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Дослідження полягає в розробці необхідних умов та методик задля можливостей розвитку 
творчих здібностей студентів, шляхом включення в інклюзивну освіту, які унеможливлюють 
одержання навчального матеріалу самотужки. Запропоновані матеріали можуть поліпшити 
роботу кураторів студентських груп, викладачів, працівників відділів навчальної та виховної роботи 
через покращення організації навчально-виховного процесу у закладах вищої освіти для студентів, які 
потребують включення в систему інклюзії. 
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Исследования заключается в разработке необходимых условий и методик для возможностей 

развития творческих способностей студентов, путем включения в инклюзивном образовании, 
которые делают невозможным получение учебного материала самостоятельно. Предложенные 
материалы могут улучшить работу кураторов студенческих групп, преподавателей, работников 
отделов учебной и воспитательной работы через улучшение организации учебно-воспитательного 
процесса в учреждениях высшего образования для студентов, требующих включения в систему 
инклюзии. 

Ключевые слова: образование, инклюзия 
 

The research is to develop the necessary conditions and techniques for the development of students' 
creative abilities, through inclusion in inclusive education, which makes it impossible to obtain educational 
material on their own. The suggested materials can improve the work of student group supervisors, teachers, 
staff members of educational and educational departments by improving the organization of the educational 
process in higher education institutions for students who need inclusion in the system of inclusion. 
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ВСТУП 
Інклюзивна освіта пов’язана, насамперед, з тим, що число молоді як в світі, так 

і в Україні, які потребують корекційного навчання, росте. Окрім зростання кількості 
студентів з обмеженими можливостями, наголошується тенденція якісної зміни 
комплексного характеру порушення у кожної окремої дитини. В основу інклюзивної 
освіти покладена ідеологія, яка виключає будь-яку дискримінацію студентів, яка 
забезпечує однакове ставлення до всіх людей, але створює спеціальні умови для 
студентів з особливими потребами. Навчання студентів з особливими потребами 
ґрунтується на принципах виваженої педагогіки, дієвість яких підтверджується і від 
використання якої виграють усі студенти. Вона передбачає, що різноманітність між 
людьми є природнім явищем. Через обмеження у спілкуванні, самообслуговуванні, 
пересуванні розвиток цих студентів значною мірою залежить від задоволення їхніх 
потреб іншими людьми, а це становить багатогранний процес соціально-педагогічної 
інтеграції та інклюзії, зокрема.  
 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ 
Сьогодні, коли кількість студентів в Україні, що мають обмежені можливості 

здоров'я, зростає, актуальним стає пошук нових форм надання їм розвивально-
корекційної психолого-педагогічної допомоги. Держава надає можливість таким 
дітям, а зокрема і студентам, відвідувати навчальний заклад будь-якого типу, за 
наявності у ньому відповідних умов для роботи, починаючи від дошкільного 
навчального закладу – закінчуючи закладом вищої освіти. 

Значної уваги потребує розв’язання проблеми саме необхідних психолого-
педагогічних умов для розвитку творчих здібностей студентів в умовах інклюзивної 
освіти. Сучасний світ професій потребує мати творчість і креативність як одні з 
найважливіших якостей, якими повинні володіти майбутні претенденти на роботу. 
Усвідомлення студентами з особливими потребами, що вони зможуть проявити свої 
вміння в позитивному русі на реалізацію власних та державних потреб, зумовлює 
оволодівати знаннями не лише на рівні шкільних, а й поступати у заклади вищої 
освіти. І лише забезпечення останніми належних психолого-педагогічних умов, які 
допомагають студентам відчувати себе в навчальному середовищі саме включеними у 
навчальний процес, підвищує шанси розвинути власні творчі здібності і отримати 
належну освіту та професію. 
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АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ 
Важливо розуміти, що інклюзивна освіта – це можливість для всіх дітей 

повною мірою брати участь у повсякденному житті в садочку, школі та закладі вищої 
освіти. В усьому світі інклюзивне середовище базується на таких ключових 
принципах: 
1. Кожна людина неповторна і в цьому її цінність. 
2. Кожна людина здатна відчувати і думати, вона потребує підтримки і дружби з 

однолітками. 
3. Кожна людина є невід’ємною частиною соціального простору. 
4. Кожна людина цінна своїм внутрішнім потенціалом, а не зовнішніми 

характеристиками і проявами. 
У розвинутих країнах світу інклюзивна освіта визнана однією з 

найпрогресивніших форм навчання. Усвідомивши це, європейці почали переходити 
на новий формат освіти ще в 1970-х рр. ХХ століття. Наразі, реформа інклюзії 
стартувала і в Україні.  

На сьогодні людство переходить до нової світоглядної парадигми – “єдине 
суспільство, яке включає людей з різноманітними проблемами”. Згідно з ЮНЕСКО 
інклюзивне навчання – це «процес звернення і відповіді на різноманітні потреби учнів 
через забезпечення їхньої участі в навчанні, культурних заходах і житті громади та 
зменшення виключення в освіті та навчальному процесі».  Метою інклюзивного 
навчання є покращання навчального середовища,  в якому викладач і студенти 
відкриті до різноманіття, де гарантується забезпечення потреб студентів і повага до їх 
здібностей та можливостей бути успішними. 

Інклюзія — це процес реального включення студентів з особливостями 
психофізичного розвитку в активне суспільне життя і однаковою мірою необхідна для 
всіх членів суспільства. Особистість з особливими потребами — це не обділена 
долею, це, швидше, визначений спосіб життя за обставин, що склалися, який може 
бути дуже цікавий їй  і оточуючим людям, якщо порушення  розглядати в рамках 
соціальної концепції. Тоді головний сенс процесу інклюзії можна позначити так: 
«Всім тут раді!» 

Професійний розвиток педагогів і реалізацію ними компетентнісного підходу в 
контексті сучасної інклюзивної освіти забезпечать такі педагогічні умови: 
– озброєння педагогів додатковими знаннями щодо питань інклюзивної освіти, 

психофізичних особливостей розвитку дітей, форм і методів їхнього навчання та 
виховання; 

– створення середовища, в якому педагоги посідають активну позицію, відчувають 
себе членами команди, підтримують один одного у застосування найефективніших 
стратегій навчання. Доброзичлива, невимушена атмосфера, де визнають 
унікальність кожного (і педагога, і дитини) та підтримують їх – суттєво стимулює 
розвиток; 

– організація своєрідної мережі підтримки, тобто здатності навчального закладу 
реагувати на різноманітність потреб студентів.  

Безпосередньо освітня діяльність студентів з особливими освітніми потребами, 
на наш погляд, має реалізуватися на основі формування пізнавальних компетенцій, 
тобто організації різних видів діяльності студентів: пізнавально-дослідницької, 
ігрової, комунікативної, музично-художньої, продуктивної, трудової, рухової, а також 
виконання інтелектуальних завдань, читання художньої літератури. Цьому сприяє 
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інтеграція різноманітних форм і методів роботи з студентами. Їхній вибір 
здійснюється педагогами залежно від рівня освоєння навчальної програми, 
контингенту студентів і вирішення конкретних освітніх завдань. Особливо 
актуальним при організації виховного процесу в інклюзивних групах є використання 
індивідуального і диференційованого підходів, знання головних завдань, принципів, 
методів та форм організації діяльності студентів певного віку. Якість виховного 
процесу значною мірою залежить від того, як враховуються та реалізуються 
потенційні можливості виховання й розвитку кожної особистості, її індивідуальні 
особливості. Якими б не були фізичні чи психічні особливості розвитку, у студента 
завжди є потенціал, використання якого може суттєво поліпшити якість його життя. 

Викладач має забезпечити особистісно орієнтований освітній процес в умовах 
інклюзії, створити умови не лише для спілкування студентів з особливими освітніми 
потребами з ровесниками, а й для прийняття їхнього досвіду. Це дає можливість 
молоді з особливими потребами бачити реакцію інших однолітків на те чи інше 
завдання, способи його виконання, чути їхні мовленнєві висловлювання і в такий 
спосіб сприяє появі інтересу до пізнання навколишнього світу, формування мотивів 
до навчальної діяльності, співпраці, забезпечує умови успішної соціальної, 
психологічної, фізичної адаптації та життєдіяльності. 

Також, якщо брати за основу розгляд проблеми психолого-педагогічних умов 
розвитку творчих здібностей у студентів в інклюзивній освіті, то варто подивитися на 
це питання з боку Тіма Лормана. Він розглядає необхідність виконання певних «7 
стовпів», за якими і буде можливий перехід від теоретичних засад до практичної 
реалізації. 

І стовп: розвиток позитивного ставлення 
Позитивне ставлення з боку освітян до інклюзивної освіти – головна 

передумова її забезпечення. Деякі дослідники виявили, що від ставлення залежить 
повсякденна практика роботи викладачів навчальних закладів, тобто багато рішень 
стосовно того, які методи викладання застосовувати або до яких видів діяльності 
залучати студентів, ґрунтуються на ставленні. Встановлено, що негативне ставлення 
до інклюзивної освіти пов’язане з низькими очікуваннями досягнень студентів з 
порушеннями, в свою чергу, негативно впливає на їх успішність.  

Враховуючи це, важливо, аби керівництво закладу вищої освіти здійснювало 
кроки, спрямовані на те, щоб викладачі позитивно ставилися до студентів з 
порушеннями і до інклюзивної освіти. Позитивне ставлення до інклюзивної освіти 
необхідно  формувати на всіх рівнях – від системи навчання студентів педагогічних 
навчальних закладів до підвищення кваліфікації досвідчених викладачів-практиків. І 
якщо позитивне ставлення може істотно впливати на забезпечення успіху 
інклюзивної освіти, то негативне ставлення приречене на невдачу. 

ІІ стовп: політика і лідерство, спрямовані на надання підтримки 
Якщо національна політика і законодавство відповідають міжнародним 

стандартам, і це не приводить до позитивних результатів, то, очевидно, причиною 
цього є розрив між політичними намірами і готовністю освітян країни йти до мети та 
додержувати відповідних вимог. Ключовим елементом у створенні інклюзивної 
освіти є підтримка лідерів освітньої системи. Створення «команди лідерів» для 
керування і підтримки інклюзії в ЗВО є корисним з погляду зменшення навантаження 
на адміністратора. Спільне лідерство виявляється найбільш ефективним у разі 
створення культури інклюзії. Якщо працівники ЗВО не підтримуватимуть інклюзію, 
то простий розподіл лідерських функцій між певними людьми навряд чи виявиться 
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здатним поширювати практику інклюзивної освіти. 
ІІІ стовп: процеси, що вибуваються у навчальних закладах, які 

ґрунтуються на підтвердженій результатами досліджень практичній 
діяльності 

Аби заклади вищої освіти працювали ефективно, вкрай важливо, щоб вони 
змінювалися та адаптувалися для задоволення різноманітних потреб усіх студентів. 

Необхідно по-новому розподіляти навчальний час і навчальні приміщення. 
Правильний розподіл людських та матеріальних ресурсів, а також потреба в 
постійному професійному розвитку є важливим організаційним чинником. На рівні 
навчального закладу насамперед слід подбати про фізичні умови та безпеку. Варто 
зазначити, що нормальний доступ до аудиторії,  освітлення і технічні засоби 
допомоги мають надзвичайно велике значення. З фізичним оточенням пов'язаний 
навчальний клімат у групі. 

Дуже важливо налагодити систему протоколів і ведення записів для реєстрації 
часу прийняття ліків та інших подібних процедур задля здоров`я студентів. 
Ключовою вимогою є взаємна підтримка і повага між студентами, незалежно від того, 
як вони сприймають рівень статусу або здібностей один одного. 

ІV стовп: гнучка навчальна програма і викладання 
Для інклюзії корисні методи навчання, які більше орієнтовані на особистість 

або навіть на взаємовідносини і навчання в невеликих групах, відомі як «навчання, 
позбавлене конкретного центру уваги», закликає до реформування навчальної 
програми, яка має бути досить широкою, щоб задовольняти потреби студентів, які 
мають значний спектр порушень. Нині викладачів заохочують неформально 
модифікувати програму або робити це формально за допомогою індивідуального 
плану. 

V стовп: залучення громади 
Реалії показують, що деякі навчальні заклади значною мірою втратили зв'язок з 

новим модерністським суспільством, тож наразі є потреба в поліпшенні зв’язків між 
навчальним закладом і громадою. 

VI стовп: змістовна рефлексія 
Цінність рефлексії підвищується, якщо вона ґрунтується на даних, зібраних на 

основі систематичних спостережень: щоденники і журнали; розроблені раніше 
анкети; аркуші спостережень, рубрики; плани, результати оцінювання, структура 
групи, методи викладання; відвідування академічних занять. 

VII стовп: необхідне навчання і ресурси 
Попри всі добрі наміри багато викладачів відчувають слабку підготовку, щоб 

виконувати вимоги інклюзивного навчання. Здебільшого викладачі висловлювали 
бажання отримати допомогу з боку спеціалістів і колег, можливо, в комбінації з 
якоюсь формою професійного розвитку на базі закладу вищої освіти. Однією з 
корисних моделей, яка могла б задовольнити таку потребу, є налагодження 
партнерських зв’язків між закладом вищої освіти і школою. 

Технічні засоби є ресурсом, що широко використовується і відкриває безліч 
можливостей для учнів, хоча застосовувати їх потрібно помірковано. Більшість 
технічних засобів дорогі, і якщо комп’ютер використовується лише для набору 
текстів, він перетворюється лише в дорогу ручку. Водночас допоміжні технічні 
засоби, у разі правильного і частого їх використання, стають ефективним ресурсом. 
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ВИСНОВКИ 
У результаті дослідження психолого-педагогічних умов в контексті сучасної 

інклюзивної освіти можна зробити висновок про актуальність цієї проблеми.  Цілком 
можливо, що існує більше, ніж «7 стовпів» умов задля підтримки інклюзивної освіти. 
Теоретичний аналіз наукової психологічної і педагогічної літератури показав, що 
питання вивчення належних психолого-педагогічних умов задля студентів і педагогів 
потребують поглибленого дослідження. Педагоги груп включення повинні мати не 
лише ґрунтовні професійні знання та вміння, а й сформований комплекс якостей, 
можливостей, властивостей особистості, які відповідають вимогам педагогічної 
професії, що дасть змогу реалізувати особистісно орієнтований і компетентнісний 
підходи в інклюзивному навчальному закладі. 

Освіта студентів з особливостями психофізичного  розвитку на сьогодні є 
однією із найважливіших завдань для країни. Тому необхідно створити дійсно 
інклюзивне середовище в навчальних закладах, де кожен зможе відчути важливість 
свого існування. Суспільство зобов’язане дати можливість кожній дитині, незалежно 
від її потреб та інших обставин, повністю реалізувати свій потенціал, приносити 
користь суспільству і стати повноцінним його членом.  

Якомога раннє залучення студентів з особливостями психофізичного розвитку 
до діяльності в колективі здорових однолітків сприяє розвитку у них самостійності, 
впевненості, сміливості, інших особистісних якостей. Водночас наше сьогодення – це 
зміна ціннісних орієнтацій в освіті, визначення розмаїття кожної дитини, обумовлене 
зміною освітньої парадигми на гуманістичну – «освіта для всіх, школа для всіх». 
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