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ВСТУП 

Актуальність дослідження. В умовах сучасного реформування освіти 

особливої актуальності набуває інклюзивне навчання як засіб відкритого 

доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітньої сфери послуг. 

Процес впровадження інклюзивного навчання, започаткований у 90-х роках ХХ 

століття, наразі охопив всі ланки та рівні системи освіти, активізував науковців 

до пошуку ефективних шляхів залучення осіб з особливими освітніми потребами 

до освітньо-соціального простору, зумовив необхідність перегляду 

педагогічними фахівцями організації власної діяльності та методики роботи в 

закладах дошкільної, загальної середньої освіти.  

Контекст загальносвітових та європейських трансформацій створив 

підґрунтя для модернізації освіти в Україні та зумовив необхідність її 

інноваційного розвитку. Стрімкий поступ педагогічної науки, як світової, так і 

вітчизняної, та постійне оновлення педагогічних технологій дають підстави 

розглядати освітню галузь в цілому як вирішальний фактор суспільного 

розвитку. Відтак, науковцями та практиками дедалі активніше відбуваються 

пошуки шляхів забезпечення ефективної організації освітнього процесу та 

надання якісної освіти підростаючому поколінню, зокрема особам з особливими 

освітніми потребами з урахуванням сучасних світових освітніх тенденцій та 

найкращого практичного досвіду. Рух у напрямі підвищення якості інклюзивної 

освіти потребує запровадження відповідних інструментів для досягнення 

якомога вищих результатів. Одним з таких інструментів є диференційоване 

викладання в умовах інклюзивного навчання.  

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 педагогічної інклюзивної практики, що сприятиме 

ефективному впровадженню інклюзивного навчання в Україні. Науковці 

наголошують, що ефективність інклюзивного навчання потребує якісної 

професійної діяльності усіх педагогічних фахівців, які беруть безпосередню 
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участь в його організації і забезпеченні психолого-педагогічної підтримки 

усьому дитячому розмаїттю освітнього процесу. Наукові розвідки засвідчують, 

що інклюзивна освіта – перший крок до визнання ціннісної значимості і поваги 

до особистості кожної дитини, прийняття її індивідуальності й неповторності, 

забезпечення її подальшого повноцінного та гідного життя в суспільстві. В 

інклюзивному навчанні вбачають ще один крок до забезпечення повної реалізації 

прав дітей з особливими освітніми потребами на якісну освіту. А це в свою чергу 

вимагає професійної компетентності педагогічних фахівців, які будуть 

працювати з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного 

навчання. Потреба у наданні дітям з особливими освітніми потребами психолого-

педагогічного супроводу у освітньому процесі призводить до необхідності 

формування професійних компетентностей у майбутніх педагогічних фахівців 

щодо використання технологій диференційованого викладання в умовах 

інклюзивного навчання.  

Термін «диференційоване викладання» порівняно новий у вітчизняному 

освітньому просторі. Диференційоване викладання розглядається як 

концептуальний підхід і практична технологія організації освітнього процесу в 

умовах інклюзивного навчання. Цей підхід дає педагогові змогу врахувати 

відмінності між дитячим розмаїттям та забезпечувати оптимальний і 

результативний навчальний досвід для кожного з них. У диференційованому 

викладанні від самого початку передбачається, що всі діти різні, а завдання 

педагога полягає в тому, щоб виявити ці відмінності та відповідним чином 

вибудувати освітній процес. Такий підхід до викладання, орієнтований на 

потреби дітей, надзвичайно перспективний у навчанні дитячого розмаїття, в 

тому числі й дітей з особливими освітніми потребами. Диференційоване 

викладання передбачає створення інклюзивного освітнього середовища та 

організацію освітнього процесу таким чином, щоб забезпечити успішне 

опановування навчальної програми дітьми з різними освітніми потребами 

(труднощами) (з особливими освітніми потребами, з обдарованістю, з різних 

культур).  
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Завдяки впровадженню диференційованого викладання звичайна 

програма навчання закладу освіти стане доступною для дітей з особливими 

освітніми потребами, вони зможуть успішно опановувати зміст навчання, бути 

активними учасниками освітнього процесу та досягнути максимальних (для 

кожного) результатів у всебічному розвитку особистості.  

Зазначені положення зумовлюють актуальність обраної нами теми 

дослідження «Методика диференційованого викладання в умовах інклюзивного 

навчання». 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально 

перевірити ефективність методичних рекомендацій щодо диференційованого 

викладання в умовах інклюзивного навчання. 

Об’єкт дослідження – освітній процес у закладах загальної середньої 

освіти з інклюзивною формою навчання. 

Предмет дослідження – шляхи удосконалення організації 

диференційованого викладання в умовах інклюзивного навчання. 

Завдання дослідження: 

– з’ясувати ступінь розробки досліджуваної проблеми в спеціальній та 

науково-педагогічній літературі; 

– дослідити стан готовності педагогічних фахівців до диференційованого 

викладання в умовах інклюзивного навчання; 

– експериментально перевірити ефективність методичних рекомендацій 

щодо диференційованого викладання в умовах інклюзивного навчання. 

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 методичні рекомендації можуть бути використані для 

удосконалення практичної підготовки педагогічних працівників закладів 
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загальної середньої освіти до диференційованого викладання в умовах 

інклюзивного навчання. 

Експериментальна база. Дослідження диференційованого викладання в 

умовах інклюзивного навчання здійснювалося на базі Уманської 

загальноосвітньої школи I–III ступенів № 14. 

Апробація дослідження. Основні результати дослідження висвітлено у 

Віснику освітньо-наукового Центру сімейно-центрованих практик Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Публікації. Ватаг В. О. Інклюзивне навчання в системі освіти України. 

Вісник освітньо-наукового центру сімейно-центрованих практик / голов. ред. 

Черніченко Л. А. Умань. Візаві, 2022. С. 15–17. 

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

висновків, списку використаних джерел (75 найменування). Загальний обсяг 

наукової роботи – 75 сторінок. Основний зміст роботи викладено на 67 сторінках. 
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ВИСНОВКИ 

У кваліфікаційній роботі здійснено теоретичне обґрунтування та практичне 

розв’язання проблеми диференційованого викладання в умовах інклюзивного 

навчання дітей з особливими освітніми потребами. Це дає підстави зробити 

наступні висновки.  

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

ефективність інклюзивного навчання потребує застосування педагогічними 

фахівцями у роботі із дитячим розмаїттям диференційованого викладання. 

Вітчизняний теоретичний та практичний досвід впровадження інклюзивного 

навчання засвідчує про необхідність володіння адаптованими технологіями 

диференційованого викладання. Диференційоване викладання передбачає 

готовність дитячого розмаїття до роботи у співпраці, де є можливість проявити свої 

здібності, обмінятися знаннями з однолітками, навчитися допомагати один одному 

набувати знань та розвиватися всебічно, 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 диференційованого викладання в умовах інклюзивного 

навчання дітей з особливими освітніми потребами. Аналіз анкет дозволив 

сформулювати нагальні проблеми щодо диференційованого викладання 

педагогічних фахівців в умовах інклюзивного навчання і окреслити шляхи їх 

розв’язання. Аналіз анкет зафіксував недостатній рівень обізнаності 

педагогічних фахівців у технологіях диференційованого викладання в умовах 

інклюзивного навчання та низький рівень практичної підготовки до 

диференційованого викладання в умовах інклюзивного навчання. Отже, для 

розв’язання вищеозначених проблем необхідним є пошук ефективних шляхів 

організації диференційованого викладання в умовах інклюзивного навчання 

дітей з особливими освітніми потребами. 

У ході формувального етапу педагогічного експерименту було перевірено 

ефективність запропонованих методичних рекомендацій щодо 
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диференційованого викладання в умовах інклюзивного навчання. В практиці 

інклюзії одним із показників ефективно налагодженого інклюзивного навчання 

вважається співпраця в учнівському колективі. При цьому освітній процес 

структурується так, щоб забезпечити достатню взаємодію, підтримку, повагу й 

прийняття кожного школяра в класному колективі. Найперше, такий підхід 

реалізується під час співпраці в парах і малих групах, він спонукає до активної 

навчальної діяльності; створює умови взаєморозуміння між учасниками при 

виконанні спільних завдань. В співпраці учні демонструють вищий рівень 

критичного й логічного мислення, генерують більше нестандартних ідей, 

ефективніше переносять набуті знання, уміння й навички в нові умови. Особливо 

важлива співпраця для школярів з особливими освітніми потребами, які, 

зазвичай, при розв’язанні тих чи інших сумісних завдань відіграють пасивну 

роль. Навчання у співпраці допомагає зменшити рівень стресу й тривожності 

учнів порівняно з конкурентними методами, воно сприяє формуванню 

позитивного ставлення до навчального матеріалу і навчального досвіду загалом. 

Крім того, при співпраці створюються умови для налагодження міжособистісних 

стосунків між дітьми, що позитивно впливає на їхній соціальний розвиток. За 

змістом розрізняють однорідну групову роботу, коли невеликі групи учнів 

виконують однакове завдання, та диференційовану – виконання невеликими 

групами різних завдань. При організації групової роботи диференціація полягає 

у створені моделі співпраці у навчальній діяльності як школярів з особливими 

освітніми потребами, так і з нормотиповим розвитком.  

У ході педагогічного експерименту переконалися що, організація співпраці 

в інклюзивному класі вирішує низку важливих як навчальних, так і виховних 

завдань. Таким чином, диференційоване викладання в умовах інклюзії охоплює: 

зміст навчання; процес навчання; навички соціалізації. У змісті навчання 

визначеного Державним стандартом загальної освіти, диференціація бере витоки 

з Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими 

освітніми потребами, де поряд з особистісно зорієнтованим і компетентнісним 

підходами визначено життєву компетентність. Диференціації підлягають 

державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів представлені у 

критеріях оцінювання навчальних досягнень, диференціація яких полягатиме у 
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визначенні оптимальних рівнів засвоєння змісту навчання, які свідчать про міру 

його опанування учнем. Сутність диференціації освітнього процесу полягає у 

доборі методів, методик, технологій, які забезпечують ефективне вивчення та 

узагальнення навчального матеріалу школярем з особливими освітніми 

потребами. В рамках формування соціальної компетентності учнів з особливими 

освітніми потребами, диференціації підлягають навички соціалізації, що 

охоплюють корекційний розвиток поведінки, формування уміння налагоджувати 

суспільні стосунки і неформальні емоційно-особистісні стосунки з однолітками. 

Вони конкретизуються диференційованими підходами до вироблення в учнів 

здатності володіти собою й керувати власною поведінкою у різноманітних 

навчальних ситуаціях та під час роботи в різних групах, навчанні в парах, при 

самостійній роботі. 

Педагогічний експеримент довів, що диференційоване викладання набуває 

вагомого значення для задоволення освітніх потреб дітей з особливими освітніми 

потребами в умовах інклюзивного навчання. 

 

 


