
 
Методичні рекомендації із створення  
інклюзивного освітнього середовища  

у закладах ПТО області 
 

Питання навчання дітей з особливими потребами набуває широкої 
актуальності сьогодні, адже право на рівний доступ до якісної освіти за 
місцем проживання в умовах загальноосвітнього закладу чи закладу 
професійної (професійно-технічної) освіти – це право всіх дітей. 

Концепція інклюзивної освіти відображає одну з головних 
демократичних ідей – усі діти є цінними й активними членами суспільства. 

Інклюзивна освіта не лише забезпечує найкраще середовище для 
навчання дітей з інвалідністю, але й допомагає усунути бар’єри та 
зруйнувати стереотипи. 

Діти, навіть із серйозними функціональними порушеннями, які 
регулярно навчаються, закінчивши школу, мають більше шансів продовжити 
далі освіту та отримати спеціальність, влаштуватися на роботу, стати 
активним членами суспільства. Батьки бажають, щоб їхні діти зростали в колі 
друзів, відвідували навчальний заклад разом з однолітками, братами та 
сестрами, залучалися до життя громади. Тому кожна сім’я повинна мати 
право вибору освіти для своєї дитини, незалежно від того, чи має дитина 
фізичні або розумові порушення. 

Заклад професійної (професійно-технічної) освіти – одне з місць у 
громаді, де учні проводять багато часу, і одне з місць, яке може «охопити» 
дітей з інвалідністю. Нерідко стосунки, які формуються в ЗПО, впливають на 
ставлення, цінності та переконання, що продовжуються в старшому віці. 
Коли діти навчаються разом, інвалідність не розглядається як щось особливе 
або унікальне. 

Інклюзивне навчання можливе лише у такому учнівському 
колективі, де проявляються закладені педагогом принципи гуманного 
ставлення один до одного, передбачає створення освітнього середовища, яке 
би відповідало потребам і можливостям кожної дитини, незалежно від 
особливостей її психофізичного розвитку 

Архітектурно доступне та безпечне навчальне середовище є 
необхідною умовою інклюзивної освіти для всіх. Вхід до будівлі, відповідно 
до універсального дизайну, має бути один для всіх. Пандус і сходи 
створюють доступність, однак сегрегують дітей за ознакою способу 
пересування. Діти з інвалідністю мають вчитися на рівні з іншими. Якщо не 
можливо переобладнати весь навчальний заклад, то необхідно застосувати 
другий принцип універсального дизайну «гнучкість використання», тобто 
заняття для кабінетів, де є діти чи педагоги з інвалідністю, проводити на 
фізично доступному поверсі. 

Якщо в Україні впровадження інклюзії в загальноосвітні навчальні 
заклади здійснюється упродовж багатьох років, то досвід застосування 



інклюзивного навчання в системі профтехосвіти незначний. Це пов’язано, 
насамперед, з низкою додаткових труднощів та проблем. Адже в ЗПО, крім 
загальноосвітньої підготовки, слід забезпечити надання учням 
висококваліфікованих практичних навиків: всебічно підготувати учнів до 
трудової діяльності на конкретному робочому місці, сформувати міцні 
професійні навички, уміння, зорієнтувати на дотримання вимог охорони 
праці на виробництві, якості виконання завдання, дисциплінованість і 
відповідальність.  

Професійна підготовка дітей з особливими потребами спрямована на 
забезпечення конкурентоспроможності інваліда на ринку праці і його 
працевлаштування, як в звичайних виробничих умовах, так і в спеціально 
створених умовах трудової діяльності. І тому для учнів з обмеженими 
фізичними можливостями потрібно створити всі необхідні умови для 
реалізації права на професійну освіту.  

Мета: запровадження стандартів доступності та універсального 
дизайну, що забезпечать включення і участь учнів з інвалідністю у всі сфери 
життєдіяльності закладу професійної (професійно-технічної) освіти; 
подолання існуючих бар’єрів, які заважають або обмежують рівний доступ 
до послуг і об’єктів в отриманні якісної освіти; cтворення умов для учнів з 
особливими освітніми потребами з організації навчально-виховної роботи в 
ЗПО. 

У 2018 році Навчально-методичним кабінетом професійно-технічної 
освіти у Київській області заплановано проведення ряду заходів для ЗПО з 
питань розробки та надання методичних рекомендацій щодо створення 
оптимальних умов для навчання учнів з особливими освітніми потребами, 
ефективного включення всіх учнів (студентів) до навчального процесу, у 
тому числі й учнів з інвалідністю, підвищення рівня компетентності 
викладачів, майстрів виробничого навчання, які працюють із дітьми з 
особливими потребами в умовах інклюзивного освітнього середовища, 
взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу у тому числі й батьків. 

Організація навчання учнів з особливими потребами в закладі 
професійної професійно-технічної освіти, дещо відрізняється від шкільної. У 
медицині існують певні норми, які регламентують допуск дітей з вадами 
здоров’я до навчання за певними професіями. Наприклад, в училищі з 
підвищеним рівнем безпеки не можуть навчатися учні з низьким порогом 
зору, важкими вадами опорно-рухової системи, психічними розладами та 
інше. 

ПРАВИЛА ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В ЗПО: 
 

- Всі учні рівні в учнівському колективі. 
- Всі учні мають рівний доступ до процесу навчання. Виробничої 

практики та відпочинку. 
- У всіх учнів повинні бути рівні можливості для встановлення і 

розвитку важливих соціальних зв’язків. 



- Планування і проведення навчально – виробничого процесу повинне 
бути ефективним, сучасним, інноваційним. 

- Працівники, які включені в процес освіти, навчені стратегіям і 
процедурам, які полегшують процес включення, тобто соціальну 
інтеграцію серед однолітків. 

- Програми і процес теоретичного, виробничого навчання та 
виробничої практики враховують потреби кожного учня. 

- Родини учнів беруть активну участь в діяльності ПТНЗ. 
- Всі працівники ПТНЗ налаштовані позитивно і розуміють свої 

обов’язки. 
 
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В ЗПО: 
 

- Здобуття молодими людьми з особливими освітніми потребами 
професійної освіти відповідного рівня у середовищі здорових однолітків 
відповідно до Державного стандарту. 

- Забезпечення різнобічного розвитку учнів ЗПО, реалізація їх 
здібностей. 

- Створення освітньо-реабілітаційного середовища для задоволення 
освітніх потреб учнів з особливостями психофізичного розвитку. 

- Створення позитивного мікроклімату у ЗПО з інклюзивним 
навчанням, формування активного міжособистісного спілкування учнів 
всіх категорій. 

- Забезпечення психолого-педагогічного супроводу учнів з особливими 
освітніми потребами. 

- Надання консультативної допомоги сім’ям, які виховують дітей з 
особливими освітніми потребами, залучення батьків до розробки 
індивідуальних планів та програм навчання. 

 
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ОСВІТИ ДЛЯ УЧНІВ З 

ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В ЗПО: 
 

- У учнів є можливість активної і постійної участі у всіх заходах 
навчально-виробничого та виховного процесу. 

- Адаптація найменш ненав’язлива і не сприяє виробці стереотипів. 
- Заходи направлені на включення учня, достатньо доступні для 

нього. 
- Індивідуальна допомога не віддаляє і не ізолює учня. 
- З’являються можливості для узагальнення і передачі навичок. 
- Педагоги, майстри виробничого навчання поділяють обов’язки в 

плануванні, проведенні і оцінюванні уроків. 
- Створюється процедура оцінювання ефективності освіти. 
- Створення умов для кожного бути успішним, колективу, в якому 

кожен вважає свій внесок важливим, в якому учні працюють разом на 
уроках теоретичного, виробничого навчання та виробничій практиці.  



 
Створення умов в ЗПО для здійснення навчання 

учнів з особливими освітніми потребами 
1. Безперешкодний доступ до території та приміщень навчального 

закладу, зокрема, для дітей з вадами опорно-рухового апарату. В тому числі 
для учнів, які пересуваються на інвалідному візку, з вадами зору. 

2. Забезпечення навчального закладу необхідними навчально-
методичними посібниками, наочно-дидактичними, індивідуальними 
технічними засобами навчання. 

3. Наявність кабінетів педагогічного розвантаження. 
4. Забезпечення педагогічними кадрами, які володіють методиками 

роботи з дітьми з особливими потребами. У тому числі і майстрами 
виробничого навчання. 

 
Організація навчального-виробничого  

й виховного процесу в ЗПО 
Основна увага в організації навчального-виробничого й виховного 

процесу в ЗПО звертається на: 
1.Індивідуалізацію навчання. 
2.Диференційований підхід до учнів. 
3.Проведення заходів із соціальної реабілітації. 
4.Психологічну підтримку. 
5.Медичний супровід учнів у процесі здобуття освіти.  
Головною метою цього є підвищення мотивації до професійного 

навчання та подальшого працевлаштування дітей з особливими потребами.  
 

Рекомендації для викладачів і майстрів виробничого навчання 
в організації навчального процесу. 

1. Всебічне ознайомлення з анамнезом учня:  
- розуміти його особливості,  
- знати закономірності розвитку.  
2. Вивчення психічних якостей:  
- вивчити стан уваги, рівень пізнавальних можливостей, професійних 

здібностей, темп роботи кожного учня, 
- уміння спостерігати за учнем та регулювати його навантаження, 
- в роботі з учнем враховувати стан зору, слуху, особливості моторики. 
3. Бути добре ознайомленим з приладами та пристроями, якими 

користується учень. 
4. Адаптувати навчальні плани, методики, матеріали та навчальне 

середовище до специфічних потреб вихованців:  
- використовувати можливості, надані варіативною частиною плану, 

що забезпечує індивідуальний характер розвитку учнів, 
- враховувати їхні особистісні особливості, інтереси й схильності,  
- формувати у учнів життєві та професійні компетентності, досвід 

професійного самовизначення поглибити навчально-виховну роботу у 



позаурочний час, реалізовувати зміст виховання в різноманітних видах і 
формах діяльності учнів ЗПО, зокрема: навчально-пізнавальній, професійній, 
суспільно-корисній, художньо-творчій, краєзнавчій, народознавчій, 
спортивно-оздоровчій, організаторській, тощо. 

- навчитися визначати, оцінювати і створювати оптимальні умови для 
спілкування й адаптації вихованців з різними потребами до учнівського 
середовища, 

- вивчати і застосовувати головні принципи і стратегії колективної 
командної роботи 

5. Зрозуміти важливість цілеспрямованого залучення до роботи з 
учнями членів родини, встановлення з ними партнерських стосунків 

 
У ході навчання учнів з порушеннями зору, викладач чи майстер 

виробничого навчання має враховувати офтальмологічні дані щодо ступеня 
зниження зору, характеру захворювання, особливостей його перебігу та 
прогнозу на майбутнє (можливість погіршення чи покращення). З огляду на 
це, вони, у першу чергу, мають бути поінформовані про рекомендації 
офтальмолога стосовно використання звичайних і спеціальних засобів 
корекції й додаткових засобів, що покращують зір (збільшувальні лінзи, 
проектори, тифлоприлади, аудіозаписи, спеціальні комп’ютерні програми, 
що трансформують письмовий текст у звуковий та ін.).  

Водночас необхідно враховувати певні особливості учнів з 
порушеннями слуху. Деякі учні зі слабким слухом можуть чути, однак 
сприймають окремі звуки спотворено, особливо початкові й кінцеві звуки у 
словах. У будь-якому випадку наставник має ознайомитися з медичною 
карткою учня, проконсультуватись із сурдопедагогом, логопедом, батьками, 
викладачами, у яких навчався учень у попередні роки, щодо створення й 
дотримання особливих умов його навчання. 

Методика навчання учнів із вадами слуху базується на зоровому 
сприйнятті навчального матеріалу: на заняттях паралельно із викладачем 
повинен працювати сурдоперекладач, а так як учні не можуть одночасно 
слухати і писати, то викладачі готують адаптовані методичні посібники, 
використовують мультимедійну техніку.  

Залежно від тяжкості ураження, учні з порушеннями опорно-рухового 
апарату в більшості випадків можуть навчатись в училищі за умови 
створення для них безбар’єрного середовища, забезпечення спеціальним 
устаткуванням (пристрої для письма; шини, які допомагають краще 
контролювати рухи рук; робоче місце, що дає змогу утримувати певне 
положення тіла тощо).  

Слід зазначити, що особистісно зорієнтоване спрямування навчально-
виховного процесу забезпечує викладач-асистент. Будь-яку адаптацію 
матеріалів, методів або послідовностей виконання завдань, які учень 
використовує в навчальному процесі, слід коротко описати в 
індивідуальному навчальному плані (ІНП) учня, щоби точно та правильно 
передати всьому педагогічному персоналу інформацію про конкретні 



можливості й потреби учня. Оцінювання навчальних досягнень учнів з 
особливими освітніми потребами здійснюють згідно з критеріями 
оцінювання навчальних досягнень учнів та обсягом матеріалу, визначеним 
індивідуальною навчальною програмою і має бути стимулювальною.  

Учні з особливими освітніми потребами є активними учасниками 
позакласної та позашкільної роботи, до якої їх залучають, враховуючи 
можливості, інтереси, нахили, здібності, з огляду на побажання, психофізичні 
особливості та стан здоров’я.  

Незважаючи на певні проблеми, які існують, інклюзивна освіта у 
закладах професійої (професійно-технічної) освіти має свої переваги. Її 
корисність у тому, що учні з порушеннями здоров’я звикають жити в 
середовищі своїх здорових чи то відносно здорових однолітків, беруть 
активну участь у навчально-виробничому процесі й позаурочній роботі, 
привчаючись таким чином до активного життя в соціумі. Їхні ж 
одногрупники звикають толерантно сприймати людей з особливими 
потребами і ставитися до них як до рівних. 

 


