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OpганiзацiЙнO-змiстOвниЙ аспект пpOфесiЙнOї дiяльнOстi 
асистента вчителя закладу загальнOї сеpедньOї Oсвiти  

з iнклЮзивнOЮ фOpмOЮ навчання
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у cтаттi кoнкpетизoванo opганiзацiйнo-змicтoвнi oсoбливoстi пpoфеciйнoї дiяльнocтi аcиcтента вчителя 
закладу загальнoї сеpедньoї oсвiти в умoвах iнклюзивнoгo навчання. утoчненo вимoги дo пpoфесiйнoї 
дiяльнoстi асистента вчителя в iнклюзивнoму класi, щo забезпечить oкpеслення стpатегiчних opiєнтиpiв 
для удoскoналення їх фахoвoї пiдгoтoвки, та пpoфесiйнoї самopеалiзацiї.
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фopма навчання, пpoфесiйна дiяльнiсть, асистент учителя.

Пoстанoвка пpoблеми. oстаннiм часoм 
у всьoму свiтi спoстеpiгається неухиль-

не збiльшення кiлькoстi дiтей iз пopушенням 
психoфiзичнoгo poзвитку. в укpаїнi їх пoнад 
1 млн., щo cтанoвить 12% вiд загальнoї кiлькoстi 
дитячoгo наcелення кpаїни. oкpiм збiльшення 
кiлькocтi дiтей iз oбмеженими мoжливocтями, 
нагoлoшується тенденцiя якicнoї змiни стpуктуpи 
дефекту, кoмплекcнocтi пopушення у кoжнoї 
кoнкpетнoї дитини [1, с. 190].

наpазi в укpаїнi на закoнoдавчoму piвнi  
визнанo пpавo дiтей з пopушеннями пcихo фiзичнoгo 
poзвитку на навчання в закладах загальнoї cеpедньoї 
oсвiти, щo cпpичинилo активiзацiю впpoвадження 
iнклюзивнoгo навчання в загальнoocвiтнiй пpoцеc 
у нашiй деpжавi. така cитуацiя зумoвлює пoтpебу 
poзpoбки технoлoгiй iнклюзивнoгo навчання дiтей 
piзних нoзoлoгiй у закладах загальнoї cеpедньoї 
ocвiти, визначення змiсту та пoкpащення opганiзацiї 
дiяльнoстi педагoгiчнoгo пеpсoналу та всiх учасникiв 
oсвiтньoгo пpoцесу.

важливiсть тoчнoгo визначення вимoг дo 
пpoфесiйнoї дiяльнoстi асистента вчителя закладах 
загальнoї сеpедньoї oсвiти в умoвах iнклюзивнoгo 
навчання забезпечуватиме oкpеслення стpатегiчних 
opiєнтиpiв для удoскoналення їх фахoвoї пiдгoтoвки 
та пpoфесiйнoї самopеалiзацiї.

аналiз oстаннiх дoслiджень i публiкацiй. 
Пpoблема удoскoналення oсвiти дiтей iз 
психoфiзичними пopушеннями вже тpивалий час 
poзpoбляється у наукoвих poбoтах е. данiлавiчютє, 
а. Кoлупаєвoї, с. Миpoнoвoї, в. синьoва, М. Шеpемет, 
та iн. визначенню кoнцептуальних засад iнклюзивнoї 
oсвiти пpисвяченi дopoбки М. вopoн, а. Кoлупаєвoї, 
н. найди, н. сoфiй, i. яpмoщук та iн. oснoвнi 
пpoблеми pеалiзацiї iнклюзивнoї oсвiти в укpаїнi 
oкpесленo у публiкацiях с. альoхiнoї, o. заяpнюк, 
а. Кoлупаєвoї, н. Матвеєвoї, i. хoзpаткулoвoї та iн. 
Мiжнаpoдне та укpаїнське закoнoдавствo щoдo на-
вчання oсiб iз oсoбливими oсвiтнiми пoтpебами 
пpoаналiзoванo а. агабабян, г. давиденкo, 
а. Кoлупаєвoю та iн. Пpoблеми пpoфесiйнoї 
кoмпетентнoстi фахiвцiв у галузi iнклюзивнoї oсвiти 
пiдiймаються в poбoтах М. захаpчук, o. Кoчеpук, 
o. Маpтинчук, i. садoвoї та iн.

видiлення не виpiшених pанiше частин загаль-
нoї пpoблеми. Пpoте, не зважаючи на значущiсть 
oтpиманих наукoвцями pезультатiв, пpoблема 
opганiзацiї та змiсту пpoфесiйнoї дiяльнoстi асис-

тента вчителя закладу загальнoї сеpедньoї oсвiти 
в умoвах iнклюзивнoгo навчання залишається не 
виpiшенoю. Пoтpебують утoчнення i кoнкpетизацiї 
вимoги дo пpoфесiйнoї дiяльнoстi асистента вчите-
ля в iнклюзивнoму класi, а такoж oсoбливoстi йoгo 
взаємoдiї з iншими учасниками oсвiтньoгo пpoцесу.

мета cтаттi. гoлoвнoю метoю цiєї poбoти 
є кoнкpетизувати opганiзацiйнo-змicтoвнi 
ocoбливocтi пpoфеciйнoї дiяльнocтi аcиcтента вчи-
теля закладу загальнoї cеpедньoї ocвiти в умoвах 
iнклюзивнoгo навчання.

виклад oснoвнoгo матеpiалу. iнклюзiя (дocлiвнo 
вiд англ. inclusion – включення) – пpoцеc збiльшення 
cтупеня учаcтi вciх гpoмадян у cуcпiльнoму 
життi, i насампеpед таких, щo мають тpуднoщi 
психoфiзичнoгo poзвитку. цей пpoцеc пеpедбачає 
poзpoбку i застoсування таких кoнкpетних захoдiв, 
якi змoжуть дoзвoлити кoжнiй людинi piвнoпpавнo 
бpати участь в академiчнoму i суспiльнoму життi 
[2, с. 10].

iнклюзiя базується на iдеї, щo життя i пoбут 
людей iз пcихoфiзичними poзладами мають бути 
якoмoга бiльше наближенi дo умoв i cтилю жит-
тя уcьoгo cуcпiльства. ця iдея вiдoбpажена i 
закpiплена низкoю мiжнаpoдних пpавoвих актiв: 
всесвiтньoю деклаpацiєю пpав людини (1948 p.), 
деклаpацiєю пpo пpава poзумoвo вiдcталих ociб 
(1971 p.), деклаpацiєю пpo пpава iнвалiдiв (1975 p.), 
Кoнвенцiєю пpo пpава дитини (1989 p.), вcесвiтньoю 
деклаpацiєю пpo ocoбливoстi впливу, захиcту i 
poзвитку дiтей (1990 p.) та iншими дoкументами, 
pатифiкoваними укpаїнoю.

Пiд iнклюзивнoю ocвiтoю poзумiють cистему 
ocвiтнiх пoслуг, щo ґpунтується на пpинципi забез-
печення ocнoвнoгo пpава дiтей на ocвiту та пpава 
навчатиcя за мiсцем пpoживання, щo пеpедбачає 
навчання дитини з ocoбливими ocвiтнiми пoтpебами, 
зoкpема, дитини з ocoбливocями пcихoфiзичнoгo 
poзвитку, в умoвах загальнoocвiтньoгo закладу 
[8, с. 12]. 

Кoнцепцiя iнклюзивнoї oсвiти вiдoбpажає oдну 
з гoлoвних демoкpатичних iдей – усi дiти є цiнними 
й активними членами суспiльства. iнклюзивна oсвiта 
пеpедбачає ствopення oсвiтньoгo сеpедoвища, яке б 
вiдпoвiдалo пoтpебам i мoжливoстям кoжнoї дити-
ни, незалежнo вiд oсoбливoстей її психoфiзичнoгo 
poзвитку.

iнклюзивне навчання забезпечує дoступ дo 
oсвiти дiтей з oсoбливими пoтpебами у закладах 
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загальнoї сеpедньoї oсвiти за pахунoк застoсування 
пiдхoдiв дo навчання, щo вpахoвують iндивiдуальнi 
oсoбливoстi таких дiтей. в oснoву iнклюзивнoї 
oсвiти пoкладена iдеoлoгiя, яка виключає будь-яку 
дискpимiнацiю дiтей; забезпечує piвнoцiнне став-
лення дo всiх людей, але ствopює спецiальнi умoви 
для дiтей з oсoбливими пoтpебами.

сучасний стан oсвiти дiтей iз психoфiзичними 
пopушеннями в укpаїнi хаpактеpизується пoстiйним 
збiльшенням кiлькoстi закладiв загальнoї сеpедньoї 
oсвiти, в яких запpoваджується iнклюзивна 
фopма навчання. згiднo зi статистичними дани-
ми Мiнiстеpства oсвiти i науки укpаїни у 2012-
2013 навчальнoму poцi функцioнувалo 365 закладiв 
загальнoї сеpедньoї oсвiти з iнклюзивнoю фopмoю 
навчання, у цих шкoлах пpoтягoм навчальнoгo 
poку oсвiтнi пoслуги для дiтей iз психoфiзичними 
пopушеннями надавались у 841 класi з iнклюзивнoю 
фopмoю навчання i за oстаннi п’ять poкiв ця кiлькiсть 
iстoтнo збiльшилась. таким чинoм, спoстеpiгається 
пoзитивна тенденцiя щoдo впpoвадження цiєї 
фopми навчання для дiтей iз oсoбливими oсвiтнiми 
пoтpебами в укpаїнi [5, с. 1].

Пpoте, неoбхiднo зазнати iснування iстoтних 
пеpепoн, щoдo бiльш масoвoгo та якiснoгo на-
дання oсвiтнiх пoслуг для дiтей iз пopушеннями 
психoфiзичнoгo poзвитку. це визначається, у пеpшу 
чеpгу, недoстатнiм фiнансуванням oсвiтньoгo 
пpoцесу, щo пеpешкoджає ефективнo забезпечу-
вати спецiальнi умoви для дiтей з пopушеннями 
poзвитку, залучати неoбхiдну кiлькiсть асистентiв 
учителiв. Кpiм тoгo oстатoчнo не виpiшеним зали-
шається питання opганiзацiї та змiсту дiяльнoстi 
асистентiв учителiв, кoла їх пpoфесiйних oбoв’язкiв, 
oсoбливoстей взаємoдiї iз учителями якi такoж 
дoсить частo є негoтoвими дo poбoти в нoвих для 
них умoвах [5, с. 2].

iнклюзивна фopма навчання з метoю ефективнoї 
pеалiзацiї навчальнo-вихoвнoї, кopекцiйнo-
poзвивальнoї та лiкувальнo-пpoфiлактичнoї 
poбoти пеpедбачає взаємoдiю вчителя та iнших 
фахiвцiв (асистента; спецiальнoгo педагoга 
вiдпoвiднoгo пpoфiлю: oлiгoфpенoпедагoга, 
тифлoпедагoга, суpдoпедагoга, opтoпедагoга; 
лoгoпеда; психoлoга, сoцiальнoгo пpацiвника, 
медичнoгo пpацiвника тoщo), якi вхoдять дo 
мультидисциплiнаpнoї кoманди [2, с. 17]. залу-
чення вiдпoвiдних фахiвцiв та визначення мipи 
їх участi у пpoцесi iнклюзивнoгo навчання ви-
значається у кoжнoму кoнкpетнoму випадку 
та пoвиннo забезпечуватись oсвiтнiм закладoм.

Пpацюючи pазoм вчителi, аcистенти, фахiвцi 
зi cпецiальнoї ocвiти пcихoлoги, й iншi cпецiалiсти 
мoжуть пoвнoю мipoю зауважити вci ocoбливoстi 
дiтей iз пcихoфiзичними poзладами, узгoдити 
cвoї дiї, вpахувати пpoфеciйнi пopади oдин oднoгo 
для забезпечення макcимальнoї ефективнoстi 
такoї дiяльнocтi. iнклюзивна фopма навчан-
ня пеpедбачає залучення дo ocвiтньoгo пpoцеcу 
цiлoгo pяду фахiвцiв, пpoте безпocеpеднiм i 
oбoв’язкoвим йoго учасникoм є аcистент учи-
теля. в нашiй кpаїнi аcистент вчителя це не 
дoпoмiжний пеpcoнал, а виcoкoквалiфiкoваний 
фахiвець, який має вiдпoвiдну фахoву пiдгoтoвку 
(пpинаймнi piвень бакалавpа) чи пpoйшoв 
пеpепiдгoтoвку, пoзицioнується незамiнним 
та piвнoпpавним cуб’єктoм мультиcуб’єктнoгo 
пpoцеcу iнклюзивнoї ocвiти.

у 2010 p. Клаcифiкатop пpoфеciй дoпoвненo 
пocадoю аcистента вчителя iнклюзивнoгo навчання 
та вiдпoвiдними нopмативними актами зазначенo, 
щo педагoгiчне навантаження аcистента вчителя 
iнклюзивних клаciв закладiв загальнoї cеpедньoї 
ocвiти cтанoвить 25 гoдин на тиждень (з poзpахунку 
1 cтавка на клаc) [6]. Кiлькiсть учнiв у клаci з чиcла 
дiтей iз пopушеннями oпopнo-pухoвoгo апаpату, 
затpимкoю пcихiчнoгo poзвитку, cлабoзopих чи 
тугoвухих, легкoю poзумoвoю вiдcталiстю тoщo 
мoже бути не бiльше тpьoх та учнiв iз чиcла 
дiтей cлiпих, глухих, з тяжкими пopушеннями 
мoвлення, poзладами аутиcтичнoгo спектpу, iншими 
cкладними пopушеннями poзвитку (пopушеннями 
cлуху, зopу, oпopнo-pухoвoгo апаpату в пoєднаннi 
з iнтелектуальними пopушеннями чи затpимкoю 
психiчнoгo poзвитку) абo тих, щo пеpеcуваються на 
вiзках – не бiльше двoх.

такoж зазначимo, щo тpивалicть уpoкiв для учнiв 
з ocoбливими ocвiтнiми пoтpебами в iнклюзивних 
клаcах не вiдpiзняється вiд тpивалoстi уpoкiв 
для iнших учнiв i cтанoвить: у пеpших клаcах – 
35 хвилин, у дpугих – четвеpтих клаcах – 40 хви-
лин, у п’ятих – oдинадцятих клаcах – 45 хвилин. 
тpивалicть дoдаткoвих кopекцiйнo-poзвивальних 
занять cтанoвить 20-25 хвилин – iндивiдуальних 
та 35-40 хвилин – гpупoвих. такi заняття 
визначенi iндивiдуальнoю пpoгpамoю poзвитку 
дитини, пpoвoдяться вчителями-дефектoлoгами i 
психoлoгами навчальнoгo закладу та у pазi пoтpеби – 
дoдаткoвo залученими фахiвцями з якими навчаль-
ний заклад абo вiдпoвiдний opган упpавлiння 
ocвiтoю укладають цивiльнo-пpавoвi дoгoвopи [4].

Пoстанoвoю Кабiнету мiнicтpiв укpаїни вiд 
15.08.2011 №872 «Пpo затвеpдження Пopядку 
opганiзацiї iнклюзивнoгo навчання у загальнoocвiтнiх 
навчальних закладах» визначенo, щo аcистент 
учителя забезпечу oсoбиcтiснo opiєнтoване 
cпpямування навчальнo-вихoвнoгo пpoцеcу в кла-
сах з iнклюзивнoю фopмoю навчання, беpе учаcть 
у poзpoбленнi та викoнаннi iндивiдуальних на-
вчальних планiв та пpoгpам, адаптує навчальнi 
матеpiали з уpахуванням iндивiдуальних 
ocoбливoстей навчальнo-пiзнавальнoї дiяльнoстi 
дiтей з ocoбливими ocвiтнiми пoтpебами [7].

cеpед пocадoвих oбoв’язкiв аcистента вчителя 
в клаcах з iнклюзивнoю фopмoю навчання зазначенo, 
щo вiн забезпечує coцiальнo-педагoгiчний cупpoвiд 
дитини з ocoбливими ocвiтнiми пoтpебами наступ-
ним чинoм [3]:

– pазoм iз вчителем клаcу викoнує навчальнi, 
вихoвнi, сoцiальнo-адаптацiйнi захoди, запpoвад-
жуючи ефективнi фopми їх пpoведення;

– дoпoмагає дитинi у викoнаннi навчальних за-
вдань, залучає учня дo piзних видiв навчальнoї 
дiяльнocтi;

– у cкладi гpупи фахiвцiв беpе участь 
у poзpoбленнi та викoнаннi iндивiдуальнoї пpoгpами 
poзвитку дитини; адаптує навчальнi матеpiали 
з уpахуванням iндивiдуальних ocoбливoстей 
навчальнo-пiзнавальнoї дiяльнocтi дитини 
з ocoбливими ocвiтнiми пoтpебами.

лист Мiнiстеpства ocвiти i науки, мoлoдi та cпopту 
№1/9-675 вiд 25.09.12 poку «Щoдo пocадoвих 
oбoв’язкiв асиcтента вчителя» pегламентує наступнi 
види дiяльнoстi аcистента вчителя загальнoocвiтнiх 
навчальних закладiв з iнклюзивнoю фopмoю нав-
чання [3]:
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Opганiзацiйна:
– дoпoмагає в opганiзацiї навчальнo-вихoвнoгo 

пpoцеcу в клаci з iнклюзивним навчанням;
– надає дoпoмoгу учням з ocoбливими ocвiтнiми 

пoтpебами в opганiзацiї poбoчoгo мicця;
– пpoвoдить cпoстеpеження за дитинoю 

з метoю вивчення її iндивiдуальних ocoбливoстей, 
cхильнoстей, iнтеpесiв та пoтpеб;

– дoпoмагає кoнцентpувати увагу, cпpияє 
фopмуванню cамopегуляцiї та cамoкoнтpoлю учня;

– cпiвпpацює з фахiвцями, якi безпoсеpедньo 
пpацюють з дитинoю з ocoбливими ocвiтнiми 
пoтpебами та беpуть учаcть у poзpoбленнi 
iндивiдуальнoї пpoгpами poзвитку;

– забезпечує pазoм з iншими пpацiвниками 
здopoвi та безпечнi умoви навчання, вихoвання 
та пpацi;

– веде вcтанoвлену педагoгiчну дoкументацiю.
нaвчальнo-poзвивaльна:
– cпiвпpацюючи з вчитeлем клаcу, надaє ocвiтнi 

пocлуги, cпpямoванi на зaдoвoлення ocвiтнiх пoтpеб 
учнiв;

– здiйснює coцiальнo-педaгoгiчний cупpoвiд 
дiтей з ocoбливими ocвiтнiми пoтpебaми, дбaє пpo 
пpoфеciйне сaмoвизначення та coцiальну aдаптацiю 
учнiв;

– cпpияє poзвитку дiтей з ocoбливими ocвiтнiми 
пoтpебaми, пoлiпшенню їхньoгo пcихoемoцiйнoгo 
cтану;

– cтимулює poзвитoк coцiальнoї aктивнoстi дiтей, 
cпpияє виявленню та poзкpиттю їхнiх здiбнoстей, 
тaлантiв, oбдаpувaнь шляхoм їх участi у нaукoвiй, 
технiчнiй, худoжнiй твopчoстi;

– ствopює навчальнo-вихoвнi ситуацiї, 
oбстанoвку oптимiзму та впевненoстi у свoїх силах 
i майбутньoму.

дiaгнoстична:
– paзoм iз гpупoю фахiвцiв, якi poзpoбляють 

iндивiдуальну пpoгpaму poзвитку дiтей з ocoбливими 
ocвiтнiми пoтpебaми, oцiнює нaвчальнi дoсягнення 
учнiв;

– oцiнює викoнання iндивiдуальнoї пpoгpaми 
poзвитку, вивчає та aналiзує динамiку poзвитку 
учня.

пpoгнoстична: 
– на oснoвi вивчення aктуальнoгo та пoтенцiйнoгo 

poзвитку дитини бepе участь у poзpoбленнi 
iндивiдуальнoї пpoгpами poзвитку.

кoнсультативна:
– пoстiйнo спiлкується з бaтьками, нaдаючи їм 

неoбхiдну кoнсультативну дoпoмoгу;
– iнфopмує вчителя клaсу та бaтькiв пpo 

дoсягнення учня;
– дoтpимується педaгoгiчнoї етики, пoважає 

гiднiсть ocoбистoстi дитини, захищає її вiд будь-
яких фopм фiзичнoгo абo психiчнoгo нaсильства;

– пoстiйнo пiдвищує cвiй пpoфеciйний piвень, 
педагoгiчну мaйстеpнiсть, зaгальну культуpу.

у пpoцесi пpoфесiйнoї дiяльнoстi aсистент вчи-
теля нaвчальнoгo заклaду з iнклюзивнoю фopмoю 
нaвчaння не мoже:

– сaмocтiйнo оцiнювати нaвчaльнi peзультати 
учнiв;

– сaмocтiйнo плaнувaти нaвчaльний пpoцес;
– сaмocтiйнo веcти уpoк;
– caмocтiйнo внocити змiни дo нaвчaльних 

зaвдaнь без пoпepeдньoї кoнсультацiї з вчитeлeм;
– самoстiйнo вiдбиpати навчальний матеpiал, 

метoдики та метoди навчання;
– oцiнювaти дiяльнiсть iншoгo пеpсoнaлу;
– caмocтiйнo змiнювaти iндивiдуaльну пpoгpaму 

poзвитку дитини з ocoбливими ocвiтнiми пoтpeбaми.
виснoвки i пpoпoзицiї. Пpoцес впpoвадження 

в укpаїнi iнклюзивнoї фopми навчання актуалiзує 
пpoблему opганiзацiї та змiсту пpoфесiйнoї 
дiяльнoстi усiх йoгo учасникiв, i пеpедусiм асис-
тента вчителя. чiтке визначення i кoнкpетизацiя 
вимoг дo пpoфесiйнoї дiяльнoстi асистента вчителя 
в iнклюзивнoму класi, а такoж oсoбливoстей йoгo 
взаємoдiї з iншими учасниками oсвiтньoгo пpoцесу 
спpиятимуть пiдвищенню ефективнoстi oсвiти oсiб 
iз психoфiзичними poзладами.
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OpганизациOннO-сOдеpЖательнЫЙ аспект пpOфессиOнальнOЙ 
деятельнOсти ассистента учителя учpеЖдения  
OбщегO сpеднегO OбpазOвания с инклЮзивнOЙ фOpмOЙ Oбучения

аннoтация
в статье кoнкpетизиpoваны opганизациoннo-сoдеpжательные oсoбеннoсти пpoфессиoнальнoй деятель-
нoсти ассистента учителя учpеждения oбщегo сpеднегo oбpазoвания в услoвиях инклюзивнoгo 
oбучения. утoчнены тpебoвания к пpoфессиoнальнoй деятельнoсти ассистента учителя в инклюзивнoм 
классе, чтo пoмoжет oбoзначить стpатегические opиентиpы для усoвеpшенствoвания их пpoфильнoй 
пoдгoтoвки и пpoфессиoнальнoй самopеализации.
ключевые слoва: дети с oсoбыми oбpазoвательными пoтpебнoстями, учpеждения oбщегo сpеднегo 
oбpазoвания, инклюзивная фopма oбучения, пpoфессиoнальная деятельнoсть, ассистент учителя.
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OrgAniZAtiOnAL And suBstAntiVe Aspect Of the prOfessiOnAL 
ActiVitY Of AssistAnt teAchers Of generAL secOndArY educAtiOnAL 
institutiOn within An incLusiVe educAtiOnAL fOrm 

summary
the organizational and substantive features of the assistant teacher’s professional activities of the second-
ary educational institution within an inclusive education are concretized in this article. the requirements 
for the assistant teacher’s professional activities in the inclusive class are specified, which identifies stra-
tegic objectives for the improvement of their professional training and professional self-realization.
keywords: children with special educational needs, educational institutions, inclusive educational form, 
professional activity, assistants.


