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У статті проаналізовано пріоритетні напрями державної політики у сфері освіти дітей з інвалідністю.  
Розглянуто особливості та проблеми освіти дітей з інвалідністю в Україні, запропоновано шляхи рефор-
мування та оптимізації цієї сфери на основі розвитку інклюзивної освіти. Також у статті розглянуто 
проблемні питання організації інклюзивного навчання в загальноосвітньому навчальному закладі; ви-
користання інноваційних технологій у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами та особливості 
інклюзивного навчання в базових закладах.
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Постановка проблеми. В Україні триває 
реформування системи освіти. Інстру-

ментом становлення нової освіти є інноваційна 
діяльність, яка полягає у внесенні якісно нових 
елементів у навчальний процес. Реалізація нових 
векторів розвитку освіти потребує використання 
інноваційних технологій, особливо у роботі з ді-
тьми з особливими освітніми потребами, твор-
чого пошуку нових або вдосконалених концеп-
цій, принципів, підходів до освіти, суттєвих змін 
у змісті, формах і методах навчання, виховання, 
управління педагогічним процесом [19, с. 2].

У Національній стратегії розвитку освіти 
в Україні на період до 2021 року підкреслюєть-
ся необхідність розширення практики інклюзив-
ного навчання для дітей з особливими освітніми 
потребами у системі загальної освіти. Для прак-
тичного здійснення інклюзивної освіти необхідно 
розв’язати ряд проблем, пов’язаних не лише з ма-
теріальною базою школи і з неготовністю вчителів 
здійснювати свою професійну діяльність у нових 
умовах. Нова парадигма навчання в освіті – ін-
клюзивне навчання, як інноваційна форма, потре-
бують визначення наукового-методичного апара-
ту її забезпечення та реалізації [11, с. 4].

Інновації в освітній діяльності з дітьми з осо-
бливими освітніми потребами – це використання 
нових знань, прийомів, підходів, технологій для 
отримання результату у вигляді освітніх послуг, 
що відрізняються соціальною та ринковою затре-
буваністю. Вивчення інноваційного досвіду пока-
зує, що більшість нововведень присвячені роз-
робці технологій [4, с. 11].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз наукових джерел засвідчує, що про-
блемам інноваційної діяльності в освітній сфері 
було присвячено чимало досліджень провідних 
вчених, серед яких К. Ангеловськи, Л. Ващенко, 
О. Козлова, Н. Артикуца, М. Поташник, О. Ар-
ламов, М. Бургін, В. Журавльов, Н. Юсуфбеко-
ва, А. Ніколс, Г. Герасимова, Л. Ілюхина, І. Бех, 
Л. Даниленко, І. Дичківська, М. Кларін, О. Пє-
хота, О. Попова, Л. Подимова, А. Пригожина, 
В. Сластьонін, А. Хуторський та інші. Теоретич-
ною основою методології інноваційних технологій 
є дослідження сучасних педагогів В. Безпалька, 
Б. Лихачова, М. Кларина, В. Монахома, Г. Селев-
ка. Розробкою інноваційних технологій навчання 

займалися також А. Єршов (комп’ютерні (інфор-
маційні) технології), А. Бєлкін (педагогічна тех-
нологія створення ситуацій успіху), Ж. Піаже, 
Л. Виготський, Ч. Темпл, Д. Стіл, К. Мередіт (тех-
нологія розвитку критичного мислення), В. Ко-
валенко, Б. Нікітін, П. Підкасистий, М. Стронін-
та (ігрові технології), О. Пометун, Л. Пироженко 
(інтерактивні технології), К. Баханов, Д. Дьюї, 
В. Кілпатрик, В. Гузєєв, І. Єрмаков, О. Пехота, 
І. Чечель (технології проектного навчання).

Дослідженню проблеми залучення дітей 
з особливими освітніми потребами до навчання 
в загальноосвітніх закладах присвячені праці 
В. Авілова, В. Бондара, І. Демченко, О. Євтухової, 
В. Зарецького, І. Іванової, Н. Козлова, А. Колу-
паєвої, І. Купрієвої, В. Ляшенко, О. Мартинчук, 
Ю. Найди, В. Синьова, О. Столяренко, Н. Судако-
вої, О. Таранченко, Є. Чайковського та ін.

Невирішені раніше частини загальної проб-
леми. Незважаючи на коло наукових напра-
цювань у напрямах освіти дітей з особливими 
освітніми потребами, існує багато питань, що ви-
магають подальшої їх розробки. Насамперед це 
стосується впровадження в Україні інновацій-
них технік та форм навчання дітей з особливими 
освітніми потребами. 

Формулювання цілей статті. Метою даної 
статті є дослідження інноваційних технік роботи 
з дітьми з особливими освітніми потребами.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Освіта для дітей з інвалідністю є найважли-
вішим засобом розвитку, соціального захисту 
і реабілітації, реальним шансом їх подальшого 
самостійного і незалежного від навколишніх лю-
дей та обставин життя. Сьогодні в системі освіти 
функціонує розгалужена мережа навчальних за-
кладів із різними формами навчання, за наяв-
ності якої значна частина дітей із порушеннями 
психофізичного розвитку не має змоги задоволь-
нити свої особливі навчальні потреби. Практика 
свідчить, що після закінчення школи-інтернату 
більша частина дітей виявляється непристосова-
ною до соціального середовища, неадаптованими 
в ньому. Крім того, здобуття освіти дітьми з інва-
лідністю залежить від багатьох чинників, зокре-
ма доступності транспорту, шкільних приміщень, 
обладнання, програмного забезпечення, підруч-
ників, кваліфікованих фахівців тощо [12, с. 275].
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В умовах загальноосвітнього закладу з ін-

клюзивним навчанням одним із суттєвих момен-
тів є створення додаткових умов, забезпечення 
підтримки та супроводу дітей з особливими по-
требами. Для навчально-виховного процесу дітей 
з особливими освітніми потребами характерною 
є його корекційна спрямованість. Корекційно-
розвивальну роботу в умовах інклюзивного на-
вчання здійснюють спеціальні фахівці: дефекто-
лог (логопед, олігофренопедагог, тифлопедагог, 
сурдопедагог), спеціальний психолог, соціаль-
ний працівник. Не стоять осторонь корекційної 
допомоги й інші учасники навчальної команди: 
вчителі, асистенти вчителів, музичні керівники, 
фахівці з ЛФК та інші. Спеціалісти з проблем 
розвитку дітей з особливостями психофізичного 
розвитку можуть багато в чому допомогти педа-
гогам. Дефектологи, фізіотерапевти, психологи, 
невропатологи, фахівці з фізкультури, працете-
рапії, терапії поведінки, соціальні працівники – 
всі вони закладають свої цеглинки в підвалини 
успішного інклюзивного навчання.

В українському законодавстві термін «діти 
з особливими освітніми потребами» використо-
вується у вужчому розумінні інклюзивної освіти 
й охоплює дітей з порушеннями психофізичного 
розвитку та дітей з інвалідністю [5, с. 100].

З урахуванням світових тенденцій розвитку 
спеціальної освітньої системи в Україні все зрос-
таючу роль відіграють процеси створення умов 
для інтегрованого навчання. На сучасному етапі 
інтеграція виявляється в різноманітних формах 
спільного навчання та виховання дітей з інвалід-
ністю та їх здорових однолітків. Ось чому мо-
дель інклюзивної освіти розглядається як пер-
спективний напрям державної політики у сфері 
освіти дітей з інвалідністю. Інклюзивна освіта 
ґрунтується на принципі забезпечення основного 
права дітей на освіту та права навчатися в за-
гальноосвітньому закладі за місцем проживання 
із забезпеченням усіх необхідних для цього умов. 
Тому вивчення досвіду інклюзивної практики 
для визначення стратегічних напрямів її просу-
вання у сфері освіти в Україні є дуже актуаль-
ним [12, с. 276].

Кожна дитина неповторна, наділена від приро-
ди унікальними здібностями, талантами та можли-
востями. Місія Нової української школи – допомог-
ти розкрити та розвинути таланти кожної дитини, 
в тому числі дітей з особливими освітніми потре-
бами (ООП), які навчаються в інклюзивних класах 
закладів загальної середньої освіти [6, с. 28]. 

Одним з варіантів вирішення проблеми на-
дання якісної освіти дітям з особливими освітні-
ми потребами є розвиток в Україні інклюзивної 
освіти. В основі інклюзивної освіти лежать ідеї 
рівного ставлення до всіх членів суспільства не-
залежно від їхньої національності, статі, раси, 
культури, соціального стану, релігії, індивідуаль-
них можливостей і здібностей. 

Актуальність проблеми інклюзивної освіти 
пов’язана з постійно зростаючою кількістю дітей, 
які потребують корекційного навчання. В осно-
ву інклюзивної освіти покладена ідеологія, яка 
виключає будь-яку дискримінацію дітей, яка за-
безпечує однакове ставлення до всіх людей, але 
створює спеціальні умови для дітей з особливими 
потребами [14, с. 12].

Одним з основних завдань Національної стра-
тегії реформування системи інституційного до-
гляду та виховання дітей на 2017-2026 роки 
є розвиток мережі та забезпечення надання 
освітніх, медичних, соціальних, реабілітаційних 
послуг (зокрема раннього втручання, інклюзив-
ного навчання) на рівні територіальної громади 
з урахуванням потреб мешканців [6, с. 28].

У Законі України «Про освіту» від 
05.09.2017 № 2145-VIII визначено поняття ін-
клюзивного навчання як системи освітніх послуг, 
гарантованих державою, що базується на прин-
ципах недискримінації, врахування багатоманіт-
ності людини, ефективного залучення та вклю-
чення до освітнього процесу всіх його учасників. 
На сьогодні в Україні є політична воля щодо 
впровадження інклюзивного навчання, є достат-
ньо сформована законодавча база, яка постійно 
удосконалюється [2]. 

При організації інклюзивного навчання слід 
керуватись постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 15.08.2011 № 872 «Про затвердження По-
рядку організації інклюзивного навчання у за-
гальноосвітніх навчальних закладах» (із змінами, 
внесеними згідно з постановою Кабінету Мініс-
трів України № 588 від 09.08.2017 р., яка визна-
чає вимоги до організації інклюзивного навчання 
у закладах загальної середньої освіти з метою 
реалізації права на освіту дітей з атиповим роз-
витком за місцем проживання, їх соціалізації 
та інтеграції в суспільство, максимального залу-
чення батьків до участі в освітньому процесі [2].

Поширення в Україні процесу інклюзивного 
навчання дітей з обмеженими можливостями ре-
алізує доступ до одержання освіти в загальноос-
вітньому закладі за місцем проживання та ство-
рення необхідних умов для успішного навчання 
для всіх без виключення дітей, незалежно від їх 
індивідуальних особливостей, психічних та фізич-
них можливостей. Реалізація прав на освіту дітей 
з обмеженими можливостями, забезпечення їх по-
вноцінної участі в житті суспільства, ефективної 
самореалізації в різних видах професійної і соці-
альної діяльності «особливих дітей» розглядаєть-
ся як одне з найважливіших завдань державної 
політики в галузі корекційної освіти [14, с. 13].

Загальноосвітній заклад повинен представи-
ти комплекс різноманітних форм і методів для 
індивідуалізації навчального процесу з тією ме-
тою, щоб усі учасники мали змогу брати участь 
у ньому.

Важливою умовою переходу до інклюзивної 
форми освіти, її успішності є система супроводу 
і підтримки дітей з особливими потребами, тоб-
то супровід мультдисциплінарної команди у вза-
ємодії з вчителем та батьками.

Окрім колективних форм навчання широ-
ко впроваджується індивідуальне навчання, що 
є однією із форм організації навчально-виховного 
процесу для забезпечення права дитини на здо-
буття повної загальної середньої освіти з ура-
хуванням індивідуальних здібностей та обдару-
вань, стану здоров’я.

Включення дітей з психофізичними порушен-
нями у спільноту дітей з типовим розвитком ви-
магає подолання бар'єрів, що гальмують процес 
поступового входження в соціальне середовище. 
Для забезпечення інклюзивного навчання у за-
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кладах освіти, де навчаються діти з обмежени-
ми можливостями, потрібно створити відповідні 
умови, а саме:

• психологічний мікроклімат, сприятливий 
для навчання дітей з порушеннями розвитку;

• кадрові ресурси, тобто спеціально підготов-
лені фахівці для роботи з дітьми з психофізич-
ними порушеннями, відповідну підготовку варто 
пройти всім педагогам, які працюватимуть з ди-
тиною в інклюзивному класі;

• безбар’єрне середовище: пандуси, підйом-
ники, спеціально обладнані туалети, парти, місця 
в класі, їдальні, бібліотеці тощо;

• спеціально обладнані кабінети: психологіч-
ного розвантаження, лікувальної фізкультури, 
психомоторної корекції, кімнати для логопедич-
них та корекційних занять з дефектологами, 
психологами та ін.;

• засоби корекції психофізичного розвитку, 
спеціальне обладнання, відповідний дидактич-
ний матеріал, особливі наочні засоби (закупівля 
здійснюється за рахунок субвенції з держаного 
бюджету місцевим бюджетам);

• розроблена командою психолого-педагогіч-
ного супроводу індивідуальна програма розвитку, 
за потреби індивідуальний навчальний план, інди-
відуальна навчальна програма, розклад з ураху-
ванням корекційно-розвиткових занять [6, с. 28]. 

Освітній процес у класах з інклюзивним на-
вчанням здійснюється відповідно до робочого на-
вчального плану загальноосвітнього навчального 
закладу, складеного на основі типових навчаль-
них планів закладів освіти. 

Відповідно до особливостей інтелектуального 
розвитку учня може розроблятися індивідуаль-
ний навчальний план та індивідуальна навчаль-
на програма. Індивідуальний навчальний план 
розробляється на основі Типових навчальних 
планів спеціальних загальноосвітніх навчальних 
закладів для дітей, які потребують корекції фі-
зичного та (або) розумового розвитку педагогами  
(в т. ч. дефектологами), які беруть безпосеред-
ню участь в освітньому процесі, за участі батьків 
дитини, і затверджується керівником закладу.

Індивідуальна навчальна програма дитини 
з ООП у класі з інклюзивним навчанням розро-
бляється на основі навчальних програм загаль-
ноосвітніх навчальних закладів, у тому числі 
спеціальних, з відповідною їх адаптацією. Індиві-
дуалізація освітнього процесу здійснюється і че-
рез надання додаткових форм підтримки у про-
цесі навчання, зокрема асистента вчителя, який 
здійснює особистісно-орієнтоване спрямування 
навчального процесу, адаптує навчальні мате-
ріали відповідно до особливостей навчально-піз-
навальної діяльності дітей з ООП. Для дітей зі 
складними порушеннями освітній та соціальний 
супровід може здійснюватись соціальним праців-
ником, батьками або особами, уповноваженими 
ними [6, с. 29].

Особливістю освітнього процесу дітей з ООП 
є його корекційна спрямованість. Для проведення 
корекційно-розвиткових занять в індивідуально-
му навчальному плані учня передбачено певну 
кількість годин, що встановлюються з урахуван-
ням рекомендацій інклюзивно-ресурсних центрів 
відповідно до особливостей психофізичного роз-
витку дитини. Індивідуальний навчальний план 

визначає перелік навчальних предметів, послі-
довність їх вивчення, кількість годин, що відво-
дяться на вивчення кожного предмета за роками 
навчання, та тижневу кількість годин, розроб-
ляється на основі типових навчальних програм 
загальноосвітніх навчальних закладів за участю 
батьків дитини та затверджується керівником 
закладу освіти. 

Одним із шляхів впровадження роботи з ді-
тьми з особливими освітніми потребами є іннова-
ційні техніки [9, с. 44].

Інновації в педагогіці – це процес створення 
та впровадження нових засобів (нововведень) 
для розв’язання тих педагогічних проблем, які 
досі розв’язували по іншому; відкриття нових 
форм, методів, способів педагогічної діяльності, 
вихід за межі відомого в науці і масовій практиці; 
творча реалізація нових теоретичних концепцій, 
ідей, систем навчання та виховання. Інновації 
в педагогіці пов’язані із загальними процесами 
у суспільстві, глобальними проблемами, інтегра-
цією (лат. integratio – відновлення, об’єднання 
в ціле окремих елементів) знань і форм соціаль-
ного буття [19, с. 23]. 

Інноваційні технології у спеціальній педагогі-
ці мають забезпечити розвиток і саморозвиток 
особистості учня з огляду на виявлені його інди-
відуальні особливості як суб'єкта пізнання пред-
метної діяльності і реалізуються у особистісно-
орієнтованій освіти. Спектр методик і технологій, 
що складають її зміст значний: вальдорфська пе-
дагогіка, методика Марії Монтессорі, колектив-
ний спосіб та індивідуалізація процесу навчан-
ня, ігрові технології, модульно-розвивального, 
проблемного, дистанційного навчання, рівневої 
диференціації, мультимедійні, сугестивні, інтер-
активні та інші [17].

Інноваційні педагогічні технології як процес – 
це «цілеспрямоване, систематичне й послідов-
не впровадження в практику оригінальних, но-
ваторських способів, прийомів педагогічних дій 
і засобів, що охоплюють цілісний навчальний 
процес від визначення його мети до очікуваних 
результатів» (І. Дичківська) [7, с. 57].

Пріоритетними напрямами впровадження ін-
новаційних технологій у навчання дітей з особли-
вими потребами є сприяння соціальному, емоцій-
ному та когнітивному розвиткові кожної дитини 
з тим, щоб вона відчувала себе неповторним, по-
вноцінним учасником суспільного життя. Успіш-
ність організації навчально-виховного процесу 
забезпечується за рахунок введення нових тех-
нологій, тому педагогічні колективи цілеспрямо-
вано працюють над модернізацією змісту мето-
дичної роботи, переорієнтацією вчителів на нову 
особистісно орієнтовану філософію, методологію 
роботи з дітьми з особливими потребами. Серед 
упроваджуваних навчальних технологій в інклю-
зивній освіті в області є: технологія особистісно-
орієнтованого навчання, диференційоване викла-
дання, традиційне інтенсивне навчання, проектна 
діяльність тощо [16, с. 5].

Диференційоване викладання – це концепту-
альний підхід і практична технологія планування 
й реалізації курикулуму й навчального процесу, 
що бере свій початок з усвідомлення важливих 
відмінностей між учнями. З наукових праць Ке-
рол Енн Томлінсон (Carol Ann Tomlinson) відомо, 
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що ця технологія допомагає враховувати в на-
вчальному процесі такі учнівські відмінності: рі-
вень підготовленості – через коригування темпу 
навчання та ступеня складності матеріалу; ін-
дивідуальні стилі навчання – через організацію 
численних видів діяльності, щоб учні мали змогу 
отримувати та опрацьовувати інформацію в різ-
ний спосіб і на різних рівнях; та інтереси – спи-
раючись на схильність, зацікавлення та бажання 
самої дитини оволодіти певною темою чи вироби-
ти певне уміння. Організація і методика упрова-
дження диференційованого викладання дає змогу 
задовольняти індивідуальні потреби, розвивати 
сильні сторони дітей та їхні інтереси в ході уроку. 
Як наслідок, сучасні вчителі мають застосовувати 
такий курикулум та підходи викладання, що да-
ють змогу ефективно працювати з дітьми із шир-
шим діапазоном навчальних відмінностей. 

Участь у різних формах спільної діяльності 
дає дітям змогу всебічно досліджувати, обгово-
рювати питання й проблеми, висловлювати кон-
структивну критику, робити помилки, вчитися 
слухати думку іншої людини, інтегрувати нові 
знання з попередніми та узагальнювати свої ідеї.

Кооперативне навчання створює природні 
умови для інтеграції учнів з особливими потреба-
ми. Цей підхід сприяє налагодженню позитивних 
стосунків в учнівському колективі та допомагає 
виховувати в дітей почуття відповідальності за 
своїх однокласників. Водночас, як методика ін-
теграції, воно є корисним для всіх учнів, а не 
лише для дітей з особливими потребами. Гнуч-
кість кооперативного навчання пояснюється ве-
ликою кількістю його форм і методів. Спонтанно 
організовані спеціальні групи дають змогу за-
лучити всіх учнів до роботи з матеріалом, від-
повідати на запитання та виконувати ті чи інші 
навчальні дії. Зокрема, ця методика корисна для 
дитини, яка рідко висловлюється на уроці, або 
для дитини, якій складно активно слухати. Усі 
учні мають активно слухати й брати участь у ді-
яльності групи та/або всього колективу. Також, 
під час спілкування в парах і трійках «слабші» 
діти мають перед собою приклад гарного мов-
лення та соціальної поведінки в особі товаришів. 
Отож, ми говоримо про використання таких ме-
тодик, як: «кутки»; «вертушка»; «вісім квадра-
тів»; «карусель»; «обміркуйте – об`єднайтеся 
в пари – поділіться думками»; та «три до од-
ного». ВУчителям інклюзивних класів необхідно 
враховувати численні стратегії для підкріплен-
ня таких когнітивних процесів як організація, 
розуміння та запам’ятовування інформації. Для 
групової роботи зі складним академічних мате-
ріалом Белланка і Фогарті (Bellanca & Fogarty, 
1990) рекомендують використовувати таку послі-
довність базових кроків: 

• запитання вчителя для стимулювання мис-
лення; 

• докладне пояснення навичок мислення та їх 
відпрацювання на практиці; 

• ознайомлення з графічними організаторами, 
які «унаочнюють» хід думок; 

• навчання учнів ставити запитання вищого 
рівня [10, с. 46]. 

На думку цих авторів, стратегії мислення – 
це прийоми, що «вчать думати», а головною ме-
тою є формування здатності учнів розширювати 

сферу застосування цих прийомів, щоб навчити-
ся мислити. Здатність організовувати інформа-
цію та ідеї – важлива складова мислення. Тому 
постійне використання у навчальному процесі 
графічних організаторів дасть змогу дітям ві-
зуалізувати структуру явищ, організовувати ін-
формацію в межах різних предметів. Ефектив-
ність таких когнітивних карт у навчанні зростає 
при поєднанні їх з методикою «обміркуйте – 
об’єднайтеся в пари – поділіться думками», з ко-
оперативними стратегіями. Під час навчання ви-
користовуються такі графічні організатори:

• схеми-«павутинки»; 
• ланцюжки послідовності;
• дерева сортування;
• діаграми Венна;
• матриці;
• сюжетні карти;
• «знаємо – дізналися – хочемо дізнатися» 

[10, с. 48].
У роботі з дітьми з особливими освітніми по-

требами особливого значення набуває викорис-
тання технології «Створення ситуації успіху»  
(за А. Бєлкіним). В основі даної технології лежить 
особистісно-орієнтований підхід до процесу на-
вчання та виховання. Ситуація успіху розгляда-
ється як психічний стан задоволення від наслід-
ків фізичної або моральної напруги від виконання 
справи. Такого цілеспрямованого поєднання умов 
та можливостей досягти значних результатів 
у діяльності прагнуть вчителі та батьки. Базови-
ми завданнями педагога при запровадженні даної 
технології є: співтворчість, визнання самоціннос-
ті особистості, створення педагогічних ситуацій, 
заохочення, пошук, саморегуляція. Педагогічна 
технологія «Створення ситуації успіху» включає 
створення різноманітних видів радості, викорис-
тання прийомів, за допомогою яких розгортають 
роботу з різними категоріями учнів. Цінність 
та ефективність цієї технології полягає у застосу-
ванні педагогічних прийомів, таких як: «Емоцій-
ний сплеск», «Даю шанс», «Навмисна помилка», 
«Радість пізнання» та інших у роботі з різними 
категоріями учнів [15, с. 52].

Особливу роль у навчальному процесі відіграє 
оцінювання діяльності дитини. Замість кількісної 
оцінки в інклюзивній освіті пріоритет надаєть-
ся якісному оцінюванню навчання учнів, умінню 
здійснювати самоаналіз та самооцінку. З цією 
метою використовується інноваційна форма оці-
нювання та накопичення інформації – портфоліо 
[18, с. 7]. Найголовніша перевага портфоліо, по-
рівняно з традиційними технологіями оцінюван-
ня полягає в тому, що воно характеризує якість 
навчання різнобічно і багатовимірно, з різних 
позицій: оцінки мислительної діяльності учня, 
його міждисциплінарних умінь, умінь висувати 
проблему, розв`язувати нестандартні завдання, 
знання навчальних предметів і опанування на-
вичками, наполегливістю в досягненні резуль-
тату. В інклюзивному класі портфоліо доповнює 
критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 
та являє собою зібрання робіт учнів, які забезпе-
чують бачення слабких та сильних сторін. 

Зараз існує чимало різноманітних іннова-
ційних методик з навчання та виховання дітей.  
Ці методики нетрадиційні, цікаві, вони розвива-
ють, збагачують, урізноманітнюють життя учнів 
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і дають змогу навчитись в масових закладах дітям 
з особливими освітніми потребами Використан-
ня їх у роботі з такими дітьми можливе лише за 
умови їх творчого опрацювання, адаптації, при-
стосування. Для прикладу розглянемо методику 
навчання грамоти за системою М. Зайцева. В. Ан-
дросова зробила певні доповнення до дидактичної 
наочності М. Зайцева, що відповідають вимогам 
корекційної роботи з дітьми-логопатами. Це дало 
можливість повністю використовувати методи-
ку навіть на першому етапі корекційної роботи. 
У результаті поєднались два процеси – корекція 
і читання. Вони йдуть паралельно, поруч, допо-
магають один одному. І при цьому зберігається 
головна авторська ідея – навчання цікаве, розви-
ваюче, особистісно-орієнтоване [16, с. 15]. 

Використання методики М. Зайцева з лого-
доповненнями в поєднанні з іншими методами 
та прийомами В. Андросової дають гарні резуль-
тати на практиці. Передумовою використання 
кубиків М. Зайцева з логодоповненнями є такі 
чинники:

• підготовка артикуляційного апарату; 
• розвиток мовленнєвої моторики; 
• постановка звука. 
До кубиків О. Зайцева додаються ще кубики-

«будиночки», в яких «живуть» звуки: с, з, ц, ш, 
ж, ч, щ, л, р, дз, дж.

А щоб не помилитись, допоможе картинка-
підказка на кожній грані кубика: с – насос, з – 
комарик, ж – жук і т.д. Так вони і називаються: 
куб насосів, куб комариків, куб синичок, куб гу-
сочок, куб жуків, куб поїздів і т.д. Бажано, щоб 
ці картинки-підказки були різноманітні. Кожна 
грань кубика має свій кольоровий фон. Це не 
тільки естетично виховує дітей, й має певні ди-
дактичні цілі: підвищує інтерес, зацікавленість, 
сприяє вивченню та закріпленню кольорів, дає 
можливість урізноманітнити завдання. З цими 
кубиками можна гратися, виконувати вправи, 
завдання не тільки за інструкцією педагога, а 
й самостійно, разом з товаришами [3, с. 10]. 

Крім того, можна використовувати кубики 
з різними малюнками, які мають певний звук, що 
корегується. Комплектування кубиків малюнка-
ми – різноманітне, як для автоматизації одного 
звука, так і для автоматизації та диференціації 
різних звуків. Обов'язково, щоб на цих малюн-
ках були картинки-підказки. Такий зоровий кон-
троль націлює дитину назвати малюнок, прочи-
тати (вимовити) склади, слова правильно, згідно 
фонетики рідної мови. Саме цим дитина само-
стійно корегує свою вимову, самотужки вчиться 
правильно вимовляти дефектні звуки, що при-
скорює термін корекційної роботи.

Синхронізація роботи з органами артикуляції 
та дрібною моторикою пальців дозволяє швид-
ко прибрати зорову опору – дзеркало і перейти 
до виконання вправ за відчуттями. Це особливо 
важливо, оскільки в реальному житті діти не ба-
чать своєї артикуляції. 

Велике значення в логопедичній роботі має 
використання спеціалізованих комп'ютерних 
технологій, призначених для корекції мовлення. 

Наприклад: комп'ютерна технологія «Ігри 
для тигри», призначена для корекції загально-
го недорозвинення мовлення дітей старшого до-
шкільного віку успішно може використовуватись 

з розумово відсталими молодшими школярами. 
У межах системного підходу до корекції мовлен-
нєвих порушень ця логопедична програма пропо-
нує понад 50 вправ з різними рівнями складності, 
об'єднаних в 4 тематичних блоки: «Просодика», 
«Звуковимова», «Фонетика», «Лексика». 

Крім того, в практичній роботі можна вико-
ристовувати ще такі комп'ютерні технології, а 
саме, розвивальні ігри: серія «Несерйозні уроки», 
«Вундеркінд з пелюшок», «Баба-Яга вчиться чи-
тати», «П'ятачок складає іспити з анатомії» тощо.

 Найпростіша форма, що належить до інтер-
активного навчання – це робота в парах, що до-
зволяє учням набути навичок співробітництва, 
оволодіти уміннями висловлюватись та активно 
слухати. Це ефективно можна використати на 
уроках розвитку мовлення. Під час роботи в па-
рах можна швидко виконувати вправи, які за ін-
ших умов потребують великої затрати часу. Се-
ред них можна назвати такі: 

• гра «Знайди пару» – учні до карток з дру-
кованими буквами добирають відповідні руко-
писні літери. Називають букви, звуки, які вони 
позначають, складають з ними слова.

• гра «Незнайко» – один учень читає, а інший 
виправляє допущені помилки.

• гра «Вовк і заєць» – один учень починає чи-
тати текст, другий вступає після нього, як пер-
ший дійде до крапки, й намагається його догнати. 

Інноваційною технікою розвитку слухового 
сприймання та формування вимови у дітей з осо-
бливими освітніми потребами є комплекс «По-
ліфонатор ВІДЕО+», який забезпечує сучасний 
підхід до реалізації інтелектуально-полісенсор-
ного принципу формування мовлення у глухих 
дітей. Одним з головних аргументів на користь 
застосування комп'ютерної технології на занят-
тях є помітне збільшення часу, впродовж якого 
діти готові і хочуть зосереджено й самостійно ви-
конувати необхідні для засвоєння вправи. 

Також застосовується й освітня програма 
«Живий звук», розроблена на основі педагогіч-
них технологій щодо диференціації фонем за до-
ступністю сприймання, розпізнавання їх зором, 
слухом і тактильно (тактильно-вібраційні сигна-
ли), послідовності їх формування у глухої дити-
ни, враховуючи близькість (віддаленість) фонем 
за частотними характеристиками, пріоритетності 
сенсорних систем у сприйманні та розпізнаванні 
тих чи інших фонем [13, с. 161]. 

Вартими уваги також є і комп’ютерні освітні 
програми «Видима мова» і «Світ звуків», що до-
помагають перетворити складну роботу з акти-
візації слухових можливостей нечуючого учня, 
з формування мовленнєвого дихання, сили та ви-
соти голосу на мимовільну, захопливу гру. 

Особливу значущість набувають завдання, 
пов’язані із стимулюванням розвитку пам’яті, різ-
номанітних операцій логічного мислення та мовлен-
ня, а також такі, які активізують діяльність учня. 

Використання власних мультимедійних пре-
зентацій, створених в середовищі PowerPoint, 
ідеально підходять для мультимедійної навчаль-
ної підтримки заняття: з барвистою графікою, 
відео сюжетами, звуковим рядом.

Використання презентацій сприяє формуванню, 
автоматизації, корекції та диференціації звукови-
мови, вдосконаленню мовленнєвого дихання тощо. 
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Мультимедійна презентація дає змогу подати на-
вчальний матеріал, як систему яскравих опорних 
образів, наповнених вичерпною структурованою 
інформацією в алгоритмічному порядку. Це особ-
ливо важливо для дітей з вадами слуху, для роз-
витку процесів пов'язаних із запам'ятовуванням 
та візуалізацією. 

Використання мультимедійних презентацій 
сприяє побудові навчально-виховного процесу на 
основі психологічно коректних режимів функціо-
нування уваги, пам'яті, розумової діяльності, ре-
конструює процес навчання з позицій цілісності. 
Це викликає живий інтерес в учнів, покращує 
процес засвоєння матеріалу, унаочнює пізнан-
ня, сприяє розвитку творчих здібностей. Завдя-
ки раціональному використанню комп'ютерних 
технологій діти з вадами слуху можуть корис-
туватися інформацією недоступною для них при 
традиційних формах навчання. Це сприяє ком-
пенсації дефекту слухового аналізатора, корекції 
становлення особистості, її соціальних зв'язків, 
всіх сторін психіки. Комп'ютеризація забезпечує 
формування позитивної мотивації до навчання, 
що позначається на якості навчальної роботи, 
утвердження школяра, як особистості [13, с. 162].

Висновки з даного дослідження та перспек-
тиви. Навчання дитини в інклюзивних умовах 
може бути успішним за наявності адекватних 
ресурсів і підтримки. Важливим індикатором, 
який дає змогу судити про майбутню ефектив-
ність спроб інклюзивного навчання є і ставлення 
самого вчителя. Тому можливість вдосконалюва-
ти свою майстерність під час спеціально органі-
зованих навчальних заходів допомагає педагогам 
знайти відповіді на конкретні запитання, сприяє 
підвищенню їхньої впевненості та активнішому 
залученню до вироблення програм навчання для 
учнів в інклюзивних класах. Успіх у створенні 
інклюзивного середовища можна констатувати 

тоді, коли у ньому приймають всіх дітей, цінують 
їх за їхні унікальні риси та надають можливості 
для навчання й діяльності в різний спосіб залеж-
но від індивідуальних потреб і цілей.

Таким чином, інноваційна діяльність є до-
сить специфічною і складною, а отже, потребує 
особливих знань, навичок, здібностей. Упрова-
дження інновацій неможливе без педагога-до-
слідника, якого сьогодні ще називають педагогом 
інноваційного спрямування. Основна мета його 
діяльності – застосування сучасних інноваційно-
педагогічних технологій, що дозволяє створити 
ефективну систему навчання учнів з особливими 
освітніми потребами, сприяє створенню ситуацій 
успіху, індивідуалізації навчальної діяльності 
та активізації пізнавальної діяльності, мотивації 
до навчання, високій результативності, забезпе-
чує психологічний комфорт і вільний вибір, роз-
виває креативне та критичне мислення.

Отже, інновації в роботі з дітьми з особливи-
ми освітніми потребами передбачають розробку 
та впровадження нових форм, методів та засо-
бів підвищення ефективності корекційно-педа-
гогічно-развивального та абілітаційного процесів 
і сприятимуть оптимізації використання особис-
тісно-орієнтованих, нейропсихологічних, арт-
терапевтичних, інформаційних технологій. Для 
успішної інклюзії в умовах загальноосвітньої 
школи необхідно враховувати наступні чинни-
ки: командний підхід; задоволення індивідуаль-
них освітніх потреб дітей; співпрацю з батьками; 
створення сприятливої атмосфери в дитячому 
колективі. Ефективність навчання дітей з особли-
вими потребами в інклюзивному класі забезпе-
чать: диференційоване викладання, врахування 
стартових рівнів успішності учнів, використання 
особливої системи оцінювання навчальних досяг-
нень та науково-обґрунтовані методи роботи з ді-
тьми з особливими освітніми потребами.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ  
С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ

Аннотация
В статье проанализированы приоритетные направления государственной политики в сфере образования 
детей с инвалидностью. Рассмотрены особенности и проблемы детей с инвалидностью в Украине, пред-
ложены пути реформирования и оптимизации этой сферы на основе развития инклюзивного образова-
ния. Также в статье рассмотрены проблемные вопросы организации инклюзивного обучения в общеобра-
зовательном учебном заведении; использование инновационных технологий в работе с детьми с особыми 
образовательными потребностями и особенности инклюзивного обучения в базовых учреждениях.
Ключевые слова: ребенок с инвалидностью, дети с особыми образовательными потребностями,  
инклюзия, инклюзивное образование, инклюзивное обучение, интеграция, дифференциация обучения, 
сотрудничество специалистов.
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES WORKING  
WITH CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS

Summary
The prioritized directions of state policy in the field of education of children with disabilities have been 
analyzed in this article. Specific methodologies and issues regarding the education of children with disabil-
ities in Ukraine have been reviewed; the possible avenues of reform and optimization of this sphere have 
been suggested based on the practice of inclusive educational development. The article further deals with 
the problematic issues of organizing inclusive education in educational institutions (schools), using innova-
tive technologies in working with children with special educational needs, and special aspects of inclusive 
education in educational institutions.
Keywords: children with disabilities, children with special educational needs, inclusion, inclusive education, 
integration, differentiation of studying, cooperation of specialists.


