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ВСТУП 
 

Актуальність дослідження. Наше сьогодення – це зміна ціннісних 

орієнтацій в освіті, визнання особливостей кожної дитини, обумовлене зміною 

освітньої парадигми на гуманістичну – «освіта для всіх, школа для всіх». 

Суспільство, визнавши свій обов’язок забезпечити всім рівні можливості в 

різних сферах життя, запропонувало нові освітні концепції, зокрема інклюзивну 

освіту, яка передбачає створення умов для забезпечення освітою всіх дітей. 

Суспільні тенденції гумaнізації нaвчaльнo-вихoвнoгo прoцесу стaвлять дo 

вчителя біології нові вимoги. 
 

Науковці зазначають, що«розвиток біологічної освіти в навчально-

виховному процесі сучасної школи обумовлений реалізацією соціальної, 

людинотворчої, культуротворчої функції освіти, принципів гуманізації та 

гуманітаризації. В основу сутності гуманізації освіти покладено філософський 

принцип гуманізму - змінювану з історією розвитку суспільства систему 

поглядів, що визнає цінність людини як особистості» [19]. Зумовлено це тим, 

що сучасна українська школа має одну із важливих нововведень – інклюзивне 

навчання. 
 

«Успішна освітня інклюзія – це мультифакторний, багаторівневий процес, що 

потребує перебудови на всіх рівнях людського функціонування, починаючи з 

заміни установки пріоритету середньостатистичного вирівнювання середовища 

дітей на пріоритет різноманітності потенціалу учнів. При цьому неможливо 

допустити домінування інтересів якоїсь однієї (декількох) груп при реалізації 

ідей інклюзивної освіти» [24] 
 

Впровадження ідеї інклюзивної освіти в практику конкретних навчальних 

закладів потребує всебічної підготовки: матеріально-технічної, фінансової, 

законодавчої, психологічної та педагогічної. 
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Aктуальну прoблему підгoтoвки педагoгічних кaдрів як неoбхідну умoву 

рoзвитку шкільнoї oсвіти вивчали Дубасенюк О., Зязюн І., Макарова Г., Мороз 

О., Новикова Н., Побірченко Н. та інші. 
 

Важливoю склaдовою реaлізації зaвдань шкільнoго курсу біoлогії є 

прoфесійний рoзвиток учителів, фoрмування їх педагoгічної мaйстерності, що 

дoсліджували Н. Гупан, Г.Данилова, І. Зязюн, І.Мороз, С. Сисоєва. 
 

Сучaсний фaхівець у галузі кoрекційної педaгогіки та інклюзивнoї oсвіти 

Кoлупаєва А. є aвтором першoго в Україні узагальненoго теoретико - 
 

експериментaльного дoслідження з інклюзивної oсвіти. Саме вoна 
 

зaпочаткувала нoвий aктуальний нaпрям в українській педагoгіці – педaгогіка 

інклюзивного навчання. Інклюзивне навчання потребує підготовки не тільки 

вчителів спеціальної освіти, соціальних педагогів, але й вчителів-предметників, 

які будуть працювати в інклюзивних класах. 
 

Протягом останнього десятиліття вітчизняні науковці, зокрема Богданов 

С., Г. Гаврюшенко, А. Колупаєва, Н. Найда, Н. Софій, І. Ярмощук та ін., 

присвячують свої праці дослідженням проблеми залучення осіб з особливими 

потребами до навчання в освітніх закладах, їх реабілітації та соціалізацію до 

суспільних норм. Широко вивчаються питання готовності вчителів до 

впровадження інклюзивної освіти, учені наголошують на винятковій 

значущості професійної діяльності педагогів, пов’язаної із корекційним 

спрямуванням освіти [23]. 
 

Зростання актуальності проблеми підготовки учителів біології в умовах 

нової освітньої парадигми, визначили тему нашого дослідження: «Підготовка 

майбутнього вчителя біології до роботи в інклюзивних класах». 
 

Наше дослідження виконувалось в межах науково-дослідної ініціативної 

теми кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені проф. 

Є.Петухова «Технології підготовки та перепідготовки працівників навчальних 

закладів» (номер державної реєстрації 0118U003996). 
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Мета дослідження - дослідити питання підготовки майбутніх учителів-

біологів до роботи в інклюзивних класах та запропонувати окремі методичні 

рекомендації. 
 

Відповідно до мети дослідження визначено основні завдання 

дослідження: 
 

1. Здійснити теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури з метою 

визначення сутності основних понять дослідження . 
 

2. Дослідити готовність вчителів предметників до організації освітнього 

процесу в інклюзивних класах. 
 

3. Визначити стан підготовки майбутніх учителів біології до роботи в 
 

4. інклюзивних  класах. 
 

5. Розробити методичні рекомендації відносно вдосконалення професійної 

підготовки сучасного вчителя біології. 

 

 

Об’єкт дослідження – процес професійної підготовки майбутнього 

учителя біології. 
 

Предмет дослідження – форми підготовки учителя біології до роботи з 

різними категоріями учнів із спеціальними освітніми потребами. 
 

Методи дослідження. Для розв’язання окреслених завдань 

використовувався комплекс методів теоретичного, емпіричного та 

експериментального рівнів: аналіз і синтез, порівняння й конкретизація 

теоретичних знань, які сприяли розумінню сутності основних понять; 

спостереження, індивідуальні бесіди, анкетування, для визначення стану 

підготовки майбутніх учителів біології до роботи з учнями, які мають особливі 

освітні потреби. 
 

Теоретична значущість - окреслено педагогічно цінні для сучасної 

вищої школи ідеї та досвід підготовки вчителів біології до роботи в 

інклюзивних класах. 
 

Практична значущість – здійснений аналіз досліджуваної проблеми дає 

можливість використати кращі надбання підготовки вчителя біології до 
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роботи в інклюзивних класах в сучасних класичних університетах. Апробація 

результатів дослідження: участь у Міжнародній науковій 
 

конференції «EURASIAN SCIENTIFIC CONGRESS» 17-19 травня 2020, 

Барселона та публікація наукової статті « Готовність учнів до навчання 

в інклюзивних класах» С. 404- 412 
 

Структура та обсяг: складається зі вступу, двох розділів, 

висновків, списку використаних джерел, додатків. 
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РОЗДІЛ 1 
 
 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО 

ВЧИТЕЛЯ БІОЛОГІЇ 

 

 

1.1. Формування педагогічної майстерності майбутнього вчителя 

біології. 

 

 

Прийняття нових Законів України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», «Про вищу освіту» спонукають до варіативності змісту природничо-

наукової освіти в загальноосвітній школі, розробці нових програм, тому 

реальна ситуація вибору, в якій знаходиться сьогодні шкільний вчитель біології 

ставлять перед методичною підготовкою майбутнього фахівця нові завдання 

характерні для сьогодення. 
 

«Стратегічні пріоритети в освіті змінилися зі знань і умінь школяра на 

його особистісні якості, тому на перший план виходять такі її функції: 
 

а) соціалізація – процес навчання і виховання учня, результатом яких 

буде підготовка до активного самостійного життя в суспільстві; 
 

б)людинотворча (гуманістична), що передбачає збереження і відтворення 

тілесного і духовного здоров’я особистості, створення умов для розвитку і 

самореалізації» [19, с. 211]. 
 

Зокрема, майбутній учитель має набути таких умінь: «працювати за 

новими педагогічними технологіями; здійснювати науково та педагогічно 

обґрунтований вибір навчальної програми, відповідних до неї дидактичних 

засобів, підручників та посібників; розробляти таку методичну систему 

навчання з предмету або циклу дисциплін, щоб не тільки давати знання, а й 

навчати самостійно мислити, спираючись на ці знання, збуджувати інтерес в 

учнів до творчого пошуку; реалізувати змістовний аспект викладання біології, 

який передбачає забезпечення відповідності ступеня освіченості учня вимогам 

сучасного рівня розвитку біологічної науки та практики [18]. 
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Реалізація зазначених завдань передбачає вдосконалення теоретико-

методичної підготовки вчителя біології. Методична підготовка має сприяти 

формуванню творчих основ педагогічної майстерності педагога, відповідати 

його пізнавальним інтересам та потребам, враховувати його особистісні 

властивості , мати варіативну складову. 
 

До числа важливих проблем методики біології як навчальної дисципліни 

при підготовці майбутнього вчителя біології слід віднести систему методичного 

змісту, оскільки саме вона визначає цілісну методологічну та методичну 

картину майбутньої практичної роботи вчителя-біолога з її змістовно 
 

діяльними, інтегровано-дисциплінарними, світоглядними, соціально 

значущими, функціонально-цільовими та іншими сторонами. 
 

Вирішення проблеми змісту методичної підготовки студентів освітньої 

галузі дозволить подолати протиріччя, які виникли в умовах реформування 

сучасної школи, між потребами закладів середньої освіти та професійної 

підготовки вчителя біології. 
 

Завданням вузу є не тільки визначення змісту навчання студентів, але й 

доцільно організований процес його засвоєння і формування вмінь та навичок, 

використання отриманих знань. 
 

Аналіз досліджень науковців та практичного досвіду вказують на 

необхідність удосконалення: «організації взаємозв'язку та наступності між 

всіма дисциплінами навчального плану підготовки вчителя-біолога (в тому 

числі: суспільними, психолого-педагогічними і біологічними); викладання 

дисциплін, спрямованих на підготовку конкретно шкільного вчителя біології в 

аспекті поставлених перед ним майбутніх завдань в умовах нової реформованої 

школи; удосконалення навчального процесу з методики викладання біології, її 

матеріальної бази» [18]. 
 

Як зазначають науковці «Удосконалення підготовки, вчителя для 

сучасної реформованої школи - це комплексна проблема, яка передбачає 

вирішення цілісної системи завдань, що стоять перед вищою школою» [18, 20]. 
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Головними складовими цієї системи визначені: 
 

а) створення науково обґрунтованої моделі образу сучасного вчителя, 

який зможе реалізувати завдання реформованої школи; 
 

б) розробка професіограми вчителя – предметника, зокрема, в нашому 

випадку вчителя біології; 
 

в) організація навчально-виховного процесу професійної підготовки 

вчителя, який би допомагав оволодіти складовими структурних компонентів 

майстерності сучасного вчителя; 
 

г) сприяння самоосвіті та самовдосконаленню особистісних професійних 

якостей майбутнього вчителя [7]. 
 

Дидактика вищої школи дає відповідь на питання: чому навчати, як 

навчати і навіщо вчити. 
 

Аналіз досліджень теоретиків та практиків методики викладання біології 

дає можливість зробити висновок , що в основному дається відповідь на 

питання «чому вчити» , але «головне ж питання методики "як вчити" в багатьох 

випадках подається методистами в рецептурному плані, або розглядається на 

рівні суб'єктивних посилань, без обґрунтування психолого - фізіологічними 

даними, які б підтверджували необхідність використання запропонованої 

методики для певної вікової групи і при вивченні конкретної теми або розділу 

навчального предмета» [18]. 
 

Сучасну українську школу характеризує така особливість як 

впровадження інклюзивного навчання, яка передбачає рівний доступ до якісної 

освіти всіх дітей незалежно від спеціальних потреб. 
 

Ця проблема досить актуальна і потребує певної акцентуації у підготовці 

учителів біології, адже вони мають працювати з дітьми зі спеціальними 

освітніми потребами. « Дітям з особливими освітніми потребами 

забезпечується право на навчання за допомогою найбільш прийнятних для 

таких осіб методів і способів спілкування, зокрема, навчання жестовою мовою 

та рельєфно-крапковим шрифтом (шрифтом Брайля)» [25]. 
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При вивчені курсу педагогіки, методики виховної роботи та окремих 

методик принцип індивідуального підходу в центрі уваги студентів. При його 

інтерпретації акцентується увага на використані під час вивчення біології , 

щодо учнів з різними рівнями підготовленості, вікових особливостях. В нашому 

дослідженні мова йде про підготовку вчителя біології до роботи в інклюзивних 

класах. Студенти мають вміти визначати проблеми, які виникають у школярів 

під час вивчення біології, які характерні для учнів з особливими освітніми 

потребами і створювати інклюзивне навчальне середовище, яке забезпечить 

ефективне навчання різних категорій дітей. 
 

Майбутні учителі мають усвідомити, що мова йде не про створення 

належних умов навчання таких дітей у звичайній школі, а й у зміні методів , 

прийомів і засобів навчання. Акцентується увага не тільки на організаційний 

структурний компонент педагогічної майстерності вчителя біології, а й про 

духовні основи, зокрема, прояв педагогічного такту. 
 

Використання дидактичного принципу індивідуального підходу навчання 

вчителем біології, потребує реалізації такого структурного компоненту 

майстерності як креативні основи. 
 

Комунікативні основи майстерності вчителя біології допоможуть 

вплинути на формування особистісних якостей здорових дітей, зокрема на 

формування толерантності, доброзичливості , взаємодопомоги та інше. 
 

«Завдання педагога – полегшувати для учнів процес навчання, 

допомагати їм у досягненні повного самовиявлення» [7]. 

 

 

1.2. Поняття про інклюзивну освіту 
 
 

 

Провідний учений України в галузі корекційної педагогіки А. 

Колупаєва.[12]зазначає, що «інклюзивна освіта (інклюзія –inclusion (англ.)– 

залучення), передбачає створення освітнього середовища, яке б відповідало 

потребам і можливостям кожної дитини, незалежно від особливостей її 

психофізичного розвитку [12]. 
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В науковому доробку вітчизняних вчених є й інші підходи до тлумачення 

цього поняття , так за визначенням, яке дають Н. Софій та Н. Найда, 

«інклюзивна освіта – це система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі 

забезпечення основного права дітей на освіту та права навчатися за місцем 

проживання, що передбачає навчання дитини з особливими освітніми 

потребами, зокрема дитини з особливостями психофізичного розвитку, в 

умовах загальноосвітнього закладу [14]. 
 

У Концепції розвитку інклюзивної освіти зазначено, що інклюзивне 

навчання – це комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної 

освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання 
 

у закладах  загальної  середньої  освіти  на  основі  застосування  особистісно- 
 

орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей 

навчально-пізнавальної діяльності таких дітей. 
 

Інклюзивне навчання – багатоаспектний та багатоплановий процес, тому 

для його кращого розуміння розрізняють два підходи в широкому та вузькому 

значенні. У вузькому розумінні інклюзії – це освіта дітей з особливими 

освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти, а в широкому 

розумінні інклюзивна освіта - це позитивне ставлення до індивідуальності 

учнів, врахування особливостей кожного учня [8]. 
 

Аналіз досліджень науковців, вивчення нормативної бази відносно 

інклюзивної освіти дають можливість стверджувати,що однозначного 

визначення стосовно основних понять немає, але з усієї різноплановості ми 

спробували зорієнтуватися в сутності поняття «інклюзивного класу». 
 

У Законі України «Про загальну середню освіту» зазначено, що «заклади 

загальної середньої освіти на підставі письмового звернення одного з батьків 

дитини з особливими освітніми потребами або її законних представників в 

обов’язковому порядку утворюють інклюзивні та/або спеціальні класи для 

навчання дітей з особливими освітніми потребами» [4]. 
 

Перше питання яке нас зацікавило стосувалося кількісного складу. 
 

Зокрема, скільки дітей може бути в інклюзивному класі? За законом «Про 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/651-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/651-14
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загальну середню освіту», загалом у класі може бути не більше 30 учнів. 
 

При цьому, згідно з «Порядком організації інклюзивного навчання у 
 

загальноосвітніх навчальних закладах» (постанова Кабміну від 15 серпня 2011 
 

р. № 872), учнів «із числа дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, 
 

затримкою психічного розвитку, зниженим зором чи слухом, легкими 

інтелектуальними порушеннями тощо» може бути не більше трьох та учнів 

«із числа дітей сліпих, глухих, з тяжкими порушеннями мовлення, у тому 

числі з дислексією, розладами спектра аутизму, іншими складними 

порушеннями розвитку (порушеннями слуху, зору, опорно-рухового 

апарату в поєднанні з інтелектуальними порушеннями чи затримкою 

психічного розвитку) або тих, що пересуваються на візках» – не більше 

двох. Отже, максимальна кількість таких дітей у класах – три, а в окремих 

випадках – два. 
 

Знайомлячи студентів з інклюзивними класами, необхідно подати різні 

класифікації дітей з особливими освітніми потребами і показниками розподілу 
 

у групи для того,  щоб вони могли внести зміни в організацію роботи , для 
 

вдалого використання методів та прийомів навчання. 
 
 

 

Короткі характеристики особливостей дітей з певними освітніми 

потребами, на які необхідно звернути увагу при організації навчально-

виховного процесу: 
 

 диспраксія – форма порушення , яка впливає на координацію 

дрібної і великої моторики у дітей і викликає проблеми у плануванні, 

організації і виконанні дій у правильному порядку, а також в артикуляції, 

мовленні, процесах сприйняття та мислення. Проявами диспраксії є 

ускладнення в концентрації уваги, малюванні, погане запам’ятовування, 

нерозуміння певних понять;




 синдром дефіциту уваги і гіперактивність - дефіцит уваги 
проявляєть в неспроможності зосереджуватися при виконанні завдань, такі діти



 

легко відволікаються та припускаються помилок через неуважність; 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/651-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/872-2011-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/872-2011-%D0%BF
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гіперактивність проявляється у надмірній активності на моторному та 

вербальному рівнях; 
 

 аутисти не виявляють бажання спілкуватися, не дивляться в очі 

співрозмовника часто повторюють одне і теж, вставляють репліки, що не 

стосуються теми. Такі діти сприймають всю інформацію буквально і не 

спроможні її узагальнювати. Вони дуже чуттєві до змін у оточенні та 

розпорядку, наявності шуму присутності багатьох сторонніх людей;




 заїкання є одним з найбільш складних і тривалих порушень 

мовлення. Педагогічне визначення – це порушення темпу, ритму, плавності 

мовлення судомного характеру. Психологічне визначення – порушення 

мовлення з переважаючим порушенням його комунікативної функції. Судоми 

виникають лише під час продукування мовлення;


 вади слуху дедалі частіше батьки вирішують віддати свою дитину,


 

яка має порушення слуху, до масової школи. Головна проблема для таких дітей 
 

— отримання інформації в тому ж обсязі, що й решта учнів. Найкраще, аби 

дітям цієї категорії у звичайній школі допомагали навчатися сурдопедагоги чи 

сурдоперекадачі. Але, ймовірніше, до звичайної школи прийде дитина, яка вже 

володіє навичками спілкування: може говорити, трохи чути і читати з губ; 
 

 вади зору можуть бути різними як часткові так і повної втрами 

функції. Для цієї групи вчителеві необхідно врахувати таку особливість, що 

враження цього аналізатора, як правило, буде компенсуватися іншим 

аналізатором. У таких учнів добре розвинений слух і це обов’язково необхідно  

використати при викладанні такого специфічного предмету як біологія.


 

Майбутньому учителю біології варто запам’ятати , що сам діагноз 

хвороби не дасть йому достатньо корисної інформації, яку б вони могли 

використати в організації навчально-виховного процесу. Педагогам потрібна 

інформація про особистісні якості і здібності дитини, ще більше вони 

потребують інформацію про реальний досвід навчання дітей та їх участь в 

освітньому процесі. «Діти з однаковим діагнозом будуть відрізнятися між 

собою щодо їх здібності взаємодіяти з іншими дітьми, навчатися і адаптуватися 
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до різних конкретних вимог у класі. Отже, ідея інклюзивного навчання полягає 

у створенні сприятливих умов» [25]. Інклюзивне навчання - система освітніх 

послуг, гарантованих державою, що базується на принципах недискримінації, 

врахування багатоманітності людини, ефективного залучення та включення до 

освітнього процесу всіх його учасників. 
 

Таким чином, розуміння особливих освітніх потреб дитини необхідне 

для отримання інформації відносно створення певних умови. 
 

Ідея інклюзивної освіти полягає у забезпеченні навчання і участі в 

освітньому процесі осіб з особливими освітніми потребами. Отже, «педагогам 

необхідно знати, яким чином порушення розвитку впливають на участь, і що 

можна зробити, щоб максимально зменшити цей вплив» [25]. 

 
 

1.3.Особливості впровадження інклюзивного навчання 
 
 

 

В Україні початок залучення дітей з особливими потребами у традиційну 

шкільну систему почався з 90-х років минулого століття. У 2001 р. 
 

Міністерство освіти і науки, Інститут спеціальної педагогіки АПН 

запропонували експеримент «Соціальна адаптація та інтеграція в суспільство 

дітей з особливостями розвитку та організацією їх навчання у закладах 

загальної середньої освіти». На законодавчій основі інклюзивна освіта стала 

підтримуватись з 2010 року, тоді коли у Законі України «Про загальну середню 

освіту» було зазначено, що загальноосвітні навчальні заклади можуть 

створювати спеціальні та інклюзивні класи для навчання дітей з особливими 

потребами. 
 

Політика в Україні стосовно навчання цієї категорії дітей відображена в 

таких документах, як : Державна національна програма «Освіта (Україна ХХІ 

століття)», Законом України «Про освіту», Законом України «Про загальну 

середню освіту», Концепцією стандартів освіти осіб з вадами слуху та багатьма 

іншими документами. 
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У системи Інститутів післядипломної педагогічної освіти реалізуються 

навчальні програми: «Вступ до інклюзивної освіти» (автори: Колупаєва А.А., 
 

Єфименко С.М.), «Диференційоване викладання в інклюзивному класі» 

(автори: Таранченко О.М., Найда Ю.М.); навчальну програма та навчально-

методичний посібник для педагогічних університетів «Основи інклюзивної 

освіти» (за заг. ред. А. А. Колупаєвої) [12]. 
 

З 2017 року запровадження інклюзивної освіти ввійшло до основних 

напрямів «Нової української школи». Міністерством освіти й науки України 
 

затверджена концепція «Нової української школи», в якій зазначена стратегія 

реформування середньої освіти до 2029 року. «За основу концепції взята 

педагогіка партнерства: співпраця між учителем, учнем і батьками, які мають 

стати рівноправними учасниками освітнього процесу. У новій українській 

школі кожен учитель умітиме працювати з дітьми з особливими освітніми 

потребами.» [15]. 
 

Нова  законодавча  база системи  освіти  сприяла збільшенню  на  72% 
 

кількості учнів в інклюзивних класах в порівняні з попередніми роками. За цей 
 

же період майже на 73 % зросла кількість шкіл з інклюзивним навчанням; 
 

більш ніж на 85 % зросла кількість класів з інклюзивним навчанням , 
 

кількість учнів із особливими освітніми потребами, які навчаються в 
 

інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти, зросла в 3,4 рази. 
 

Відповідно до Закону України «Про освіту», для забезпечення успішних 

результатів навчання особами з особливими освітніми потребами, які 

визначаються Державним стандартом загальної середньої освіти, до штату 

закладу додається посада асистента вчителя. 
 

З метою успішної реалізації стратегії розвитку інклюзивної освіти 

створюється мережа з п’ятисот інклюзивно-ресурсних центрів. Це докорінно 

нові установи, які мають визначати спеціальні освітні потреби таких учнів не на 

основі міжнародної класифікації хвороб, що практикувалося раніше, а на основі 

класифікації функцій дітей з особливими потребами. «Це є більш сучасними і 

менш дискримінаційним підходом. Окрім того, центри будуть 
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територіально більш доступними, оскільки вони створюються у розрахунку 

один центр не більше як на 7 тис. дітей, які проживають на території об’єднаної 

територіальної громади (району), та не більше як на 12 тис. дітей, які 

проживають у місті» [22]. 
 

Ми ознайомилися із статистикою запровадження інклюзивного навчання 
 

в досліджуваному регіоні. За останні три роки кількість закладів загальної 

середньої освіти Херсонської області, в яких реалізується інклюзивна форма 

навчання, збільшилася на 51 одиницю. Тепер 444 дитини Херсонщини з 
 

особливими освітніми потребами здобувають освіту в 256-ти класах з 

інклюзивною формою навчання, яку забезпечує 101 навчальний заклад. 
 

У м. Херсоні на базі 8-ми шкіл працюють 29 інклюзивних класів, в яких 

навчаються 66 учнів. 
 

У загальноосвітніх навчальних закладах м. Херсона працює 29 асистентів 

учителя, в області цей показник становить 214. 
 

Крім того, в області створено 10 інклюзивно-ресурсних центрів та 

Ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти Херсонської області при 

Херсонській академії неперервної освіти. 
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РОЗДІЛ 2 
 
 

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА 
 

АНАЛІЗ ЙОГО РЕЗУЛЬТАТІВ 
 
 
 

2.1. Готовність вчителів до інклюзивного навчання 

 

Для дослідження стану готовності вчителів щодо впровадження 

інклюзивного навчання для дітей з особливими потребами в умовах закладу 

загальної середньої освіти було проведено анкетування вчителів НВК№56. 

Анкета складалась з 11 питань, які стосувались вивчення актуальності 

проблеми впровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх закладах 

[Додаток Є]. 
 

Під час дослідження у опитуванні взяло участь 40 педагогів НВК. Загальний 

стаж респондентів до 5-ти років 20%, більше 10-ти років 80%. 
 

Опитування показало, що 100% вчителів вважають, що кількість дітей з 

особливими освітніми потребами в Україні збільшується. 
 

На питання «Чи вважаєте Ви, що якісна середня освіта сьогодні однакова 

доступна для всіх громадян України?» Відповіді «Так», «Ні» набрали однакову 

кількість по 40% та 20% вважають, що доступна частково [Додаток Ж]. 
 

«Інклюзія-це спільне навчання і виховання в умовах класу» відповіли 

90% вчителів, один педагог зазначив, що це створення для дітей з з особливими 

потребами окремих класів у навчальному закладі. «Так, достатньо володію 

інформацією з питань впровадження інклюзивного навчання в ЗЗСО України»: 

відповіли 40% , «Так, частково» - 60% вчителів [Додаток З]. 
 

На запитання «Прихильником якої форми навчання для дітей з 

особливими потребами Ви є?» - (найбільший відсоток 60%) учителі вказали на 

індивідуальну форму навчання, 30% - спеціальні класи в складі навчального 

закладу, 30% - спеціальні школи див. табл. 2.1. [Додаток З]. 
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Щодо запитання «Залучення дитини з особливими потребами в заклади 

загальної середньої освіти сприяє «загальній соціалізації» - відповіли 80% 

вчителів, «розвитку комунікативних функцій» - 40%, один вчитель вважає, що 

це призведе до вироблення комплексу неповноцінності, ще один дав власну 

відповідь: «Формування толерантності до дітей з особливими потребами». 
 

«Вплив інклюзивного навчання на учнів з типовим розвитком буде 

сприяти, тому, що здорові діти накопичують позитивний досвід взаємодії, 

взаємодопомоги та співжиття»: відповіли 70% вчителів. Стають добріше, 

милосердніше вважають 50% вчителів, створюється ефект співпраці, 

співпереживання, відповідальності відзначили 60%. Майже всі вчителі не 

відмітили, що діти стануть гірше вчитесь. 
 

Власний рівень знань та вмінь з інклюзивної освіти педагоги оцінили, як 

достатній 30% та 30% як недостатній, важко відповісти 40% [Додаток И]. 
 

Вчителі зазначили, що причинами, які перешкоджають впровадженню 

інклюзивного навчання є відсутність знань та інформації з даної проблеми - 

30%, фінансова і матеріальна незабезпеченість - 70%, відношення та стереотипи 

людей - 30%. 
 

Бажання працювати в інклюзивному класі виявили 30% вчителів, не 

бажають 30%, важко відповісти 40%. Аналіз відповіді на це питання вказує на 

низьку готовність учителів до роботи в інклюзивному класі. 
 

Аналізуючи результати опитування вчителів про стан готовності щодо 

впровадження інклюзивного навчання для дітей з особливими 

потребами,можна зробити такі висновки: 
 

 Вчителі відзначають, що кількість дітей з особливими освітніми 
проблемами в Україні щороку збільшується.




 Якісна середня освіта на думку 40% вчителів доступна, 20% вважають, 
що вона доступна частково.



 Більша частина педагогів (90%)ознайомлені з поняттям «Інклюзія».




 60% вчителів частково володіють інформацією з питань впровадження 
інклюзивної освіти.
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 40% вчителі є прихильниками індивідуальної форми навчання.




 На думку вчителів, залучення дитини з особливими потребами в 

загальноосвітній заклад сприяє загальній соціалізації (80%), розвитку 

комунікативних функцій.




 Вчителі відзначають, що в результаті інклюзивного навчання типові учні 

накопичують позитивний досвід взаємодії, взаємодопомоги та співжиття 

(70%), стають добріше, милосердніше (50%), в колективі створюється 

ефект співпраці, співпереживань, відповідальності (60%).




 Учителі оцінюють свій рівень знань в однаковому відношенні як 
достатній, так і недостатній (30%)




 Основною причиною, що перешкоджає впровадженню інклюзивного 
навчання, учителі вважають фінансову та матеріальну незабезпеченість.




 Більшості вчителів (40%) важко відповісти, чи є у них бажання 

працювати в інклюзивному класі; бажають та не бажають розподілилось 

по 30%


 
 

 

2.2.Стан підготовки майбутніх учителів біології до роботи в 
 

інклюзивних класах 
 
 

 

Наше дослідження мало таку особливість. Спочатку вивчалась і 

досліджувалася загальна, типова проблема професійної підготовки вчителів 

біології, включаючи 1-3 курси, маючи результати, ми на 4 курсі діагностували 

стан підготовки майбутніх учителів біології до роботи в інклюзивних класах. 

При проведені анкетного опитування ми включили такий зміст питань, які 
 

дають можливість студентам здійснити самооцінку своєї підготовленості до 

роботи. 
 

Анкетне опитування проводилося серед студентів-бакалаврів 4 курсів 

ХДУ, майбутніх учителів біології, тому що саме вони в період нашого 

дослідження мали відпрацювати виробничу практику. Метою було виявлення 
 

реального стану вирішення означеної проблеми. На цьому етапі ми 
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використали анкетне опитування «Самооцінка готовності до роботи в 

інклюзивному класі» (додаток А). 
 

Проаналізуємо результати опитування за кожним із запропонованих 

запитань анкети. Одним із питань було «дайте визначення поняття 

інклюзивного навчання». 
 

Переважали такі відповіді: 
 

- Інклюзивне навчання – це всі умови, способи і засоби їх 

реалізації для спільного навчання і розвитку з урахуванням їх особливих 

потреб; 
 

- навчання, яке потребує спеціальних умов для певних учнів; 
 

- навчання у класах, в яких знаходяться діти з особливими 

потребами, які потребують особливого ставлення у процесі виховання та 

навчання; 
 

- навчання  при  якому  діти  будуть  відчувати  себе  комфортно, 
 

працездатно та не закомплексовано; 
 

- навчаються люди з особливими потребами разом із здоровими; 
 

- навчаються  дітинезалежно  від  фізичних  вад,  психічних 
 

порушень; 
 

- навчання при якому є всі умови, що надаються для реалізації 

спільного навчання, виховання, розвитку; 
 

- навчання, коли люди здобувають освіту з урахуванням своїх 

потреб та можливостей. 
 

Ми порівняли відповіді студентів із визначеннями сутності 

зазначеного поняття у законодавчих документів, науковців, які вивчають 

цю проблему. 
 

Закон України «Про загальну середню освіту» визначає,що інклюзивне 

навчання - система освітніх послуг, гарантованих державою, що базується на 

принципах недискримінації, врахування багатоманітності людини, ефективного 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/651-14
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залучення та включення до освітнього процесу всіх його учасників. Тобто до 

категорії таких осіб можуть підпадати не тільки учні з інвалідністю, а й 

внутрішньо переміщені особи, діти-біженці та діти, які потребують 

додаткового та тимчасового захисту, особи, які здобувають спеціалізовану 

освіту або можуть прискорено опанувати зміст навчальних предметів, учні 
 

з особливими мовними освітніми потребами (наприклад, ті, які 

здобувають загальну середню освіту мовами, що не належать до 

слов’янської групи мов) тощо. 
 

Інклюзивне навчання полягає в тому, що в звичайному класі вчаться 

звичайні діти, просто деякі з них вчаться трошечки по-іншому – 
 

наприклад, використовуючи шрифт Брайля [25]. 
 

Тому можемо зробит висновок, що із 87 опитаних тільки 27 (30%) студентів дають правильну, ґрунтовну відповідь. 
 

Друге питання, на яке пропонувалося дати відповідь звучало так: 

«Чи обізнані Ви з різними категоріями учнів з особливими потребами?». В 

основному переважали такі відповіді: 
 

- обізнана лише з деякими категоріями,при цьому серед виділениї у 

категорії з особливими освітніми потребами зазначають синдром дауна, 

церебральний параліч. Вади зору та слуху; 
 

- глибоко не обізнана; 
 

- обізнана,бопрослухала,спецкурсвуніверситеті 
 

«Альтернативна комунікація», « Інклюзивна освіта». 
 

Переважна більшість студентів не змогла дати позитивної відповіді. 

Маємо такі результати: із 87 опитаних студентів 36 студентів (41%) 
 

володіють основами знань із цієї проблеми, а 51 (59%) не володіють. 

Наступне питання стосувалося готовності студентів до роботи в 
 

інклюзивних класах: «Чи підготовлені Ви до роботи з учнями із 

спеціальними освітніми потребами в умовах звичайної школи?». 
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Ми отримали такі результати із 87 опитаних: « так підготовлені»– 

20,7%, «не знаю» – 10,3%; «ні» – 69%. 
 

На основі нашого дослідження ми можемо зробити висновок, що 

необхідно підвищувати обізнаність студентів відносно характеристи 

особливостей різних категорій учнів з особливими освітніми потребами та 

озброїти їх вміннями і навичками організовувати ефективне навчання та 

виховання в інклюзивних класах, різних категорій учнів з особливими 

освітніми потребами, зокрема, соціальними, емоційними потребами в 

поведінці, з фізичними і сенсорними потребами, з потребами в пізнанні, 

обдарованими і талановитими. 
 

Підручники з педагогіки та окремих методик містять матеріал, що 

стосується використання дидактичного принципу індивідуального підходу 

відносно навчання дітей обдарованих, талановитих, але не акцентують 

увагу відносно інших категорій дітей з особливими освітніми потребами. 
 

Необхідно озброїти майбутніх учителів біології потрібними 

уміннями і навичками до роботи в інклюзивних класах на основі 

включення питання методики навчання дітей з особливими освітніми 

потребами в курс викладання методики біології, педагогіки, теорії та 

методики виховної роботи, психології та ін. 
 

«Унаслідок неготовності школи до інклюзивної освіти виникає небезпека 

імітації "інклюзії" і через це дискредитації самої ідеї інклюзивної освіти. 

Небезпека імітації виникає внаслідок того, що за певних організаційних умов 

інклюзивна освіта може перетворитися на «модну», популярну тенденцію без 

глибоких якісних змін самого освітнього і виховного процесу» [28]. 
 

Результати нашого дослідження доповідалися на конференції та 

знайшли відображення в публікації. 
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2.3. Методичні рекомендації майбутнім учителям біології до роботи з 

дітьми в інклюзивних класах 

 

 

У своєму кінцевому результаті дослідження повинно передбачати 

вирішення конкретної актуальної проблеми, тому ми пропонуємо методичні 

рекомендації, які стануть внагоді майбутньому вчителю біології при роботі в 

інклюзивних класах. 
 

Для складання рекомендацій ми використали досвід роботи вчителів, а 

також науково-методичний посібник «Діти з особливими освітніми потребами та 

організація їх навчання», авторами якого є Колупаєва А. А., Савчук Л. О. 
 

Окремі рекомендації пропонуються учителям на основі характеристики 

категорій дітей з особливими освітніми потребами. 
 

Диспраксійні відхилення. 
 

Посадити школяра так, щоб вчитель міг легко надати допомогу. Надання 

диспраксійним допомоги у малюванні, розфарбуванні, збільшення кількості 

завдань на заповнення пропусків у робочому зошиті, підготувати письмові 

інструкції простими і короткими реченнями, надання прикладів схем. 

Необхідно не турбувати під час виконання завдань, давати достатньо часу і 

ніколи не підганяти. Оцінюючи результати враховувати ще й попередні, 

підбадьорювати, давати спочатку прості завдання, можливо поступово 

ускладнюючи. Такі учні мають проблеми із соціалізацією, тому вони краще 

працюють індивідуально ніж у групі [25]. 
 

Гіперактивність 
 

Проявляти тактовність, розвивати короткочасну пам'ять, правильний 

розподіл часу на різні види діяльності, не проявляти роздратованість відносно 

їх поведінки. 
 

Аутизм 
 

Діти з аутизмом часто надмірно захоплюються хобі і вчителю варто 

спиратися на цю особливість можна попросити зробити презентацію та 

розповісти іншим про захоплення. 
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Рекомендації майбутньому учителю біології відносно начання на уроках 

біології дитини з порушеннями слуху у масовій школі. 
 

Спілкуючись із дітьми з порушеннями слуху, потрібно говорити дуже 

чітко (однак, не потрібно кричати), не забувати дублювати сказане (письмово 

чи перефразовуючи інформацію), особливо якщо справа стосується термінів, 

правил, інструкцій тощо. Навчальні фільми, за можливості, мають 

супроводжуватися субтитрами. 
 

Можлива робота з такою дитиною перекладача. Завдання перекладача — 

полегшити спілкування. Під час розмови звертайтеся безпосередньо до учня, а 

не до його перекладача. Не кажіть перекладачеві: «Запитай у нього…», «Скажи 

їй…». 
 

Не всі люди, які погано чують, можуть читати з губ. Вам краще запитати 

про це під час першої зустрічі з батьками. 
 

Якщо дитина володіє цією навичкою, потрібно дотримуватися кількох 

важливих правил: 
 

 пам’ятати, що із десяти слів добре прочитуються лише три;


 потрібно дивитися в обличчя співрозмовникові й говорити чітко та 

повільно, використовувати прості фрази та уникати зайвих слів. Не намагайтеся 

надмірно чітко вимовляти слова — це змінює артикуляцію і створює додаткові 

труднощі;


 потрібно використовувати вираз обличчя, жести, рухи тіла, якщо 

хочете підкреслити або прояснити зміст сказаного;


 учень  має  сидіти  достатньо  близько,  добре  бачити  вчителя,
 

однокласників та унаочнення. Він повинен чітко бачити артикуляційний апарат 

усіх учасників уроку; 
 

 використовуйте якомога більше унаочнень;


 перед тим, як розпочати повідомлення нового матеріалу, інструкцій 

щодо виконання завдання тощо, переконайтеся, що учень дивиться на вас і 

слухає;



25 

 

 використовуйте роздатковий матеріал, що найповніше передає зміст


уроку; 


 переконайтеся, що всі слова в тексті зрозумілі. За можливості 

спрощуйте текст;


 ініціюйте мовленнєве спілкування учня. Не перебивайте його, дайте 

можливість висловити думку;


 час від часу переконуйтесь, що учень вас розуміє;


 якщо  ви  повідомляєте  складний  матеріал,  що  містить  терміни,
 

формули, дати, прізвища, географічні назви, доцільно надати його учневі у 

письмовій формі. 
 

Рекомендації педагогам при роботі з дітьми з порушеннями мовлення: 
 

 якщо ви помітили, що у вашому класі є дитина з подібними 

особливостями, проконсультуйтесь з учителями (вихователями), які працювали 

із цією дитиною в попередні роки;


 зверніться по допомогу до психолога й логопеда, поговоріть з 

батьками цієї дитини. Виконуйте всі рекомендації фахівців;


 питайте учня про труднощі, з якими він зустрічається під час 

сприймання, опрацювання та застосування інформації (нового навчального 

матеріалу). З’ясуйте, яку інформацію дитина не сприймає;


 використовуйте альтернативні способи представлення навчального 

матеріалу – поясніть усно, якщо учень має труднощі з читанням, дайте 

інформацію в письмовій формі, якщо учень не сприймає її на слух тощо;


 виконуйте всі рекомендації логопеда, інших фахівців,а також 

батьків щодо спеціальних вправ та адаптації навчального матеріалу для 

конкретного учня;


 дізнайтеся про можливості використання спеціальних 

комп’ютерних програм (наприклад, перетворення друкованого тексту на 

аудіовідтворення), інших технічних засобів у процесі навчання відповідно до 

особливостей конкретного учня [20].
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Також при викладанні біології варто врахувати стрімке проникнення 

інформаційно-комунікаційних технологій в в навчально-виховний процес 
 

Організація навчально-виховного процесу в інклюзивних класах вимагає 

спеціальної підготовки та певної адаптації навчального матеріалу перед його 

поданням учням, для того щоб у візуально доступному для сприйняття вигляді 

надати учням основні або необхідні відомості, які будуть зрозумілими, 

легкодоступними та легкозасвоюваними. Доцільність використання візуалізації 

навчальної інформації зумовлена необхідністю врахування когнітивних 

особливостей учнів, а також потребою в компактному поданні навчального 

матеріалу у вигляді, найбільш зручному для його сприйняття, розуміння, 

засвоєння і запам’ятовування. 
 

Особливості використання навчальних матеріалів можуть бути 

наступними: використання збільшених зображень; спрощення інструкції до 

завдання у відповідності до лексики учня; додаткова візуалізація усних завдань 

скорочення обсягу завдань при збереженні рівня його складності, спрощення 

змісту завдання. 
 

З метою індивідуалізації і диференціації навчання ефективними можуть 

бути такі заходи і прийоми: надавати навчальний матеріал в різних видах: 
 

аудіально, візуально, кінестетично (за допомогою рухів) з урахуванням різних 

типів МІ; заохочувати учнів представляти результати своєї діяльності в різних 

видах: усна розповідь, малюнок/схема/діаграма, модель, скульптура тощо; 

надавати різні види індивідуальних самостійних робіт; використовувати різні 

види групової, парної роботи; надавати вправи і завдання близькі щоденному 

оточенню учня, крім корисної інформації і завдань, що сприяють досягненню 

цілей, вправи і завдання мають бути привабливими, надихаючими і 

стимулюючими, з зарядом бадьорості, енергії і гарного настрою. 
 

Вчителі-предметники загальноосвітньої підготовки – проводять уроки, 

реалізуючи навчальні цілі, передбачені типовими навчальними програмами, які 

за потреби можуть бути модифікованими і зазначеними в індивідуальній 

програмі розвитку; виконують рекомендації корекційного педагога, психолога 
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щодо індивідуального підходу до дитини чи закріплення певних навичок, 

одержаних на корекційних заняттях. 
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ВИСНОВКИ 
 
 

 

Здійснивши теоретичний аналіз психолого педагогічної літератури та 

нормативних документів ми уточнили сутність основних понять дослідження, 

таких як «інклюзивне навчання», «інклюзивний клас». 
 

Зокрема, ми зупиняємося на такому визначені , що це багатоаспектний процес 

рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами 

впровадженням організації їх навчання у закладах загальної середньої освіти 
 

Розкриваючи сутність поняття «інклюзивний клас» ми зупинились на 

розкритті таких аспектів,як кількісний склад, тобто скільки і з якими 

особливими освітніми потребами може бути учнів в такому класі, 

характеристика окремих груп. 
 

Аналіз навчальних програм з курсу педагогіки та методик викладання 

біології дозволяє зазначити, що поняття та характеристика принципу 
 

індивідуального підходу подаються студентам досить грунтовно та 

інтерпретовано, але питанням категорії дітей з особливими освітніми 

потребами приділяється недостатньо уваги або їх освітні потреби зовсім не 

враховують у програмах навчальних курсів, які готують вчителів. 
 

Стан підготовки майбутніх учителів біології до роботи в інклюзивних 

класах ми визначили на основі діагностичного дослідження, яке включало 

анкетне опитування з самооцінкою. Близько 30 відсотків студентів мають 

недостатню готовність до роботи в інклюзивних класах, як на теоретичному так 

і практичному рівнях. Тому постає потреба включення в зміст методичної 

підготовки питань про сутність понять інклюзивної освіти та професійного 

зростання саме в аспекті зазначеного дослідження. 
 

Методичні рекомендації запропоновані нами базуються на власному досвіді 

викладачів, вчителів-практиків, студентів-практикантів. Теоретичний блок 

може реалізуватися при викладанні курсу загальної педагогіки, психології, 

сучасних педагогічних технологій. Студенти знайомляться з сутністю основних 

понять, поділу учнів з особливими потребами на групи та їх особливостями. 



29 

 

Практичний блок – це вивчення методики викладання біології. Студенти 

оволодівають методами диференційованого викладання окремих тем відповідно 

до категорій дітей з особливими освітніми потребами. Окремим напрямком є 

вивчення студентами предметів за вільним вибором «Альтернативні основи 

спілкування», «Особливості взаємодії з дітьми різних вікових грун», «Основи 

педагогічної майстерності», «Інклюзивна освіта», «Діти з різними освітніми 

потребами». 
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  ДОДАТКИ 

  Додаток А 

 Динаміка збільшення кількості учнів з особливими освітніми 

потребами в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти 
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Додаток Б 
 
 
 
 

 

Анкета 
 

Самооцінка готовності до роботи в інклюзивному класі. 
 

Шановні студенти! 
 

Прошу Вашої підтримки у написанні студентської науково-дослідницької 

роботи у галузі професійної освіти. Ваші відповіді та коментарі дозволяють визначити рівень 

готовності та обізнаності з питань інклюзивної освіти. Анкетування є анонімними, а його 

результати будуть використані в узагальненому вигляді. Уважно прочитайте кожне 

запитання та дайте відповідь. 
 

Щиро дякуємо Вам за співпрацю! 
 
 
 

1.Дайте визначення поняття «інклюзивного навчання». 
 

2.Чи обізнані Ви з різними категоріями учнів з особливими 

потребами? 
 

3.Чи підготовлені Ви до роботи з учнями із спеціальними освітніми 

потребами в умовах звичайної школи? 
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Додаток В 
 

Результати дослідження 
 
 
 

 К-ть   
Так 

 
Ні Не знаю 

Питання студентів 
  

        
            

 Абс.  % Абс.  % Абс.  % Абс. % 

            

Дати визначення            

поняття 
87 

 
100 27 

 
30% 40 

 
42% 20 28% 

«інклюзивне 
   

           

навчання»            
            

Чи обізнані Ви з            

різними            

категоріями учнів 87  100 36  41% 31  35% 20 24% 

з особливими            

потребами?            
            

Чи підготовлені            

Ви до роботи з            

учнями із            

спеціальними 
87 

 
100 18 

 
20,7% 60 

 
69% 9 10,3% 

освітніми 
   

           

потребами в            

умовах звичайної            

школи?            
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Додаток Ґ 
 
 

 

Заклади загальної середньої освіти з інклюзивною формою навчання 
 

Херсонської міської ради у 2018-2019 н. р.   

№     Загальна Загальна 

     к-сть к-сть учнів в 

 
Назва навчального закладу 

 інклюзивних інклюзивних класах 
  класів  
     

2018-19 н.р.       

     2018-19 н.р.  
     

1 Херсонська загальноосвітня  школа  І   

 ступеня № 25   
4 12      

    

2 Комишанська загальноосвітня школа І-   

 ІІІ ступенів №26  
3 5      

     

3 Херсонський навчально-виховний   

 комплекс   " Дошкільний навчальний 
1 3  заклад  -  загальноосвітня  школа  І-ІІІ    

 ступенів" № 15    

     

4 Херсонський навчально-виховний   

 комплекс - загальноосвітня школа І-ІІІ 
6 11  ступенів № 9   

     

     

5 Херсонський навчально-виховний   

 комплекс "Дошкільний навчальний 
7 14  заклад  -  загальноосвітня  школа  І-ІІІ    

 ступенів" № 33    
    

6 Херсонська загальноосвітня школа ІІ-ІІІ 3 8 

 ступенів №34     
    

7 Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ   

 ступенів №4   
4 12      

    

8 Херсонська  спеціалізована  школа  І-ІІІ   

 ступенів № 12з поглибленим 
1 1  вивченням французької мови    

       

 Усього    29 66 
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Додаток Є 
 

Шановні вчителі! 
 

Прошу Вашої підтримки у написанні науково-дослідницької роботи у 

галузі професійної педагогіки. Ваші відповіді та коментарі дозволять 

визначити рівень загальної обізнаності з питань інклюзивної освіти.  

Анкетування є анонімними, а його результати будуть використані в 

узагальненому вигляді.  

Уважно прочитайте кожне запитання та обведіть букву поруч з 

обраним варіантом відповіді на кожне запитання. Заповнювати анкету 

потрібно тільки ручкою 

Щиро дякуємо Вам за співпрацю ! 
 
 

 

1 Як Ви вважаєте, кількість дітей з особливими освітніми потребами в 

Україні щороку: 
 

а) зменшується; 

б) збільшується; 

в) залишається без змін. 

 

2. Чи вважаєте Ви, що якісна середня освіта сьогодні однаково доступна 

для всіх громадян України? 
 

а) так; 

б) ні;  

в) частково. 

 

3. Інклюзія – це: 
 

а) повна ізоляція дітей з інвалідністю;  

б) створення для дітей з інвалідністю окремих класів у навчальних закладах; 
в) спільне навчання і виховання в умовах класу. 

 

4. Чи володієте Ви інформацією з питань впровадження інклюзивного 

навчання в загальноосвітніх навчальних закладах України? 
 

а) так, достатньо;  

б) так, частково; 

в) ні, мене це не цікавить; 

г) вперше чую. 

 

5. Прихильником якої форми освіти для дітей з особливими освітніми 

потребами Ви є?  
( можливий вибір кількох відповідей )  
а) спеціальні класи в складі навчального закладу; 
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б) спеціальні школи; 

в) індивідуальна форма навчання;  

г) інклюзивні класи з наявністю асистента вчителя. 

 

6. Залучення дитини з особливими освітніми потребами 

 

в 

загальноосвітній навчальний заклад сприяє: (виберіть кілька відповідей) 
а) загальній соціалізації; 

б) розвитку комунікативних функцій; 

в) виробленню комплексу неповноцінності;  

г) Ваша відповідь _______________________________________________ 

 

7. Вплив інклюзивного навчання на учнів з типовим розвитком: (виберіть 

кілька відповідей) 
 

а) здорові діти накопичують позитивний досвід взаємодії, взаємодопомоги та 

співжиття; 

б) стають добрішими, милосерднішими;  

в) створюється ефект співпраці, співпереживань, співжиття, 

відповідальності; г) стануть гірше навчатись.  

д) Ваша відповідь ________________________________________________  

8. Як Ви оцінюєте власний рівень знань та вмінь з питань інклюзивної 

освіти? 
 

а) достатній; 

б) недостатній; 

в) низькій. 

 

9. Яка причина, на Вашу думку, перешкоджає впровадженню інклюзивного 

навчання?  
а) відсутність знань та інформації з даної проблеми; 

б) фінансова і матеріальна незабезпеченість; в) 

відношення та стереотипи людей; 

г) Ваші варіанти______________________________________________________ 
 
 

10. Чи є у Вас бажання працювати в інклюзивному класі? 
 

а). Так; б). Ні; відповісти. 
 

в). Важко 
 
 

 

11. Який Ваш загальний педагогічний стаж?  
а) до 5-ти років; 

б) до 10-ти років;  
в) більше 10-ти років. 

 

Щиро дякуємо Вам за співпрацю ! 
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Додаток Ж 
 

Розподіл відповідей вчителів НВК №56 на питання: «Чи вважаєте Ви, що 
 

якісна середня освіта сьогодні однакова доступна для всіх громадян 

України?» 
 
 

45% 
 

40% 
 

35% 
 

30% 
 

25% 
 

20% 
 

15% 
 

10% 
 

5% 
 

0%  
так ні частково 
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Додаток З 
 

Розподіл відповідей вчителів НВК №56 на питання: « Чи володієте 

Ви інформацією з питань впровадження інклюзивного навчання в 

ЗЗСО України?» 
 
 
 
 

 

70% 

 

60% 

 

50% 

 

40% 

 

30% 

 

20% 

 

10% 

 

0%  
так, достатньо 

 
так, частково 

 
ні, мене це не  

цікавить 

 
вперше чую 

 
 
 

 

Таблиця 
 

Розподіл відповідей вчителів на запитання «Прихильником якої форми 
 

навчання для дітей з особливими потребами Ви є?»  

Варіанти Форма навчання % Вчителів 

відповідей   
   

а) Спеціальні   класи   в   складі   навчального 30% 

 закладу  
   

б) Спеціальні школи 30% 
   

в) Індивідуальна форма навчання 60% 
   

г) Інклюзивні  класи  з  наявністю  асистента 50% 

 вчителя  
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Додаток И 
 

Розподіл відповідей вчителів НВК №56 на питання: «Як Ви оцінюєте 
 

власний рівень знань та вмінь з питань інклюзивної освіти?» 
 
 
 
 

Розподіл відповідей на питання: « Чи є у Вас бажання працювати в 

інклюзивному класі?» 
 

 

45% 
 

40% 
 

35% 
 

30% 
 

25% 
 

20% 
 

15% 
 

10% 
 

5% 
 

0%  
так ні важко відповісти 
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Додаток І 
 

Шановні учні!  

Прошу Вашої підтримки у написанні науково-дослідницької роботи у 

галузі професійної педагогіки.  

Ваші відповіді та коментарі дозволять визначити рівень загальної 

обізнаності з питань інклюзивної освіти.  

Анкетування є анонімними, а його результати будуть використані в 

узагальненому вигляді.  

Уважно прочитайте кожне запитання та обведіть букву поруч з обраним 

варіантом відповіді на кожне запитання. Заповнювати анкету потрібно 

тільки ручкою.  

Щиро дякуємо Вам за співпрацю ! 

 

1. У якому класі навчаєшся ? 
 

а). 7 б). 8 в). 10 
 
 

2. Чи знаєш, хто такі діти з особливими освітніми потребами? 
 

а) Так; б) ні; в) хотіла б знати. 
 
 

3. Як ти ставишся до дітей з інвалідністю? 
 

а) добре, як і до інших дітей; б) мені їх шкода; в) байдуже; 
 
 

4. У якій школі краще було б навчатися дітям з інвалідністю? 
 

а) у спеціальній; б) в загальноосвітній; в) вдома. 
 
 

5. Як ти поставишся до того, щоб дитина з інвалідністю була твоїм 

однокласником? 
 

а) добре; б) байдуже; в) негативно; 
 

 

6. Якщо діти з інвалідністю навчатимуться в нашому навчальному 

закладі, чи будеш ти з ними спілкуватися? 
 

а) так, адже вони такі, як я; б) ні, мені це не потрібно; г) можливо; 
 

ґ) не знаю. 
 

 

7. Чи потрібно у вашій школі створити центр, у якому діти з інвалідністю 

могли б спілкуватися окремо від тебе? 
 

а) так; б) ні; в) можливо 
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Додаток К  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

як ти ставишся до дітей з особливими 
70,8 потребами ?  

  

А 
 

Б 
 

В     
    

57,5   59,1 
    

 
 

 

37,5 
 

26,4 

20,45 
22,72 

 

6,3 
2,7 

 

7-х класів 8-х класів 10-х класів 
 
 
 
 
 

 

А - добре, як до інших; 
 

Б – байдуже; 
 

В – негативно. 
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Додаток Л 
 
 

Таблиця 2.3 
 
 
 
 

Розподіл відповідей учнів на запитання «У якій школі краще було б 

навчатися дітям зз особливими потребами?» 

Варіанти 7 класи 8 класи 10 класи Усього 

відповідей 
% % % %  

     

Спеціальній 68,1 75 59,1 67,4 
     

Загальноосвітній 26,4 13,8 36,4 25,5 

заклад     
     

Вдома 6,9 11,3 13,6 10,6 
     

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Розподіл відповідей на питання: «Як ти поставишся до того, щоб дитина з 

особливими потребами була твоїм однокласником?» 
 
 

 

100 
 

90 
 

80 
 

70 
 

60 
 

50 

 
 
 
 
 
 
 

 

 7 клас 
 

 8 клас  
40 10 клас 

 

 
30 

 
20 

 
10 

 
0  

добре байдуже негативно 
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Додаток М 
 

Шановні батьки! 

Прошу Вашої підтримки у написанні студентської науково-дослідницької роботи  
у галузі професійної педагогіки. Ваші відповіді та коментарі дозволяють визначити 

рівень загальної обізнаності з питань інклюзивної освіти. Анкетування є анонімними, а 

його результати будуть використані в узагальненому вигляді. Уважно прочитайте 

кожне запитання та обведіть букву поруч з обраним варіантом відповіді на кожне 

запитання. Заповнювати анкету потрібно тільки ручкою.  
Щиро дякуємо Вам за співпрацю ! 

 

1. В якому класі навчається ваша дитина? , 

а). 7; б). 8; в). 10.  
2. Що ви знаєте про інклюзивне навчанні? 

а). Нічого; б). Багато що; в). Все знаю  ; г). 
 
Важко відповісти.  

3. Ваше ставлення до навчання дітей з особливим освітніми потребами в 

загальноосвітній школі? 

а). Негативне; б). Позитивне 
 
; в). 

 
Важко відповісти.  

4. Чи хочете ви, щоб ваша дитина навчалася в класі, де є діти з особливим освітніми 

потребами? 

а). Так; б). Ні; в). Важко відповісти.  
5. Які проблеми ви бачите в ситуації навчання у класі дитини з особливим освітніми 

потребами? 
а). Проблеми спілкування дитини з інвалідністю  з однолітками; 

б). Дитина з інвалідністю буде заважати ефективному навчальному процесу; 

в). Не бачу проблем; 

г). Ваш варіант______________________________________________  
6. Чи згодні ви з твердженням, що всі діти мають навчатися разом у всіх випадках, 

коли це виявляється можливим, не зважаючи на певні труднощі чи відмінності, що 

існують між ними. 

а). Так; б). Ні; в).  Важко відповісти.  
7. Чи потрібно з Вашою дитиною проводити бесіди з питань толерантного ставлення до 

людей з особливими потребами? 

а). Так; б). Ні; в). Важко відповісти.  
8. Як запровадження інклюзивної освіти у Вашій школі може вплинути на Вашу 

дитину:  
а) Знизиться рівень якості освіти; б). Позитивно, сприятиме набуттю життєвих навичок; в). 
Важко відповісти;  
9. Чи хотіли б Ви дізнатися більше про спільне навчання з дітьми з особливими 

освітніми потребами?  
а). Так, прослухав би лекцію, бесіду в школі;  
б). Так, хотів би дізнатися про новини реформи освіти на батьківських зборах; 

в). Так, потрібну інформацію шукаю самостійно; г). Ні, мене не турбує ця 

проблема; ґ). Ні, не маю на це часу; 
 

д). ні, не хочу щоб моя дитина навчалася в цьому класі 
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Додаток Н 
 
 

 

Ставлення батьків до навчання дітей з 
особливими освітніми потребами в 

загальноосвітній школі? 
 

7-х класів 
 

8-х класів 
 

10-х класів   
  

 

63,4 
58,5 

 

43,3 
40  

34,1 34,1 
 

 

16,6 
 

7,3 
2,4 

 

негативне позитивне важко відповісти 
 
 

 

 

 

 

Розподіл відповіей батьків на питання: "Чи 
згодні ви з твердженням, що всі діти мають 
навчатися разом у всіх випадках, коли це 
виявляється можливим, не зважаючи на 
певні труднощі чи відміності, що існують між 
ними? 

 

 

 

 

75,6 
 

63,3 
 

51,2 

 

31,7 30 
 

19,5 
 

10 
4,8 

 

так важко відповісти ні 

14,6 

7-х класів   8-х класів   10-х класів 
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Додаток О 
 

Таблиця 2.8 
 

Анкетування батьків 
 

Розподіл відповідей на питання 
 

«Чи потрібно з Вашою дитиною проводити бесіди з питань толерантного 
 

ставлення до людей з особливими потребами?» 
 

Варіанти 

7-х класів 8-х класів 10-х класів 

Усього 
 

відповідей %    
    

     

Так 31,7 41,4 43,3 38,8 
     

Ні 63,4 46,3 26,6 45,4 
     

Важко 
4,8 9,7 30 44,5 

відповісти     

     
 

 

Таблиця 2.9 
 

Розподіл відповідей на питання: 
 

«Як запровадження інклюзивної освіти у Вашій школі може. вплинути на 

Вашу дитину» 

Варіанти відповідей 7-х класів 8-х класів 10-х класів 
Усього 

%     
     

Знизиться рівень якості 
4,8 2,4 13,3 6,8 

освіти     

     

Позитивно, сприятиме 

73,1 48,7 43,3 55 
набуттю життєвих навичок     

     

Важко відповісти 21,9 43,9 43,3 36,4 
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Додаток П 
 

Проведення виховних заходів студентами  з учнями НВК №56  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Клас 6  
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Додоток Р 
 
 

 

Анкетування студентів  


