацювати з колегами на засадах взаємної 

підтримки.  

Вітчизняний теоретичний та практичний досвід впровадження інклюзивного 

навчання засвідчує про необхідність професійної співпраці педагогічних фахівців в 

умовах інклюзивного освітнього середовища. Професійна співпраця передбачає 

готовність педагогів різних галузей до роботи в команді, де є можливість проявити 

свої професійні навички, педагогічну майстерність, обмінятися досвідом з 

колегами, навчитися здійснювати моніторинг спільної діяльності, тобто 

сформувати нову модель співпраці членів команди, яка стає запорукою успіху 

усього освітнього процесу. 

Необхідність професійної співпраці педагогічних фахівців пов’язана з 

високим рівнем вимог, що ставляться суспільством і професійним 

співтовариством до їх педагогічної діяльності в нових інклюзивних умовах. 

Сучасні педагогічні фахівці повинні бути готовими до змін та нових суспільних 

комунікацій, відповідати вимогам часу, що є можливим лише за умови їх постійного 

професійного розвитку, який формується на основі принципів педагогіки 

співробітництва та толерантності. Отже, інклюзію можна розглядати як сприятливе 

підґрунтя для становлення професійної співпраці, що закономірно веде до 

створення спільноти різнопрофільних фахівців, які постійно навчаються, з метою 

розробки та використання ефективних стратегій організації освітнього процесу.  

Актуалізують необхідність співпраці педагогічних фахівців нормативно-

правові документи (концепція Нової Української школи, Закон України «Про 

освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», Закон України «Про 

дошкільну освіту», «Примірне положення про команду психолого-педагогічного 

супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної 

середньої та дошкільної освіти» «Положення про інклюзивно-ресурсний центр», 
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Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації 

інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти» та інші).Отже, 

актуальність означеної проблеми зумовили вибір теми дослідження. 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально 

перевірити ефективність методичних рекомендацій щодо професійної співпраці 

педагогічних фахівців в умовах інклюзивного освітнього середовища. 

Об’єкт дослідження – освітній процес у закладах дошкільної освіти з 

інклюзивною формою навчання. 

Предмет дослідження – шляхи удосконалення професійної співпраці в 

умовах інклюзивного освітнього середовища. 

Завдання дослідження: 

– з’ясувати ступінь розробки досліджуваної проблеми в спеціальній та 

науково-педагогічній літературі; 

– дослідити стан готовності педагогічних фахівців до професійної 

співпраці в умовах інклюзивного освітнього середовища; 

– експериментально перевірити ефективність методичних рекомендацій 

щодо професійної співпраці педагогічних фахівців в умовах інклюзивного 

освітнього середовища. 

Методи дослідження: теоретичні: аналіз, порівняння і узагальнення 

психолого-педагогічної, наукової та методичної літератури; емпіричні: 

психолого-педагогічне спостереження, діагностичні (анкетування) завдання, 

педагогічний експеримент. 

Практична значущість результатів дослідження визначається тим, що 

запропоновані у ході дослідження методичні рекомендації можуть бути 

використані для удосконалення практичної підготовки майбутніх педагогічних 

фахівців та педагогічних працівників закладів дошкільної освіти до професійної 

співпраці в умовах інклюзивного освітнього середовища. 

Експериментальна база. Дослідження професійної співпраці 

педагогічних фахівців здійснювалося на базі дошкільного навчального закладу 

ясла-садок комбінованого типу № 5 «Дениска», м. Умань.  
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Апробація дослідження. Основні результати дослідження висвітлено у 

Віснику освітньо-наукового Центру сімейно-центрованих практик Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Публікації. Мазуренко Л. Ю. Професійна співпраця педагогічних 

фахівців в умовах інклюзивного освітнього середовища. Вісник освітньо-

наукового центру сімейно-центрованих практик / голов. ред. Черніченко Л. А. 

Умань. Візаві, 2022. С. 44–46. 

Структура та обсяг роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, 

висновків, списку використаних джерел (79 найменувань). Загальний обсяг 

наукової роботи – 76 сторінка. Основний зміст роботи викладено на 68 сторінках. 

 

ВИСНОВОК 

У кваліфікаційній роботі здійснено теоретичне обґрунтування та практичне 

розв’язання проблеми професійної співпраці педагогічних фахівців в умовах 

інклюзивного освітнього середовища. Це дає підстави зробити наступні висновки.  

У ході аналізу спеціальної та науково-педагогічної літератури з’ясовано, що 

ефективність інклюзивного навчання потребує професійної співпраці усіх 

педагогічних фахівців, які беруть безпосередню участь в його організації і 

забезпеченні психолого-педагогічної підтримки усім учасникам освітнього 

процесу. Вітчизняний теоретичний та практичний досвід впровадження 

інклюзивного навчання засвідчує про необхідність професійної співпраці 

педагогічних фахівців в умовах інклюзивного освітнього середовища. Професійна 

співпраця передбачає готовність педагогів різних галузей до роботи в команді, де є 

можливість проявити свої професійні навички, педагогічну майстерність, 

обмінятися досвідом з колегами, навчитися здійснювати моніторинг спільної 

діяльності, тобто сформувати нову модель співпраці членів команди, яка стає 

запорукою успіху усього освітнього процесу в умовах інклюзивного навчання. 

У ході констатувального експерименту з’ясовано позитивне ставлення 

педагогічних фахівців до інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми 

потребами. Аналіз анкет констатує не достатній стан готовності психолого-
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педагогічних фахівців дошкільної освіти до професійної співпраці в умовах 

інклюзивного освітнього середовища, який показав низький рівень обізнаності 

педагогічних фахівців у галузі інклюзивної освіти та практичної підготовки до 

співпраці в умовах інклюзивного освітнього середовища. Результати 

анкетування дали змогу окреслити шляхи співпраці психолого-педагогічних 

фахівців дошкільної освіти в умовах інклюзивного навчання. 

У ході формувального етапу педагогічного експерименту було перевірено 

ефективність методичних рекомендацій щодо професійної співпраці психолого-

педагогічних фахівців в умовах інклюзивного освітнього середовища. До 

пріоритетних напрямів професійної співпраці віднесли: створення в освітньому 

закладі команди психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими 

освітніми потребами, яка приймає рішення про залучення до інклюзивного 

навчання інших фахівців та батьків; систематичне вивчення можливостей і 

освітніх потреб (труднощів) дітей з особливими освітніми потребами; надання 

консультативно-методичної допомоги психолого-педагогічним фахівцям, які 

працюють з дітьми з особливими освітніми потребами, а також батькам; 

розробка індивідуальної програми розвитку дитини з особливими освітніми 

потребами; диференційоване викладання в умовах інклюзивного освітнього 

середовища; використання ефективних педагогічних, психологічних технологій 

інклюзивного навчання; взаємовідвідування занять та проведення спільних 

спостережень з метою покращення педагогічної діяльності та вирішенні завдань, 

які стоять перед командою різнопрофільних фахівців; спільне обговорення та 

обмін ідеями щодо навчальних досягнень дітей з особливими освітніми 

потребами; спільній розробці та проведенні занять в інклюзивних групах; 

оцінювання навчальних досягнень дітей з особливими освітніми потребами. 

Результати, які були отримані у ході експериментальної роботи 

дозволяють простежити позитивну динаміку професійної співпраці психолого-

педагогічних фахівців дошкільної освіти в умовах інклюзивного освітнього 

середовища. 
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Педагогічний експеримент довів, що професійна співпраця педагогічних 

фахівців набуває вагомого значення для задоволення освітніх потреб дітей з 

особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання. 

 

 


