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ВСТУП 

 

Актуальність проблеми. Сучасною тенденцією розвитку нашої 

держави є орієнтація на імплементацію європейських цінностей, серед яких 

визначальною постає спрямованість на соціально компетентну особистість, 

котра змогла б продемонструвати всі ознаки суспільної мобільності при 

досягненні життєвих цілей. У цьому сенсі не є винятком і люди з особливими 

потребами, які виступають повноцінними членами суспільства, оскільки від 

рівня сформованості життєвих компетентностей залежить ефективність і 

безболісність їхнього «входження» до соціуму. Підтвердження цих позицій 

знаходимо в законодавчо-нормативній базі, зокрема в Законах України: «Про 

освіту», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», урядових нормативно-

правових документах, насамперед у затверджених Постановами Кабінету 

Міністрів України «Положенні про інклюзивно-ресурсний центр», «Порядку 

організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», 

«Порядку та умовах надання субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами» тощо. 

Інклюзивна освіта, умови якої дають можливість рівного доступу всіх 

дітей до освіти, неможлива без фахівців відповідного напряму професійної 

готовності. Наразі зацікавленість до інклюзивної освіти підтримується 

запитом соціуму на можливість усіх без винятку дітей здобувати освіту та 

повноцінно розвиватися, а в науковій і педагогічній літературі останнім часом 

з’являється все більше напрацювань на цю тему. Так, питання професійної 

адаптації широко обговорюється і вивчається науковцями (Б. Ананьєв, 

Т. Вершиніна, Н. Кузьміна, В. Моргун, Н. Чайкіна, С. Чистякова, Т. Шадріна 

та ін.). Заслуговують на увагу роботи, присвячені готовності випускників 

педагогічних закладів освіти до професійної діяльності (Є. Климов, 

С. Крягжде, А. Немировська, Р. Пенькова, В. Семиченко, В. Сластьонін, 

Б. Федоришин, А. Ходакова, Л. Шубіна та ін.) У своїх дослідженнях автори 



вивчають професійну адаптацію, фактори, форми, критерії, показники і 

підходи до адаптаційного процесу.  

Науковців розглядають загальнотеоретичні, організаційні, методичні, 

методологічні, технологічні та інші аспекти побудови інклюзивного простору 

для дітей, особливості професійної діяльності вихователя в умова інклюзії, із 

чого випливає інтерес до специфіки підготовки вихователів до такої 

діяльності. Ці та інші питання розкрито в працях О. Акімової, А. Аніщук, 

В. Бондара, Н. Борисова, Л. Будяка, О. Голюк, І. Дмітрієвої, В. Засенко, 

Л. Зданевич, Т. Зубарєвої, А. Колупаєвої, І. Кузави, Т. Лормана, Д. Лупарта, 

І. Луценко, М. Малофеєва, С. Миронової, І. Садової, Т. Сак, О. Таранченка, 

І. Хафізулліної, А. Шевцової, М. Шеремет, Л. Шипіциної, Н. Шматко, 

Ю. Шуміловської, С. Федоренка та ін. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури засвідчує, що, незважаючи на 

значну увагу до процесу інклюзивної освіти, проблема особливостей роботи 

вихователів в умовах інклюзивної освіти, готовності вихователів закладів 

дошкільної освіти до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами не 

знайшла свого достатнього розв’язання в наукових дослідженнях ні в системі 

професійної, ні в системі післядипломної освіти.  

Відтак, актуальність означеної проблеми, недостатня розробленість її 

теоретичних і прикладних аспектів обумовили вибір теми дослідження 

«Особливості роботи вихователя з дітьми з особливими освітніми потребами 

в інклюзивному середовищі закладу дошкільної освіти». 

Мета дослідження полягає у розробці методичних рекомендацій з 

організації роботи вихователя з дітьми з особливими освітніми потребами в 

інклюзивному середовищі закладу дошкільної освіти. 

Завдання дослідження: 

1. Проаналізувати стан розробленості проблеми в наукових джерелах. 

2. Виокремити умови організації інклюзивної освіти в закладі дошкільної 

освіти. 



3. Дослідити стан роботи вихователя з дітьми з особливими освітніми 

потребами в інклюзивному середовищі закладу дошкільної освіти. 

4. Запропонувати методичні рекомендації з організації роботи 

вихователя з дітьми з особливими освітніми потребами в інклюзивному 

середовищі закладу дошкільної освіти. 

Об’єкт дослідження – процес навчання дітей з особливими освітніми 

потребами. 

Предмет дослідження – шляхи удосконалення організації роботи 

вихователя з дітьми з особливими освітніми потребами в інклюзивному 

середовищі закладу дошкільної освіти. 

Методи дослідження: теоретичні – аналіз філософської, психологічної, 

педагогічної та методичної літератури; порівняння, узагальнення; емпіричні – 

анкетування, інтерв’ювання, бесіди; спостереження за виховним процесом, 

педагогічний експеримент (констатувальний та формувальний).  

Експериментальна база дослідження. Дослідження було проведене на 

базі закладів дошкільної освіти №№ 5, 8, 9 м. Умані Черкаської обл. 

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

висновків, списку використаних джерел, додатків. Повний обсяг роботи 

79 сторінок друкованого тексту.  

 

ВИСНОВКИ 

 

Узагальнення результатів дослідження дають можливість зробити такі 

висновки:  

Відповідно до першого завдання, проаналізовано стан розробленості 

проблеми в наукових джерелах. 

На основі аналізу праць вітчизняних і зарубіжних науковців доведено, 

що в інклюзивному середовищі загальноосвітнього закладу діти з особливими 

освітніми потребами мають значно кращі умови для розвитку, навчання, 

виховання, ефективної соціалізації та адаптації в соціум, ніж діти, які 

виховують в спеціальних закладах освіти. Інклюзивна освіта розглядається 



нами як спеціально організована взаємодія педагогів з дітьми із особливими 

освітніми потребами та нормативним рівнем розвитку, що передбачає 

використання організаційних (нормативно-правова база, комплексна 

діагностика, поетапне включення дітей із особливими освітніми потребами у 

загальноосвітній навчальний заклад) та педагогічних умов навчання 

(створення адаптивного освітнього середовища, психолого-медико-

педагогічний супровід, формування інклюзивної культури у дітей, педагогів 

та батьків). 

З’ясовано, що на перебіг освітнього процесу найкращим чином 

впливають високий професійний рівень, наявність необхідних особистісних 

рис та ціннісних орієнтацій вихователя, здатність до їх відтворення у процесі 

взаємодії з дошкільниками в інклюзивному середовищі. 

Відповідно до другого завдання, виокремлено умови організації 

інклюзивної освіти в закладі дошкільної освіти. 

Ми погоджуємось з думкою вітчизняних вчених (Л. Будяк, Л. Гречко, 

А. Колупаєва), що умовами ефективної організації інклюзивної освіти дітей з 

особливими потребами є: раннє виявлення вад розвитку дитини та проведення 

корекційної роботи, починаючи з раннього віку; правильне діагностування 

розвитку дитини та врахування її можливостей; психологічна готовність 

дитини з особливими освітніми потребами та її батьків до спільного навчання 

з однолітками з нормотиповим розвитком; тісна співпраця з батьками, надання 

їм необхідного мінімуму дефектологічних знань, психотерапевтичної та 

консультативної допомоги відповідно до нозології дитини; відповідна 

підготовка вихователів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами 

в умовах інклюзивної групи закладу дошкільної освіти; створення 

спеціального освітнього середовища (необхідне обладнання, охоронний 

режим тощо); підготовка дітей із нормотиповим розвитком до взаємодії з 

однолітками із особливими освітніми потребами; забезпечення психолого-

педагогічного супроводу інклюзивного навчання.  



Результати теоретичного аналізу проблеми довели, що беззаперечно, 

найважливішою ланкою, ключовою фігурою в організації інклюзивного 

навчання в закладі дошкільної освіти є вихователь. На сучасному етапі 

впровадження інклюзивної практики потрібні спеціально підготовлені 

мотивовані фахівці. 

Відповідно до третього завдання, досліджено стан роботи вихователя 

з дітьми з особливими освітніми потребами в інклюзивному середовищі 

закладу дошкільної освіти. 

Організовуючи експериментальне дослідження, на діагностичному етапі 

нами була зроблена спроба аналізу готовності вихователів закладів дошкільної 

освіти до реалізації інклюзивного підходу у своїй педагогічній діяльності; 

вивчення труднощів, з якими стикаються педагоги у роботі з дітьми з 

особливими потребами в умовах інклюзивного навчання та виявлення 

можливих способів їх подолання.  

Дослідження проводилось методом анкетного опитування. В анкетуванні 

взяли участь вихователів базових закладів дошкільної освіти №№ 5, 8, 9 

м. Умані Черкаської обл. Анкета містила запитання закритої, відкритої на 

напіввідкритої форм.  

Узагальнивши результати опитування педагогів, констатуємо, що у 

переважної більшості респондентів присутній інтерес до інклюзивної 

складової у їхній педагогічній діяльності. Проте, вихователі вказують на ряд 

проблем і перешкод у запровадженні інклюзивної освіти в загальноосвітньому 

закладі. Серед них: у більшості вихователів відсутня належна психолого-

педагогічної підготовка; відсутність мотивації до роботи з даною категорією 

дітей, наявний страх, розпач, бажання уникнення такої роботи тощо; 

неспроможність одночасно здійснювати освітній процес з дітьми з різними 

можливостями – з дітьми з нормотиповим розвитком і з дітьми з особливими 

освітніми потребами, з дітьми з різними нозологія. 

Серед пропозицій щодо подолання труднощів реалізації інклюзивної 

освіти, її ефективності, респонденти називають такі: створення матеріально-



технічної бази, методичне забезпечення, проведення необхідного навчання 

педагогів для підвищення їхньої готовності до роботи в інклюзивних групах, 

поглиблення знань з психології та педагогіки, у тому числі, корекційної, 

забезпечення необхідними засобами для навчання дітей з особливими 

освітніми потребами; просвітницька робота серед батьків, педагогічного 

колективу та громадськості тощо. 

Відповідно до четвертого завдання, запропоновано методичні 

рекомендації з організації роботи з дітьми з особливими освітніми 

потребами в інклюзивному середовищі закладу дошкільної освіти в 

процесі реалізації Базового компоненту дошкільної освіти. 

Зважаючи, що вихователі закладів дошкільної освіти з інклюзивним 

навчанням потребують спеціалізованої комплексної допомоги з боку фахівців 

в галузі корекційної педагогіки, спеціальної і педагогічної психології, в 

розумінні і реалізації підходів до індивідуалізації навчання дітей з особливими 

освітніми потребами, перш за все, для всіх педагогічних працівників, які 

працюють із дітьми цієї категорії, за активної участі викладачів кафедри 

спеціальної та інклюзивної освіти, кафедри психології та розвитку дитини 

факультету дошкільної та спеціальної освіти Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини було проведено: «круглий 

стіл» («Інклюзія – модель сучасного соціального устрою»), практикум 

(«Особливості організації освітнього процесу в умовах інклюзії»), семінари 

(«Інклюзивна освіта: наукові засади, реалії сьогодення, проблеми та 

перспективи впровадження», «Готовність педагогічних кадрів до 

впровадження інклюзивної освіти»), тренінги («Психолого-педагогічний та 

соціальний супровід дітей із особливими освітніми потребами»), майстер-клас 

(«Психолого-педагогічний супровід дитини з особливими освітніми 

потребами в умовах інклюзивного навчання»), на яких обговорювалися 

сучасні проблеми теорії і практики навчання дітей з особливими освітніми 

потребами, науково-методичні засади впровадження інтегрованого та 



інклюзивного навчання; проблеми підготовки педагогічних кадрів до 

впровадження інклюзивної освіти. 

Запропоновані методичні рекомендації спрямовані на індивідуалізацію 

освітнього процесу для дітей з особливими освітніми потребами та допомогу 

в підтримці кожної дитини у відповідності до її потреб залежно від нозології – 

розлади мовлення та мови; сенсорні порушення (розлади слуху, розлади зору); 

когнітивні порушення та ін. 

Методичні рекомендації включають поради щодо універсального 

дизайну інклюзивного освітнього середовища; індивідуальної програми 

розвитку дитини з особливими освітніми потребами; команди психолого-

педагогічного супроводу дитини; технологій навчання в інклюзивному 

освітньому середовищі; методів оцінювання результатів навчання 

У ході впровадження методичних рекомендацій в практику роботи 

охоплених експериментом закладів дошкільної освіти, поступово долалися 

проблеми щодо організації інклюзивної освіти та труднощі у роботі 

вихователів з дітьми з особливими освітніми потребами, виявлені на 

констатувальному етапі дослідження. Робота вихователя відповідно до 

методичних рекомендаціями викликала інтерес і схвальну оцінку  у фахівців 

закладів дошкільної освіти, а також батьків вихованців. 

Започатковане дослідження, на наше переконання, має виражену 

практичну спрямованість. Зокрема, запропоновані методичні рекомендації з 

організації роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в інклюзивному 

середовищі закладу дошкільної освіти можуть мати широке застосування у 

роботі з дітьми означеної категорії. 

Подальша розробка проблеми роботи з дітьми з особливими освітніми 

потребами може бути повязана із роботою вихователя з підготовки дітей з 

різними нозологіями до шкільного навчання. 

 

 

 


