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ВЗАЄМОДІЯ ШКІЛЬНОГО ТА ПОЗАШКІЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА В ІНКЛЮЗИВНОМУ НАВЧАННІ ДІТЕЙ  

З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ 
 

Сьогодні в системі освіти України активно впроваджується інклюзивне 

навчання дітей з особливими освітніми потребами, яке є демократичним та 

високогуманним за своєю метою. В. Сухомлинський наголошував на тому, 

що не може існувати виховання особистості поза колективом, як не може 

бути колективу без особистостей. Діти з незворотними інтелектуальними 

порушеннями не повинні бути покинуті самі на себе, а розвиватися у таких 

же умовах, що й діти з нормальним розвитком [3].  

Водночас, цілком погоджуючись з думкою В. Бондаря, зазначимо, 

що механічне переведення дітей з інтелектуальними порушеннями зі 

спеціальної школи до закладу загальної середньої освіти без необхідного 

нормативно-правового, навчально-методичного та кадрового забезпечення 

може призвести до невдач, викликати зневіру батьків і громадськості в 

доцільності спільного навчання дітей з різними освітніми можливостями 

та потребами [1].  

В Україні окремі аспекти проблеми інклюзивного навчання 

досліджують Ю. Бистрова, Ю. Бойчук, В. Бондар, А. Колупаєва, 

В. Синьов, Н. Софій, М. Шеремет, В. Тарасун, О. Таранченко, А. Шевцов 

та ін. Більшість учених вказують на необхідність упровадження нових 

форм освіти, взаємодії шкільного та позашкільного освітнього середовища 

в інклюзивному навчанні дітей з інтелектуальними порушеннями, які б 

сприяли інтеграції дітей з особливими освітніми потребами у суспільство. 

Науковці зазначають, що украй важливо створити не лише інклюзивне 

середовище у школі, але й інклюзивний освітній простір, який забезпечить 

високий рівень взаємодії дітей з різними освітніми та психофізичними 

можливостями й потребами у процесі групової діяльності та їх соціалізації, 

створить умови для надання комплексної психологічної, педагогічної, 

соціальної підтримки дітям з інтелектуальними порушеннями. 

В. Сухомлинський доречно зауважував, що колектив може стати 

виховним середовищем тільки в тому разі, коли він створюється під час 

спілкування і спільної діяльності, яка дає кожному радість і насолоду, 

розвиває його інтереси і здібності, коли є освічений педагог, який любить 

дітей та створює «ситуацію успіху» для кожного учня [3], адже діяльність 
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дитини виступає провідним фактором розвитку її особистості. Однак 

джерелом розвитку особистості стає не тільки процес здійснення 

діяльності, але і її результат, пережитий особистістю як індивідуальне 

досягнення, як успіх. Говорячи про успіх, педагоги-дослідники (B. Ільїн, 

В. Коротов, І. Лернер, М. Махмутов,  М. Скаткін, Г. Щукіна й ін.) мають на 

увазі не стільки удачу, скільки гарну результативність (або вражаючі 

результати) у досягненні намічених цілей і завдань, а також пов'язане із 

цим індивідуальне усвідомлення й суспільне визнання отриманого 

дитиною (або групою дітей) результату. Переживання, що супроводжують 

досягнення успіху, визначають морально-психологічне  самопочуття 

дитини як з нормотиповим розвитком, так і з особливими освітніми 

потребами, обумовлюють темпи й спрямованість її саморозвитку, 

стимулюють соціальну активність особистості. Проте, через наявні у дітей 

з інтелектуальними порушеннями недоліки розумового розвитку, обмежені 

можливості до засвоєння знань та низьку пізнавальну активність, створити 

для них «ситуацію успіху» в навчальній діяльності в колективі дітей з 

нормотиповим розвитком вкрай складно. Саме тому діти з 

інтелектуальними порушеннями мають залучатися до різноманітних видів 

позашкільної групової освітньої діяльності в середовищі дітей, які мають 

подібне за типом та структурою інтелектуальне порушення. Це дасть 

можливість репрезентувати свої досягнення в різних видах діяльності та 

самореалізуватися (участь в оглядах художньої самодіяльності, виставках 

творчих і художніх виробів, спортивних змаганнях тощо), отже пережити 

дитиною ситуацію «зовнішнього» успіху.  

Тож постає проблема розробки і впровадження в практику закладів 

загальної середньої освіти з інклюзивним навчанням дітей з 

інтелектуальними порушеннями інноваційних форм взаємодії шкільного та 

позашкільного освітнього середовища, заснованих на моделі особистісно-

орієнтованої освіти, спрямованих на формування в учнів з 

інтелектуальними порушеннями життєво необхідних компетентностей – 

соціальних, комунікативних, правових, громадянських та ін.  

Закладу загальної середньої освіти з інклюзивним навчанням шляхом 

підписання договору про співпрацю із закладом позашкільної освіти 

необхідно створити інклюзивний освітній простір – упорядковану 

структуру, яка характеризує всі процеси, форми, траєкторії руху і виражає 

відношення між об’єктами освітньої діяльності, забезпечуючи потреби 

дитини з інтелектуальними порушеннями у творчій самореалізації та 

інтелектуальний і фізичний розвиток, створює умови для соціального 

захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, 

обдарувань та стану здоров'я дітей.  

На базі закладу позашкільної освіти для дітей з інтелектуальними 

порушеннями важливо створювати окремі групи при гуртках, секціях, 

клубах, культурно-освітніх, спортивно-оздоровчих об'єднаннях. 

Відвідуючи ці групи, діти з інтелектуальними порушеннями можуть 

здобувати та поглиблювати знання, у них формуватимуться уміння та 
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навички, необхідні для подальшої професійно-трудової соціалізації та 

соціальної адаптації, адже індивідуальний навчальний план на таку дитину 

в умовах інклюзивного навчання не передбачає виділення додаткових 

годин для неї на проведення уроків праці та професійної підготовки учнів 

до подальшого самостійного життя.  

Для дітей з інтелектуальними порушеннями доцільно організовувати 

гурткові, секційні заняття в закладах позашкільної освіти за такими 

напрямами:  

1. еколого-натуралістичний, який передбачає формування знань, 

навичок в галузях сільського господарства: квітництво, лісництво, 

садівництво, бджільництво та ін., оволодіння учнями знаннями про 

навколишнє середовище;  

2. художньо-естетичний, який забезпечує розвиток творчих 

здібностей та здобуття учнями практичних навичок, оволодіння знаннями 

в сфері вітчизняної культури та мистецтва;  

3. туристсько-краєзнавчий, який спрямовується на залучення учнів 

до активної діяльності з вивчення історії рідного краю та довкілля;  

4. фізкультурно-спортивний або спортивний, який забезпечує 

розвиток фізичних здібностей учнів, необхідні умови для повноцінного 

оздоровлення, загартування, змістовного відпочинку і дозвілля, занять 

фізичною культурою і спортом, набуття навичок здорового способу життя;  

5. соціально-реабілітаційний, який забезпечує соціальне становлення 

та розвиток інтересів, здібностей, нахилів, потреб у самореалізації учнів, 

підготовку їх до активної професійної та громадської діяльності, 

організацію їх змістовного дозвілля та відпочинку. 

Для дітей з інтелектуальними порушеннями на основі результатів 

феноменологічної психолого-медико-педагогічної оцінки розвитку 

визначаються «сильні» та «слабкі» сторони розвитку, схильності та 

здібності, обирається напрям позашкільної освіти, створюються відповідні 

групи в закладі. Ці секційні або гурткові групи працюють за власними 

освітніми програми, які розробляються на основі типових освітніх програм 

з урахуванням модально-специфічних закономірностей розвитку дітей з 

інтелектуальними порушеннями.  

Отже, заклад загальної середньої освіти та позашкільний навчальний 

заклад утворюють інклюзивний освітній простір для навчання, 

корекційного виховання та розвитку для дітей з інтелектуальними 

порушеннями, адже тільки цілеспрямований вплив на розвиток дитини 

сприяє набуттю нею практичного і життєвого досвіду, а отже – успішній 

соціалізації дитини в суспільстві. 
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