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Інтеграція України у світовий освітній простір, поряд зі зміною правових 

та суспільно-економічних підходів, вимагає системного вдосконалення 

освітньої галузі, пошуку ефективних шляхів підвищення якості освітніх послуг 

та реального забезпечення однакового доступу всіх громадян, зокрема і дітей з 

особливими освітніми потребами, до якісної освіти. Відповідно підготовка 

майбутніх педагогічних працівників до роботи з дітьми з особливими освітніми 

потребами позначається сьогодні як одна з провідних цілей розвитку 

української держави й суспільства. 

У Законі України «Про освіту» наголошується, що дитина з особливими 

освітніми потребами має необхідність додаткової постійної чи тимчасової 

підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення її права на освіту. Це 

поняття безпосередньо пов’язане зі становленням інклюзивного підходу в 

освіті, в межах якого інклюзивне навчання розглядається як система освітніх 

послуг, гарантованих державою, що базується на принципах недискримінації, 

врахування багатоманітності людини, ефективного залучення та включення до 

освітнього процесу всіх його учасників [2]. Конвенція про права дитини та 

Декларація про права інвалідів, ухвалені Генеральною асамблеєю ООН, а також 

інші вітчизняні законодавчі акти серед пріоритетів визначають право дитини з 

особливими освітніми потребами в тому числі й на освіту. 

Про актуальність вказаної проблематики свідчить все більш зростаючий 

науковий інтерес дослідників щодо цього питання. Проблеми навчання і 

виховання дітей з особливими освітніми потребами, їх інтеграції у середовище 

закладів освіти, а також питання готовності майбутніх педагогічних кадрів до 

роботи з дітьми в умовах інклюзивної освіти, соціальної адаптації дітей з 

особливими потребами до закладів освіти досліджували такі науковці, як 

О. Антонова, В. Бондар, Н. Буковцова, К. Волкова, О. Горбатюк, Д. Депплер, 

Н. Лалак, Т. Лорман, Н. Назарова, Т. П’ятакова, О. Рассказова, Д. Харві, 

В. Шишенко, Ю. Шумилівська та інші. Аналіз наукового доробку вітчизняних 

та зарубіжних вчених дає можливість констатувати, що сьогодні більшість 

наукових праць присвячені питанням висвітлення особливих освітніх потреб 

дітей у закладах середньої освітньої ланки. Проте проблеми розуміння 
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особливих освітніх потреб дітей дошкільного віку та підготовки майбутніх 

вихователів до роботи з ними в умовах запровадження інклюзивної освіти у 

дошкільних закладах, яким присвятили свої наукові розвідки такі вчені, як 

А. Аніщук, А. Колупаєва, Л. Савчук, О. Мартинчук, І. Юхимець та інші, є 

набагато менш дослідженими, хоча й не менш актуальними.  

Як наголошує А. Аніщук, для ефективного упровадження інклюзивного 

навчання необхідно вирішити низку проблем, пов’язаних не тільки з недостанім 

фінансуванням і матеріально-технічним забезпеченням, а й з неоднозначними 

позиціями членів суспільства і, перш за все, з неготовністю педагогічних кадрів 

до здійснення професійної діяльності в нових умовах [1, с. 214]. Тому одним із 

найважливіших чинників врахування особливих освітніх потреб у закладах 

освіти має бути формування професіоналізму майбутнього педагога в умовах 

інклюзії [3, с. 100]. Відповідно можемо стверджувати, що впровадження ідей 

інтеграції та інклюзії у дитячі садки України значною мірою залежить від 

готовності суспільства і освітянської спільноти й, насамперед, від кваліфікації 

кадрів, що вимагає внесення змін у процес підготовки майбутніх вчителів і 

вихователів.  

Вчені (О. Акімова, А. Аніщук, К. Волкова та інші) наголошують на 

необхідності оволодіння майбутніми вихователями ЗДО інклюзивною 

компетентністю, яка забезпечить можливість здійснювати моніторинг 

психофізичного і соціального розвитку дітей, особистісно-орієнтований підхід, 

враховуючи індивідуальні особливості кожної дитини, створювати умови для 

включення дітей з особливими освітніми потребами в освітнє середовище. 

Інклюзивна освіта вимагає, щоб майбутні вихователі ґрунтовно володіли 

знаннями щодо специфіки розвитку дітей з особливими освітніми потребами, 

вміли здійснювати корекційні заходи в умовах закладів освіти. Отже, для 

підготовки майбутніх вихователів ЗДО до діяльності в умовах  інклюзивної 

освіти важливою стає цілеспрямована робота із удосконалення знань про 

дитину, підвищення рівня методичної готовності до роботи з дітьми з освітніми 

потребами, навчання педагогів дієвій співпраці з усіма учасниками освітнього 

процесу. При цьому підкреслимо, що до категорії осіб з особливими освітніми 

потребами можуть підпадати не тільки діти з інвалідністю, а й діти з мовними 

освітніми потребами, внутрішньо переміщені особи, діти-біженці та діти, які 

потребують додаткового та тимчасового захисту.  

Підсумовуючи, зазначимо, що сьогодні становлення інклюзивного 

підходу в освіті вимагає докорінної перебудови світогляду освітянської 

спільноти, батьків, усього суспільства, створення сприятливих освітніх умов 

для будь-яких категорій дітей. Одним з основних суб’єктів діяльності з дітьми з 

особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти виступає 

вихователь ЗДО, який має отримати відповідні знання та уміння, оволодіти 

інклюзивною компетентністю. 
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Визнання українським суспільством пріоритету загальнолюдських 

цінностей передбачає від освіти нового ставлення до дітей з інвалідністю, 

розв’язання завдань їхньої соціалізації та інтеграції [1]. Зміст та основні 

завдання участі соціально-психологічної служби та ІРЦ з питань соціально-

психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами визначено 

низкою нормативно-правових документів. У закладах загальної середньої 

освіти здійснюється соціально-психологічний супровід дітей з ООП в межах 

загального навчання та виховання, створюються умови для їхнього 

гармонійного розвитку.  

Процес соціально-психологічного супроводу дітей із особливими 

освітніми потребами – це система передавання соціального досвіду з 

урахуванням особливостей і потреб різних категорій дітей із порушенням 

розвитку за активної їхньої участі й забезпечення адекватних умов, у результаті 

чого діти залучаються до роботи в усіх соціальних системах, структурах, беруть 

активну участь в основних сферах життя і діяльності суспільства, готуються до 

повноцінного дорослого життя, самореалізації та розкриття себе як особистості.  

Інклюзивний підхід у системі освіти полягає в тому, що заклади загальної 

середньої освіти мають бути відкритими для всіх дітей, незалежно від їхніх 

фізичних, інтелектуальних, соціальних, емоційних, мовних чи інших 

особливостей. За рівнями включення дитини в освітній процес виокремлюють 

такі види: повна (рекомендована дітям, які за рівнем психофізичного розвитку 

відповідають віковій нормі та психологічно готові до спільного навчання з 

дітьми з типовим розвитком за індивідуальними програмами); комбінована 
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