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В статті розкрито сучасні педагогічні технології навчання учнів з 

обмеженими освітніми потребами в інклюзивному класі.Використання цих 

технологій, на нашу думку,  стане позитивним ресурсом в здійсненні ідей 

інклюзивного навчання в практиці вітчизняної школи. Нами розглядаються 

такі методи як: кооперативне навчання, навчання за допомогою однолітків, 

біхевіорістичний підхід, спільне викладання. 
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У суспільній свідомості почала зміцнюватися думка про інклюзію як 

найбільш прогресивної (порівняно з інтеграцією) ідеї, що дозволяє дитині з 

обмеженими освітніми потребами (далі – ООП)  навчатися разом зі своїми 

однолітками без ООП.При інклюзивному підході система освіти адаптується до 

особливих освітніх потреб учнів. При такому підході необхідно реформувати 

школи і шукати інші педагогічні технології та підходи до навчання таким 

чином, щоб було можливо найбільш повно враховувати особливі освітні 

потреби всіх тих учнів, у яких вони виникають під час навчання в 

інклюзивному класі.Використання технології навчання призводить до відповіді 

на питання про те, як найкращим чином досягти цілей навчання. Технологічний 

підхід до навчання передбачає точне інструментальне управління навчальним 

процесом і гарантований успіх заданих навчальних цілей. В цьому сенсі, 

педагогічні технології - це інструментарій досягнення цілей. Задля досягнення 

завдань навчання дітей з ООП в колективі однолітків перед педагогом стає 

завдання використання педагогічних технологій саме інклюзивного навчання. 

Дослідження та розкриття змісту поняття «педагогічна 

технологія»відображено в працях відомих вчених В.П. Безпалько, М.В. 

Кларіної, В.М. Монахова, Г.К. Селевко, М. Чошанова та ін. Педагогічні 

технології інклюзивного навчання розкрито в дослідженнях Т.Лормана, 

Дж.Деппелер,  Д.Харві.Принципи співпраці педагогів та учнів в інклюзивному 

навчанні висвітлено в працях Д. Мітчела,Теодора та Бетті Ріп. 



Педагогічною технологією зазвичай називають напрям педагогіки, мета 

якого — підвищення ефективності освітнього процесу, гарантоване досягнення 

учнем запланованих результатів навчання. В результаті аналізу 102 джерел 

(монографій і статей) по педагогічних технологіях П.Д. Мітчелл формулює 

остаточне, на його думку, визначення педагогічної технології: «Педагогічна 

технологія є галузь дослідження і практики (в рамках системи освіти), що має 

зв'язки (відносини) з усіма аспектами організації педагогічних систем і 

процедурою розподілу ресурсів для досягнення специфічних і потенційно 

відтворюваних педагогічних результатів».Суттєвими,на наш погляд, рисами 

сучасних трактувань поняття «педагогічна технологія» є, на думку Н.Н. 

Михайлової[4], такі:  

- Технологія розробляється під конкретний педагогічний задум, в основі її є 

ціннісні орієнтації, цільові установки автора чи колективу, що мають формулу 

конкретного очікуваного результату;  

- Технологічний ланцюжок педагогічних дій вибудовується строго у 

відповідності з поставленою метою і повинен гарантувати всім учням 

досягнення і міцне засвоєння рівня державного стандарту освіти;  

-Функціонування технології передбачає взаємопов'язану діяльність викладача і 

учнів з урахуванням принципів індивідуалізації;  

- Поетапне і послідовне втілення елементів педагогічної технології має бути 

відтворено будь-яким викладачем з урахуванням авторського почерку педагога;  

- Органічною частиною педагогічної технології є відповідні даної стратегії 

навчання діагностичні процедури, містять критерії, показники та 

інструментарій вимірювання результатів діяльності/ 

В розробці та запровадженні педагогічних технологій в інклюзивну 

практику на самперед треба закладати принципи інклюзивного навчання та 

відповідно до даних принципів вибудовувати сам процес навчання. До 

принципів інклюзивного навчання можна віднести:  

- Принцип граничної доступності освіти для кожного з постановкою адекватних 

для всіх учнів цілей;  

- Орієнтація на потреби кожного в програмі і процесі навчання;  

- Збільшення ступеня участі кожного окремого учня в навчальній  діяльності;  

- Прийняття і повага індивідуальних особливостей навчання;  

- Створення умов для підвищення успішності кожного учня. 

Метою даної статті є висвітлення сучасних педагогічних технологій, 

використання яких матиме позитивний ресурс в здійсненні ідей інклюзивного 

навчання в практиці вітчизняної школи. 



В інклюзивному класі основним завданням педагога є створення умов 

щодо включення дитини з ООП до навчального процесу поряд з іншими 

учнями. Закон України «Про затвердження Порядкуорганізації інклюзивного 

навчанняу загальноосвітніх навчальних закладах» вказує на  певні нозології з 

якими діти можуть навчатися в інклюзивному класі та визначає, що для 

забезпечення ефективності навчально-виховного процесу наповнюваність 

класів з інклюзивним навчанням становить не більш як 20 учнів, з них: 

- одна-три дитини з розумовоювідсталістюабовадами опорно-руховогоапарату, 

абозниженимзоромчи слухом, абозатримкоюпсихічногорозвиткутощо; 

- не більш як двоєдітейсліпихабо глухих, або з тяжкими 

порушеннямимовлення, абоскладнимивадамирозвитку (вадами слуху, зору, 

опорно-руховогоапаратув поєднанні з розумовоювідсталістю, 

затримкоюпсихічногорозвитку), або тих, щопересуваються на візках[5]. 

Будь-які види порушень у розвитку учнів супроводжуються певними 

функціональними або органічними відхиленнями в стані центральної нервової 

системи, які в свою чергу проявляються в навчальній діяльності, у взаємодії з 

оточуючими. Таким чином, педагогу потрібно, плануючи діяльність на 

навчальному занятті, враховувати той факт, що учням з особливостями 

розвитку притаманні не тільки проблеми освоєння навчального матеріалу, а й 

проблеми соціалізації, регулювання емоційних станів.Враховуючи  соціально-

психологічні характеристики дітей з ООП, педагогу інклюзивного класу 

потрібно провести  ревізію всього дидактичного інструментарію сучасної 

педагогіки та його адаптацію щодо інклюзивних класів, в яких він буде навчати 

дітей з різним рівнем розвитку. У побудові процесу та змісту уроку включення 

дітей з ООП  в навчальну діяльність повинно здійснюватися з урахуванням 

соціально-психологічних характеристик дитини. Тобто педагогу потрібно 

докласти зусиль та знайти такі педагогічні методи, щоб передати знання учню з 

ООП, замість того, щоб просто надати певну інформацію, що стосується 

якогось предмету.  

Серед таких методів є метод «спільного викладання», що 

використовується фінськими вчителями в інклюзивній практиці[1, 5-

7].Інклюзивне навчання вимагає від педагога відходити від «одноосібного» 

викладання та впливу на учнів, та залучати асистента вчителя або дефектолога 

до спільного викладання. Спільне викладання - це така форма співробітництва 

педагогів, що передбачає викладання предметів в класі з різним контингентів 

учнів одночасно двома викладачами (зазвичай викладачем без спеціальної 

освіти і дефектологом). Фінський дослідник Ахтейнен називає чотири фактори, 

якими визначається характер спільного викладання. По-перше, навчання 

ведеться педагогами в кількості двох або більше. По-друге, всі вони повинні 

мати активну позицію. По-третє, їх діяльність пов'язана з навчанням класу, що 

характеризується багатоплановістю контингенту. По-четверте, процес навчання 

завжди локалізована в одному і тому ж місці, навіть якщо робота класу 



організовується в малих групах.У своїх роботахАхтейнен наводить шість форм, 

в яких може реалізуватися процес спільного викладання, а саме: 

• Ведучий – асистент.Один викладач веде урок, другий спостерігає і асистує. В 

ході уроку вониможуть мінятися ролями. Зміна ролей також відбувається 

автоматично, якщо якісь предмети ведуться одним з викладачів, а якісь іншим. 

Головне, щоб кожен викладач виступав в ролі ведучого.  

• Паралельне викладання.Учні у випадковому порядку об'єднуються в дві групи 

однаковою чисельності. Обидва викладача, попередньо узгодивши свої дії, 

пояснюють групам один і той же матеріал.  

• І тут і там.Учні переходять з одного робочого місця на інше, де викладачі 

пояснюють матеріал, кожен свою частину.  

• Вчися по-іншому.Один викладач працює з великою групою, другий - з малої. 

учні малої групи зайняті повторенням і закріпленням раніше пройденого 

матеріалу або готуються до вивчення нового. При такій формі роботи важливо 

чергування складу малої та великої груп, щоб за учнями малої не закріпився 

статус «відстаючих».  

• Гнучке угрупування. Учні об'єднуються в групи залежно від здібностей і 

необхідності в підтримці з обов'язковоюможливістю переходу з однієї групи в 

іншу; склад груп та їх викладач повинні періодично змінюватися.  

• Кооперація.Урок ведуть обидва викладача: один з них пояснює матеріал, 

інший його ілюструє, доповнює, задає питання, зачитує задачу, ініціює 

обговорення і т.д. Залежно від ситуації викладачі міняються ролями. Дана 

форма спільного проведення занять найважча, для злагодженої роботи 

необхідний досвід.  

Практикуючи методику спільного навчання фінські педагоги заздалегідь 

визначають матеріал, а графік проведення спільних занять складають на 

початку навчального року, закладаючи в графік години на планування сумісної 

діяльності.  

Таким чином, зауважимо, що  спільне викладання як педагогічна 

технологія в інклюзивній практиці має багато переваг, як для учнів, так і самих 

педагогів. Діючи спільно, педагоги заручаються підтримкою колег, вчаться 

один у одного і об'єднують зусилля, а планування занять спільно з колегою 

підвищує ефективність викладання. Більш того, спільне викладання мотивує і 

змушує підходити до своєї діяльності з ентузіазмом. Клас відчуває на собі 

більше уваги, отримує більше підтримки і спілкування, а учнів, що потребують 

особливої підтримки, помічають раніше і допомагають швидше. Крім того, при 

спільній формі викладання легше враховувати індивідуальні здібності учнів і 

справлятися з проблемними ситуаціями. Спільне викладання дозволяє чуйно 

реагувати на «різноманітність» класу і зробити щоденні заняття цікавими.  



Серед зарубіжних педагогічних технологій, широко використовуваних як 

технології навчання дітей з ООП в одному класі з їх однолітками, можна 

виділити методику спільного або кооперативного навчання.Ефективність 

даного підходу вже підтверджена багатьма дослідженнями [6, 1-2].Успішність 

цього методу переважно пояснюється його солідним фундаментом — 

теорієюсоціальної взаємозалежності, що лежить в основі всіх його операційних 

процедур. Кооперативне навчання забезпечує умови дляспівробітництва у 

процесі структурованоївзаємодії в малих групах і, як свідчитьсаме 

формулювання, заохочує учнів колективно працювати над 

досягненнямспільного результату. Більш того, реалізуючиметодику спільного 

або кооперативного навчання, матеріал засвоюється швидше, ніж при 

традиційній формі проведення занять, тому що єнабагато більше можливості 

для спілкування, обміну думками, спільного вирішення поставлених завдань. 

Більш того, в таких умовах значно зростає можливість підвищення 

пізнавальних здібностей учнів з невисоким рівнем інтелектуального розвитку. 

Дослідники Тім Лорман, ДжоанДеппелер та Девід Харві[2, 165-

185]зауважують, що метод кооперативного навчання орієнтований на 

кількацілей. Він покликаний, по-перше, підвищувати ефективність 

індивідуальної навчальної діяльності через організацію групової роботи і, по-

друге, формуватипозитивне ставлення до матеріалупредмета й до навчання 

загалом. Він такожсприяє виробленню міжособистісних навичок, навичок 

вирішення проблем соціального характеру та допомагає формувати соціальні 

стосунки. Існує широкий діапазон методик для організації кооперативного 

навчання у формальнихі неформальних групах. Для оптимальноговтілення 

характерних для цього методу процесів та описаних ви ще переваг необхідно 

дотримуватися низки наведених нижче принципів.Отже, невід’ємними 

складовими кооперативного навчання є: 

• спонукальна взаємодія; 

• позитивна взаємозалежність; 

• індивідуальна відповідальність; 

• аналіз роботи у групі; 

• навички між особистісного та групового спілкування. 

Дослідники Теодор Ріп та Бетті Ріп виділяють три типи груп, формованих 

для організації спільного або кооперативного навчання: формальні навчальні 

групи, неформальні навчальні групи, групи для спільного навчання.Формальні 

навчальні групи складаються з від 2 до 5 учнів та формуються педагогом для 

спільного вирішення якої-небудь освітньої завдання: написання есе, доповіді, 

проведення експериментального дослідження, вивчення нової лексики, 

відповіді на запитання після прочитання матеріалу. Педагог пояснює завдання, 

спеціальні терміни, особливості роботи в групі, а саме: хто лідер в групі, чи 

повинен хто-небудь вести записи по ходу рішення задачі, як відповідати на 

питання і т.д. Таким чином, працюючи разом, хлопці усвідомлюють, що вони 

все відповідальні один за одного, присутній загальний інтерес (оцінка, відчуття 

досягнутого результату). Неформальні навчальні групи є тимчасовими, їх 



утворюють на  кілька хвилин, одне заняття, фільм або захід. Таким чином група 

відповідальна за результат протягом нетривалого періоду часу. Групи для 

спільного навчання утворюються на довгий період часу, можливо, семестр або 

весь навчальний рік. Кожен член такої групи має право на допомогу інших 

членів групи.  

Другою навчальною технікою, яка застосовується в інклюзивному 

навчанні є навчання за допомогою однолітків[6, 210-216].  Дана техніка 

розрахована на двох учнів: той, хто навчає і навчається. Педагог об'єднує більш 

і менш успішних учні. Далі учніпрацюють разом над вирішенням певної задачі, 

але перед цим все ретельно обговорюється з педагогом. Більш здібний учень 

допомагає справлятися з моментами, що викликають складність у другого. 

Склад таких пар може регулярно мінятися, утворюватися на період від 25 до 35 

хвилин два-чотири рази на тиждень. Однак всі учні повинні побувати в ролі 

вчителя і учня. Фінські дослідники ЕссіКесялахті таСайВяюрюнен[1] під час  

відвідування російських та норвезьких освітніх установ відзначили, що пари 

складаються за принципом «учень з ООП + учень без ООП». На їх думку, це 

дійснодоцільно при роботі з дітьми, яким важко долати бар'єри в навчанні. 

Працюючи в парах, організованих за таким принципом, однокласники вчаться 

приймати один одного такими, які вони є, вчаться підтримувати тих, хто 

потребує підтримки. Така взаємодія допомагає створити атмосферу 

спілкування, інклюзивну атмосферу. В той же час при такій формі роботи учнів 

на заняттях не можна допускати, щоб учень з ООП завжди лише отримував в 

парі чи групі допомогу, він повинен виконувати завдання на рівних умовах з 

усіма. 

Педагогічні технології, що може застосовувати педагог в інклюзії учнів з 

аутизмом,мають декілька різноманітних методичних підходів, більша частина 

яких ґрунтується на біхевіористичному підході (ABA - 

ApplyedBehaviorAnalysis). Серед них ми виділимо найпоширеніші:  

- організація навчального середовища і структуризація навчальної 

діяльності, за допомогою візуального розкладу, праймінгу, поведінкового 

моменту; 

- використання підказок задля своєчасного та адекватного реагування на 

певні стимули (вербальні, візуальні, моделювання та ін..) та поступове 

зменшення використання підказки; 

- використання заохочень (наприклад, жетони, хвала, але крім їжі та 

іграшок); 

- навчання ключовим навичкам та натуральне навчання; 

- створення соціальної історії, що передбачає опис певної ситуації (з 

використанням картинок), її розбір з учнем та обігравання; 



- включення через однолітків, коли учень без ООП допомагає в парі 

учню-аутисту як тьютор або через кооперативне навчання; 

- самокерування, яке включає до себе навчання учня-аутиста тому, як 

відрізняти бажану поведінку від небажаної; оцінювати власну 

поведінку;контролювати власну поведінку з плином часу; 

посилювати/підкріплювати власну поведінку при попередньо заданих 

критеріях.[7; 8] 

Існуючи технології навчання дітей с аутизмом широко використовуються 

в інклюзивній практиці закордоном, що дозволяє дітей за таким складним 

діагнозом як аутизм включати до класу однолітків та соціалізувати. На жаль, 

вітчизняні фахівці, педагоги та психологи, не мають необхідних ресурсів, в 

першу чергу матеріальних,  для доступу до навчання існуючим методикам, 

ефективність яких доведена на практиці закордонними колегами.Участь у 

комерційних проектах вимагає від фахівця вкладення великих коштів, які в 

десятки разів перевищують його зарплатню. На нашу думку, рішенням цієї 

проблеми повинна опікуватися держава, яка може одноразово профінансувати 

підготовку декількох фахівців з областей в комерційних закордонних проектах, 

щоб вони змогли далі поширювати метод серед тих, хто працює з учнями – 

аутистами. 

Таким чином, транслюючи базові цінності інклюзивної освіти в шкільні 

класи, на перший план виходить необхідність у співпраці, втілення 

диференційованої методики викладання і різноманітних засобів навчання.Для 

цього необхідні висококваліфіковані педагоги, спеціальні навчальні матеріали, 

знання адаптивних технологій і безперервне навчання викладацького складу. 

Для забезпечення цієї мети потрібно вивчати  та втілювати досвід закордонних 

фахівців,який сьогодні продемонстрував вже свою ефективність. Вітчизняним 

фахівцям треба сміліше використовувати сучасні педагогічні технології 

інклюзивного навчання, пам’ятаючи, що існуючі звичні методи викладання не 

можуть допомогти в реалізації завдань інклюзії. 
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Ж.А. Ремпель 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИНКЛЮЗИВНОМ КЛАССЕ 

В статьераскрытысовременныепедагогическиетехнологииобученияучащихся с 

ограниченнымиобразовательнымипотребностями в инклюзивномклассе. 

Использованиеданныхтехнологий, по нашемумнению, может стать 

положительным ресурсом в осуществленииидейинклюзивногообучения в 

практикеотечественнойшколы. Нами рассматриваютсятакиеметодыкак: 

кооперативноеобучение, обучение с помощьюсверстников, 

бихевиористическийподход, совместноепреподавание.  

Ключевые слова:инклюзия, ученики с 

ограниченнымиобразовательнымипотребностями, кооперативноеобучение, 

обучение с помощьюсверстников, бихевиористическийподход, 

совместноепреподавание. 
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PEDAGOGIKAL TECHNOLOGIES IN INCLUSIVE PRACTICE 
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The article reveals the modern educational technology training of students with 

disabilities educational needs in inclusive classes. Using these technologies will have 

a positive resource in implementing the ideas of inclusive education in the practice of 

the national school. We describe the methods such as: cooperative learning, peer 

learning, behavioral approach, co-teaching, cooperative learning, peer learning 

groups include. 

Keywords:inclusion, studentswithdisabilitieseducationalneeds, сooperative 

learning,jointteaching, inclusionpeer learning group, co-teaching, behavioristic 

approach.  
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