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відповідності з віковими та індивідуальними потребами дітей та 
учнів. 

 Досягти ефективності педагогічної діяльності з 
«неповноцінними» дітьми можна лише за умови, що складовою 
частиною навчального процесу будуть толерантність, 
справедливість, доброзичливість і повага людей [2]. Гуманна місія 
освітнього закладу й педагога – врятувати цих дітей, ввести їх у 
світ суспільства, духовного життя, сприяти їхньому становленню. 
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Автором розроблено алгоритм здійснення контролю та 

оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземної мови в 
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Вступ. Контроль, оцінювання, облік знань учнів – важлива 
проблема теорії і практики навчання.  Без перевірки або 
самоперевірки засвоєних знань, набутих умінь і навичок 
неможливе якісне здійснення цієї проблеми. Особливо це 
стосується навчання в інклюзивному класі, де оцінювання 
навчальної діяльності учнів з особливими освітніми потребами 
відбувається за спеціально розробленими критеріями, 
зорієнтованими на навчальну програму спеціальної школи, або за 
критеріями оцінювання масової школи.  

Як відомо, контроль є основою для вдосконалення чи корекції 
змісту, методів і прийомів роботи, а відтак дозволяє постійно 
стежити за виконанням програмних вимог з окремих предметів, 
зокрема з іноземної мови. 

Питанню організації контролю та оцінювання навчальних 
досягнень учнів в інклюзивному класі присвячені дослідження  
Т.Сак, у спеціальній  школі – О.Хохліної. У працях Т.Сак [6] 
розглянуто застосування зворотного зв’язку в інклюзивному 
навчанні як засобу залучення дитини з особливими освітніми 
проблемами до навчальної діяльності на уроці.  Проблемі 
організації контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів 
під час навчання іноземних мов присвячено дослідження 
А.Горчева, О.Калмикової, А.Миролюбова, С.Ніколаєвої, 
Є.Пассова, О.Полякова, І.Рапопорта тощо. 

Отже, як свідчить здійснений аналіз науково-педагогічної 
літератури, питання здійснення контролю та оцінювання 
навчальних досягнень учнів з іноземної мови в інклюзивному 
класі на сьогодні є не розробленим, проте надзвичайно актуальним 
і потребує розв’язання. 

Виклад основного матеріалу. Оцінювання навчальних 
досягнень учнів з особливими  освітніми потребами здійснюється 
за критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів у системі 
загальної середньої  освіти, затвердженими наказом Міністерства 
освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.2011 № 329, 
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 р. 
за № 566/19304. Нормативно-правовою основою для здійснення 
контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземної 
мови в інклюзивному класі також є Постанова Кабінету Міністрів 
України № 872 від 15 серпня 2011 року «Про затвердження 
Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх 
навчальних закладах», Інструктивно-методичний лист від 18.05.12 
№ 1/9-384 «Організація інклюзивного навчання у загальноосвітніх 
навчальних закладах», Критерії оцінювання навчальних досягнень 
учнів з іноземних мов у системі загальної освіти [1; 2], навчальні 
програми з іноземної мови, Загальноєвропейські рекомендації з 
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мовної освіти, Інструктивно-методичні матеріали щодо контролю 
та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів 
загальноосвітніх навчальних закладів (Додаток до листа 
Міністерства освіти і науки України 28.01.2014 № 1/9-74).  

Як відомо, завданням контролю навчальних досягнень учнів з 
іноземної мови передусім є визначення та оцінювання рівня 
сформованості іншомовних мовленнєвих навичок і вмінь.               
В інклюзивному класі контроль, перевірка і оцінка результатів 
навчання є невід’ємними елементами навчально-виховного 
процесу, без яких неможлива повноцінна взаємодія між учителем 
та учнем [3, с. 22]. Цінним для нашої роботи є розробка Т.Сак 
критеріїв  оцінювання навчальних досягнень учнів з різними 
типами порушень психофізичного розвитку, а також аналіз 
особливостей безбального оцінювання навчальних досягнень учнів 
з особливими освітніми потребами у першому класі [3, с. 22-39]. У 
навчанні дітей з особливими освітніми потребами не менш 
важливим є розроблення способів, видів завдань, тестів, які 
дозволяють визначати наявність і рівень сформованості психічних 
явищ та їхні характеристики.  

Звернемося до принципів, які забезпечують успішність 
оцінювання, розроблених А.Симановським: 1) Принцип градації 
складності навчального матеріалу.  2) Принцип свободи вибору 
учнем складності завдання. 3) Принцип поступового накопичення 
досягнень. 4) Принцип вибору [5, с. 6]. Крім того, в інклюзивному 
класі важливим засобом контролю та оцінки, який ґрунтовно 
доповнює критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з 
іноземної мови, є портфоліо. 

Таким чином, на основі сказаного вище виникає необхідність 
розробки алгоритму здійснення контролю та оцінювання 
навчальних досягнень учнів з іноземної мови в інклюзивному 
класі. Оскільки інклюзивне навчання в цілому ґрунтується на 
особистісно орієнтованому, інтеграційному, командному підходах, 
а навчання іноземної мови – на  компетентнісному, то результатом 
упровадження алгоритму, має, на нашу думку, стати ефективна 
організація контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів з 
іноземної мови в інклюзивному класі на засадах саме цих підходів. 

Як було зазначено вище, зміст контролю полягає у 
визначенні обсягу, рівня та якості засвоєння навчального 
матеріалу, визначенні та оцінюванні рівня сформованості 
іншомовних мовленнєвих навичок і вмінь, виявленні успіхів у 
навчанні, прогалин у знаннях, уміннях та навичках окремих учнів 
та всього класу. Звісно, ефективна організація контролю та 
оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземної мови в 
інклюзивному класі повинна бути забезпечена нормативно-
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правовими документами, що, в свою чергу, зумовлено специфікою 
контролю та оцінювання на засадах інклюзії.  

З метою належної організації контролю та оцінювання 
навчальних досягнень учнів з іноземної мови в інклюзивному 
класі необхідними складовими алгоритму ми вбачаємо реалізацію 
функцій контролю, дотримання вимог до організації контролю та 
оцінювання на засадах інклюзії. 

В інклюзивному класі, зокрема під час навчання іноземної 
мови, вчителем мають використовуватися різні види контролю, 
його форми та методи. 

Розроблений алгоритм представлено на рис. 1. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст контролю – виявлення, встановлення та оцінка знань учнів з 

особливими освітніми потребами з іноземної мови, тобто визначення 

обсягу, рівня та якості засвоєння навчального матеріалу, визначення та 

оцінювання рівня сформованості іншомовних мовленнєвих навичок і вмінь, 

виявлення успіхів у навчанні, прогалин у знаннях, уміннях та навичках 

окремих учнів та всього класу 

Нормативне забезпечення організації контролю та оцінювання 

навчальних досягнень учнів з ООП з іноземної мови: Критерії 

оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов у системі загальної 

освіти, навчальні програми з іноземної мови, Загальноєвропейські 

рекомендації з мовної освіти, Інструктивно-методичні матеріали щодо 

контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів 

загальноосвітніх навчальних закладів (Додаток до листа Міністерства 

освіти і науки України 28.01.2014 № 1/9-74) та ін. 
 

Реалізація функцій контролю: зворотного зв’язку, діагностичної, 
навчальної, діагностико-коригуючої, стимулюючо-мотиваційної, 
розвивально-виховної 

Специфіка контролю та оцінювання на засадах інклюзії: градація 

складності навчального матеріалу, свобода вибору учнем складності 

завдання, поступове накопичення досягнень, можливість для учня 

поліпшити власні досягнення 
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Рис. 1 – Алгоритм здійснення контролю та оцінювання навчальних 
досягнень учнів з іноземної мови в інклюзивному класі 

 
Висновки. Алгоритм здійснення контролю та оцінювання 

навчальних досягнень учнів з іноземної мови в інклюзивному 
класі має, на нашу думку, ґрунтуватися на змісті контролю, що 
полягає у виявленні, встановленні та оцінюванні знань учнів з 
особливими освітніми потребами з іноземної мови, на основі 
нормативно-правового забезпечення. Складовими алгоритму ми 
вбачаємо реалізацію функцій контролю, дотримання вимог до 
організації контролю та оцінювання на засадах інклюзії, 
використання різних видів, форм та методів контролю. 
Прогнозованим результатом упровадження даного алгоритму 
повинна стати ефективна організація контролю та оцінювання 
навчальних досягнень учнів з іноземної мови в інклюзивному 
класі на засадах особистісно орієнтованого, компетентнісного, 
інтеграційного, командного підходів. 
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УДК 376.1                                                                    Г.П. Кайдалова 
м. Рожище, Волинська область  
 

ВПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО 
НАВЧАННЯ В УКРАЇНІ 

 
У статті розглядається питання впровадження 

інклюзивного навчання в межах загальноосвітніх навчальних 
закладів України. Окрема увага акцентується на нормативно-
правовій базі країни щодо даної проблеми, згідно з якою діти з 
особливими потребами мають можливість навчатися разом із 
здоровими однолітками. 

Ключові слова: інклюзивне навчання, інклюзивна освіта, діти 
з особливими потребами, загальноосвітній навчальний заклад. 

THE IMPLEMENTATION OF INCLUSIVE EDUCATION IN UKRAINE. 
The article examines the question of implementation of inclusive 

education in educational institutions of Ukraine. Special attention is 
paid to the legal framework of the country, according to which children 
with special needs have the opportunity to study with healthy peers. 

Keywords: inclusive education, children with special needs, 
educational institutions. 

 
Постановка проблеми.  Рівень  здоров’я дорослого покоління 

останніми роками помітно погіршується, негативно впливає на 
здоров’я дітей та молодших нащадків. Шкідливі звички, 
захворювання, екологічний фактор – все це частково або повністю 
впливає на народження дітей з різними видами порушень. У 
зв’язку з цим виникає необхідність пошуку альтернативних шляхів 
вирішення проблеми навчання,  пристосування до зручних умов 
життя дітей та людей з особливими потребами. 

Аналіз наявних досліджень. Окремої уваги заслуговують 
напрацювання у розвитку методики інклюзивного навчання таких 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D0%B0%D0%BA%20%D0%A2$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
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