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Визначений державою курс на гуманізацію 
сучасного суспільства передбачає розвиток 
інклюзивних процесів у всіх сферах життєді-
яльності, зокрема в освіті. Інклюзія виступає 
однією з умов, що сприяють покращенню яко-
сті життя, реалізації прав громадян на отри-
мання якісної та доступної освіти, їх соціальної 
адаптації та інтеграції в суспільство.

Інклюзивне освітнє середовище – 
полісуб’єктне та передбачає включення дітей 
з особливими освітніми потребами (ОПП) 
в єдиний освітній процес з їх ровесниками, що 
мають типовий розвиток.

Інклюзивне навчання – це такий процес нав-
чання та виховання, в якому діти незалежно від 
їх фізичних, психічних та інтелектуальних осо-
бливостей включені у загальну систему освіти 
та навчаються за місцем проживання разом зі 
своїми однолітками. 

У Законі України «Про повну загальну 
середню освіту» порядок організації інклюзив-
ного навчання прописаний статтею 26, де рег-
ламентується порядок створення інклюзивних 
класів, функції інклюзивно-ресурсних центрів 
у формуванні індивідуальної програми роз-
витку, місія асистента учня тощо [1].
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У представленій статті розглянуто 
концептуальні положення інклюзії. Акцен-
товано, що в умовах типових освітніх 
закладів ця технологія набуває потужного 
соціального характеру. Наголошено, що 
учні з особливими освітніми потребами 
та інвалідністю становлять доволі різно-
рідну соціальну групу, що зумовлено осо-
бливістю обмежень, пов’язаних з конкрет-
ною нозологією (хворобою), яка й окреслює 
обмеження життєдіяльності. Ця особли-
вість потребує в кожному конкретному 
випадку спеціальної моделі супроводу. 
У статті акцентовано увагу на соціальних 
групах, які являють особливу складність 
у повсякденній освітній практиці. Це учні 
із порушенням інтелекту, розумового роз-
витку, що супроводжуються агресивними 
проявами та здебільшого учні з розладами 
аутичного спектра. Визначено проблемні 
позиції в організації інклюзивного навчання 
(недосконалість нормативної бази, низький 
рівень професійної підготовки фахівців для 
роботи в інклюзивних класах, недоскона-
лість матеріальної бази, невідповідність 
штатного забезпечення запитам інклюзив-
них шкіл та класів.) Авторка наголошує на 
важливості використання педагогічного, 
психологічного та управлінського ресурсів 
в організації освітнього процесу. З метою 
окреслення проблемних позицій в організа-
ції дистанційного навчання в період каран-
тину, зокрема в інклюзивних класах, було 
проведено онлайн-опитування батьків 
дітей, які виховують дитину з інвалідністю 
та особливими освітніми потребами та яка 
навчається в інклюзивному класі. Резуль-
тати свідчать про неготовність дослі-
джуваної групи працювати в онлайн-режимі 
через порушення розпорядку дня, суттєве 
збільшення навантаження, критичний час 
перебування перед монітором комп’ютера, 
збільшення тривоги, емоційних розладів 
та відсутність ототожнення сприйняття 
вчителів на екрані та вчителів у класі.

Ключові слова: інклюзія, інклюзивне нав-
чання, дистанційне навчання, інклюзивне 
навчання в період карантину.

The presented article considers the conceptual 
provisions of inclusion. It is emphasized that in 
the conditions of typical educational institutions 
this technology acquires a strong social charac-
ter. The author points out that students with spe-
cial educational needs and disabilities are quite 
a diverse social group, due to the peculiarities 
of the restrictions associated with a particular 
nosology (disease), which outlines the limita-
tions of life. This feature requires a special model 
of support in each case. The article focuses on 
social groups that are particularly complex in 
everyday educational practices. These are stu-
dents with intellectual disabilities, problems with 
mental development, accompanied by aggres-
sive behavior, and in some cases students with 
autism spectrum disorders. The paper defines 
problematic areas in the organization of inclu-
sive education (imperfection of the regulatory 
framework, low level of professional training 
for work in inclusive classrooms, the imperfec-
tion of the material base, inconsistency of staff-
ing with the requirements of inclusive schools 
and classes.) The author emphasizes the impor-
tance of using pedagogical, psychological, 
and managerial resources in the organization 
of the educational process. In order to outline 
the problematic areas in the organization of dis-
tance learning during quarantine, in particular in 
inclusive classes, an online survey among par-
ents raising a child with disabilities and special 
educational needs and who attends an inclusive 
class was conducted. The results show that 
the study group was not ready to work online 
due to disruption of the daily routine, a signifi-
cant increase in workload, a critical time in front 
of a computer monitor, increased anxiety, emo-
tional disorders, and lack of identification of teach-
ers on-screen and teachers in the classroom.
Key words: inclusion, inclusive education, dis-
tance learning, inclusive education during quar-
antine.
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В основу інклюзивної освіти закладені ідеї, 
які виключають дискримінацію дітей та ство-
рюють для них особливі освітні умови. Інклю-
зивна освіта – процес розвитку загальної 
освіти, який передбачає доступність освіти 
для всіх у плані пристосування до різних 
потреб, що забезпечує доступ до освіти для 
дітей з ОПП та інвалідністю.

Дитина, яка має функціональні обмеження 
здоров’я (ФОЗ), потребує розширеної соціа-
лізації, розвитку, доступу до всіх видів кому-
нікації, що в майбутньому допоможе їй під-
готуватися до подальшого активного життя 
та виконання всіх соціальних ролей. Освіта 
дітей з ФОЗ виступає одним із факторів побу-
дови інклюзивного суспільства, в якому кожна 
дитина зможе відчути свою приналежність, 
важливість присутності та участі у всіх соці-
альних процесах. Ідеологія інклюзії ґрунту-
ється на ідеї суспільства, в якому інститути 
сприяють інтересам усіх членів суспільства, 
забезпечення рівності їхніх прав, що виступає 
профілактикою соціальної дезадаптації осіб 
з функціональними обмеженнями здоров’я 
та зростання негативного ставлення до них 
з боку тих, хто не має ніяких обмежень.

Метою цієї статті є окреслення проблем-
них позицій в організації дистанційного нав-
чання в інклюзивних класах закладів загальної 
середньої освіти в період карантину.

На думку більшості вітчизняних і зарубіжних 
дослідників, успіх інклюзії залежить від комп-
лексу педагогічних і психологічних ресурсів: 
професійної компетентності педагога, змісту 
та структури навчальних планів і програм під-
готовки та перепідготовки, підвищення ква-
ліфікації спеціалістів, створення спеціально 
організованого інклюзивного освітнього сере-
довища. У цьому контексті набирає ваги управ-
лінський ресурс, адже саме від мистецтва 
організації інклюзивного навчання залежить 
результат ефективності технології інклюзії.

Проте сучасний стан організації інклюзив-
ного навчання свідчить про наявність низки 
суттєвих проблем:

– законодавчо не визначено, який рівень 
глибини нозології дає  змогу дитині навчатися 
в масовій школі, перебуваючи в системі коор-
динат певного інтелектуального та емоційного 
навантаження. Який рівень затримки інтелек-
туального розвитку є допустимим для пере-
бування в інклюзивних класах? Чи можуть діти 
з глибокими психічними розладами бути зара-
хованими до масової школи?

– матеріальна база закладів загальної 
середньої освіти здебільшого лише умовно 
забезпечує безбар’єрне середовище;

– кадрове забезпечення освітнього про-
цесу не відповідає запитам і нормативним 
вимогам – вчителі не мають відповідної освіти 
та перепідготовки для роботи в інклюзивних 

класах, асистентами вчителів часто-густо 
стають випадкові спеціалісти-вчителі, які на 
поточний навчальний рік не мають годин за 
своєю спеціалізацією і тому погоджуються на 
посаду асистента, не маючи ані відповідної 
підготовки, ані бажання занурюватися в спе-
цифіку роботи асистента учня, супроводжу-
ючи дитину, яка потребує професійної чутли-
вості та кваліфікаційної допомоги.

Аналіз теоретичних та емпіричних дослі-
джень інклюзивного навчання, що були про-
ведені спеціалістами США та країн Західної 
Європи, умовно можна поділити на три групи:

– підготовка спеціалістів до роботи в умовах 
інклюзії (А. де Боер, А. Миннарт, С.-Дж. Пиел, 
Б. Кагран, М. Шмідт, Дж.-Р. Ким, Т. Брендон, 
Д. Чарлтон) [2–4];

– взаємодія дітей з ООП зі своїми ровес-
никами, що не мають проблем із здоров’ям 
(Р. Пиерл, Ф.С. Родкин, Дж.-Х. Томсон, 
Т.В. Фармер, П. Федора, В. Ейкер) [5];

– організація освітнього процесу в інклю-
зивних класах (В.Ю. Дикер) [6].

Україна представлена в роботах Н. Софій, 
Н. Дятленко, В Шинкаренко, Т. Скрипник, 
Т. Байди та інших.

Значним науковим внеском у розробку 
технологій інклюзії, зокрема у вищій школі, 
відзначилася наукова команда Відкритого 
міжнародного університету розвитку людини 
«Україна» на чолі з академіком П. Таланчу-
ком (М. Чайковський, Л. Сердюк, А. Шевцов, 
О. Дікова-Фаворська та інші) [7]. 

Термін «інклюзія» було прийнято у 1994 році 
на Всесвітній конференції по освіті осіб з осо-
бливими потребами. Відповідно до Саламан-
ської Декларації «основний принцип інклюзив-
ної школи полягає в тому, що всі діти мають 
навчатися спільно у всіх випадках, коли це 
є можливим, незважаючи ні на які труднощі 
або відмінності, що існують між ними. В рамках 
інклюзивних шкіл діти з ООП мають отриму-
вати будь-яку додаткову допомогу, яка може 
бути їм необхідна для забезпечення ефектив-
ного навчання. Інклюзивна школа є найефек-
тивнішим засобом, що гарантує солідарність 
між дітьми з особливими освітніми потребами 
та їх ровесниками» [8]. 

Проте масовий перехід до спільного (інклю-
зивного) навчання дітей з ООП та інвалідністю 
в умовах типових освітніх закладів потребує 
вирішення низки проблем не тільки педагогіч-
ного, а перш за все соціального характеру.

Необхідно враховувати, що діти з ООП 
та діти з інвалідністю становлять доволі різ-
норідну соціальну групу, що зумовлено осо-
бливостями обмежень, пов’язаних з конкрет-
ною нозологією (хворобою), яка і окреслює 
обмеження життєдіяльності: порушення руху, 
зору, слуху, мови, особливості ментального 
сприйняття тощо. Таким чином, ці особливості 
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потребують у кожному окремому випадку спе-
ціальної моделі супроводу. Якщо розглядати 
інклюзію як соціальний інститут, маємо врахо-
вувати специфіку кожної категорії досліджува-
ної соціальної групи.

Особливу складність у повсякденній прак-
тиці викликає робота з категоріями учнів, що 
мають розлади аутичного спектра та пору-
шення інтелекту. У цих випадках інклюзивна 
форма навчання де-юре, реалізована фор-
мально, де-факто – навчання здійснюється за 
програмою спеціальної освіти. І в цьому кон-
тексті найважливіший складник – взаємодія 
дитини з ООП та дитини з інвалідністю зі здо-
ровими (типовими) однолітками, задоволення 
потреби у повноцінній комунікації та створення 
умов для повноцінної соціалізації дитини 
з функціональними обмеженнями здоров’я.

Таким чином, будуючи систему інклю-
зивного навчання на рівні масового впрова-
дження, необхідно мати чітку уяву про зміст 
інклюзії не тільки на теоретичному рівні, а перш 
за все на рівні соціальних практик. 

Станом на 1 січня 2020 року в інклюзивних 
класах навчається 19345 учнів з особливими 
освітніми потребами. На початок 2020 року 
в Україні створено 13782 інклюзивні класи, що 
становить 35% від загальної кількості закладів 
загальної середньої освіти [9]. 

В Україні масове впровадження інклюзії від-
булося в контексті певного «управлінського 
диктату», без відповідної підготовки кадрів, 
без створення необхідних архітектурних, тран-
спортних, організаційних умов, так необхідних 
для «безбар’єрного середовища». Суб’єкти 
освітнього процесу не набули певної психоло-
го-педагогічної підготовки для роботи з техно-
логією інклюзії, тому тривога та упередженість 
фахівців, залучених до процесу, виправдана 
та зрозуміла.

При цьому увага щодо аналізу соціальних 
проблем інклюзивного освітнього процесу не 
стала пріоритетом у роботі управлінців освіти 

вищого рівня. Не обговорюються проблеми 
фактичної неготовності учнів до інклюзивного 
навчання з причини їх фізичного стану, а також 
проблеми адаптації освітнього простору з ура-
хуванням специфіки окремих порушень здо-
ров’я учнів з інвалідністю.

Побудова спільного освітнього простору 
в інклюзивній школі передбачає в певному 
сенсі єдині освітні стандарти як для типо-
вих учнів, так і для учнів з ООП та інвалідні-
стю. Проте за спостереженнями, з огляду на 
особливості навчального процесу в школах, 
реальний стан професійного кадрового забез-
печення, таке завдання практично є дуже 
важко виконуваним стосовно дітей з глибо-
кими порушеннями, зокрема інтелекту.

 Ситуація з COVID-19, яка з березня 
2020 року гостро вплинула на традиційний 
освітній процес у закладах загальної серед-
ньої освіти, виявила слабкі місця в організа-
ції навчання, рівні готовності шкіл до формату 
віддаленого (дистанційного), точніше ска-
зати, домашнього навчання. Найбільш враз-
ливою категорією в цій ситуації, безумовно, 
стали учні з ООП та інвалідністю, які навчалися 
в інклюзивних класах.

Державна служба якості освіти та Офіс 
Освітнього Омбудсмена провели дослідження 
стосовно стану дистанційного навчання під 
час карантину [10; 11], проте концепт інклюзії 
залишився поза увагою посадовців.

У період з 25 травня по 20 червня 2020 року 
методом онлайн-опитування за принципом 
самовідбору учасників нами було проведене 
зондажне дослідження «Інклюзивне навчання 
в умовах карантину», мета якого – виявити 
проблеми та виклики в організації дистанцій-
ного навчання учнів з проблемами здоров’я 
через оцінки батьків дітей, які супроводжували 
цей формат навчання вдома.

Усього опитано 197 батьків, які виховують 
дитину з інвалідністю та з особливими освіт-
німи потребами, яка навчається в інклюзив-

 
Рис. 1. Розподіл респондентів за типом населеного пункту, %
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Рис. 2. Категорії дітей, які навчаються в інклюзивних класах, %

 
Рис. 3. Досвід навчання в інклюзивному класі, %

 
Рис. 4. Сприйняття дітьми змін у форматі навчання, %

ному класі. Респонденти представили всі 
регіони України, крім АР Крим. Відповідно, 
результати відображають думку батьків, які 
мали доступ до Інтернету, змогу та власну 

зацікавленість узяти участь у ньому. Для розу-
міння думки інших категорій батьків необхідно 
проводити додаткове дослідження з викорис-
танням інших методів. 
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Методологія не передбачає пропорційного 
представлення думки різних категорій батьків 
(респондентів) стосовно всієї сукупності, але 
представлене соціологічне дослідження дає 
змогу сформувати гіпотези про стан проблеми 
та окреслити основні потреби батьків під час 
пандемії з урахуванням можливості початку 
нового навчального року в дистанційному 
режимі, якщо епідеміологічна ситуація буде 
несприятливою. Ці гіпотези можуть бути пере-
вірені в таких репрезентативних дослідженнях.

В опитуванні взяли участь 196 батьків, 
більше 40% з яких проживають в обласних 
центрах та містах обласного підпорядкування 
України, практично кожен п’ятий в містах – не 
районних центрах, та практично кожен деся-
тий (9,7%) є мешканцем сільської місцевості 
(див. рис. 1).

Нас цікавило, які категорії навчаються 
в інклюзивних класах. З розподілом відповідей 
респондентів можна ознайомитися на рис. 2.

З представленої картини набору нозологій 
бачимо, що переважають категорії, які мають 
порушений інтелект та низький рівень соці-
альної адаптації, що, своєю чергою, вимагає 

копіткої, системної, професійної роботи всіх 
суб’єктів освітньої діяльності. Будь-яке пору-
шення процесу, його різка зміна може призве-
сти до нівелювання здобутих результатів під 
час попереднього навчання.

Більшість дітей мала досвід навчання 
в інклюзивному класі більше одного року. Про 
це повідомили 87,2% батьків (див. рис. 3).

Досвід навчання в інклюзивному класі, на 
нашу думку, є дуже важливим, адже він забез-
печує повноцінну соціалізацію, налагодження 
контактів не тільки з учителями, але й учнями, 
у батьків формується розуміння того, наскільки 
дитина комфортно почувається в навчальному 
середовищі.

Саме тому нас насамперед цікавили думки 
батьків стосовно сприйняття їхніми дітьми 
змін у форматі навчання, які були спричинені 
COVID-19 (див. рис. 4).

Незважаючи на певні позитивні показники, 
більше третини сприйняли зміни спокійно, 
а кожен восьмий респондент заявив, що їхні 
діти зраділи змінам, проте ми маємо конста-
тувати, що ситуація із введенням віддаленого 
навчання призвела до збільшення емоційної 

Рис. 5. Організація дистанційного навчання, %

 
Рис. 6. Методична підтримка батьків під час карантину, %
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напруги, тривоги, психологічного диском-
форту учнів з ООП та інвалідністю. Тому цей 
фактор треба враховувати у розробці мето-
дичних рекомендацій для роботи в інклюзив-
них класах в умовах дистанційного навчання, 
спричиненого карантином.

Проблеми, з якими стикалися батьки під 
час карантину, скоріше за все, зумовлені низь-
ким рівнем організації дистанційного навчання 
(див. рис. 5).

Як бачимо, більше третини батьків визна-
чили роботу з дитиною, яка має глибокі пору-
шення із здоров’ям, як таку, що була не органі-
зована. Лише 18,4% опитаних батьків оцінили 
ситуацію як організовану згідно зі стандартом, 
тобто з дитиною працював і вчитель, і асис-
тент учня.

Для більш коректної оцінки рівня організа-
ції дистанційного навчання під час карантину 
ми поцікавилися у батьків, яким чином коре-
гувався процес домашнього навчання та яку 
допомогу вони отримували для виконання 
завдань. Розподіл відповідей батьків можна 
побачити на рис. 6. 

Як бачимо із представлених результатів, 
кваліфіковану допомогу батькам під час каран-
тину надавали ті фахівці, які складали пись-
мові інструкції та чіткі алгоритми з виконання 
завдань. На жаль, це незначний відсоток (15,8) 
у відповідях, що свідчить про відсутність побу-
дови партнерської взаємодії в умовах інклюзії.

Відкриті запитання щодо оцінки організації 
дистанційного навчання дали нам можливість 
поділити зауваження батьків за такими умов-
ними блоками:

Перший блок – «Дистанційне навчання не 
було організоване взагалі».

Другий блок – «Бажано було б перед каран-
тином провести навчання батьків-учителів-а-
систентів, як працювати в новому форматі».

Третій блок – «Зробили як змогли».
Четвертий блок – «Хочу в школу!!!».
Ми передбачали, що батьки дітей, які вихо-

вують дитину з ООП та інвалідністю, серед 
низки проблем в організації дистанційного 
навчання будуть масово визначати технічне 
забезпечення процесу та відсутність швид-
кісного Інтернету. Гіпотеза підтвердилася не 
повністю. Так, про відсутність комп’ютера 
та швидкісного Інтернету, які впливали на 
успішність навчального процесу, повідомила 
половина респондентів, які проживають у сіль-
ській місцевості, а жителі міст такі проблеми 
відчували значно рідше. На наявність вищеза-
значених проблем згадала третина опитаних – 
мешканців міст.

Відповіді на запитання «З якими пробле-
мами стикалася Ваша дитина під час дистан-
ційного навчання?» дали змогу визначити три 
основні проблеми, які мають бути враховані 
у подальшій організації дистанційного нав-

чання представників досліджуваної групи. Це 
несформованість навичок роботи з комп’юте-
ром (49,4%), порушення розпорядку дня, 
збільшення навантаження та неприпустиме за 
часом перебування перед монітором (більше 
90%). Проте найважливішою проблемою, на 
наш погляд, була ситуація, коли дитина не 
ідентифікувала людину на екрані з учителем, 
який працював з нею в класі. Про це повідо-
мили 80,7% батьків.

Враховуючи значення емоційного склад-
ника у процесі віддаленого навчання, рес-
пондентам були запропоновані запитання 
про активність зворотного зв’язку вчителя, 
рівень постійності контактів асистента учня 
та створення умов для неформального спілку-
вання однокласників. Результати опитування 
свідчать, що емоційну підтримку своїм учням 
надавала лише половина вчителів (51,5%), про 
постійний зв’язок з асистентом учителя пові-
домили 48,5%. Однієї з важливих форм соціа-
лізації дитини з ООП та інвалідністю є її нефор-
мальне спілкування з однолітками, проте, на 
жаль, воно залишилося поза увагою як учите-
лів, так і керівництва закладів освіти загалом. 
Про сприяння такому спілкуванню їхніх дітей 
повідомив кожен четвертий опитаний (24,5%).

Серед побажань, які висловлювали батьки 
щодо покращення організації дистанційного 
навчання, яке може бути подовжено у зв’язку 
з поширенням пандемії та задля того, щоб 
уникнути незручних, неприємних моментів 
під час віддаленого навчання, ми отримали 
як категоричне несприйняття запропонова-
ного формату навчання, так і пропозиції щодо 
покращення процесу. Відповіді батьків можна 
згрупувати таким чином:

Група батьків-«критиків»: 
«не боятися навчати дітей з ООП та інвалідні-

стю», «навчитися комунікувати та мати елемен-
тарне розуміння фізичних можливостей дітей», 
«щоб педагоги та керівники шкіл були людя-
ними і з розумінням ставилися до ситуації, яка 
склалася», «змусили асистентів учителів вико-
нувати свої обов’язки та інструкції», «щоб учи-
тель без підказки реагував на виконане учнем 
завдання» (цитати з опитувальних листів).

Група батьків-«партнерів»
«Налагодити співпрацю вчитель-батьки», 

«провести підготовку всіх задіяних у дистан-
ції»,  «більше спілкуватися вчителю і асистенту 
з батьками» (цитати з опитувальних листів).

Група батьків-«методистів»
«Розробити чіткі інструкції з виконання 

завдань», «розробити методику дистанцій-
ного навчання», «створити єдину онлайн-плат-
форму», «закупити планшети для інклюзивних 
класів», «оплатити родинам швидкісний Інтер-
нет», «зменшити навантаження», «подавати 
матеріал у формі короткометражних фільмів», 
«розробити допоміжні картки», «не порушу-
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вати розпорядок дня, пам’ятати про здоров’я 
дитини» (цитати з опитувальних листів).

Група «чутливих» батьків. Їх відрізняє 
активна потреба у зворотному зв’язку та інди-
відуалізації навчання.

«Проводити заняття в постійному діалозі 
з учнем», «питати, як справи у дитини», «питати 
у дитини, чи потребує допомоги?»,  «покра-
щення зворотного зв’язку», «індивідуальний 
підхід», «неформальні зустрічі», «індивідуа-
лізація навчання, врахування темпу дитини» 
(цитати з опитувальних листів).

Здійснивши аналіз результатів опитування 
батьків, які допомагали дітям з особливими 
освітніми потребами та інвалідністю під час 
карантину навчатися дистанційно в форматі 
інклюзивних класів, ми дійшли таких висновків.

1. Учні з ООП та інвалідністю під час каран-
тину мали труднощі з адаптацією до нового 
формату навчання, що підвищувало рівень їх 
тривожності та емоційні спалахи.

2. Спостерігалася дестабілізація емоцій-
ного стану, який потребував додаткових захо-
дів як медичного, так і психологічного втру-
чання, яке в період самоізоляції виявилося 
важкодоступним.

3. Системність у роботі вчителя та асис-
тента учня була порушена, що практично зне-
вілювало успіхи як дитини та її батьків, так 
і результати роботи вчителя та асистента.

4. Технічне забезпечення процесу, зокрема 
наявність гаджетів та швидкісного Інтернету, 
особливо для сімей із сільської місцевості, 
не відповідало запитам та потребам і суттєво 
порушувало організацію навчання.

5. Проблемним полем дистанційного нав-
чання стало усвідомлення батьками відсутно-
сті методичної підготовки під час виконання 
класних та домашніх завдань.

6. Найгострішою проблемою батьки визна-
ють порушення розпорядку дня, збільшення 
навантаження під час виконання завдань 
та критичний за обсягом час перебування 
перед монітором.

7.  Відсутність зворотного зв’язку з учите-
лем, асистентом учня, однокласниками, що 
має нести потужну позитивну хвилю дитині, 
яка в своєму житті вже багато часу перебувала 
на ізоляції, оптимізація групової взаємодії, 
повноцінної комунікації, які забезпечує інклю-
зивне навчання, розглядається чи не найваж-
ливішою умовою для розширеної соціалізації, 
процес якої не можна порушувати.

З урахуванням ситуації з поширенням пан-
демії, можливості продовження обмеження 
соціальних контактів, що може призвести до 
карантину в новому навчальному році, необ-
хідно врахувати больові точки першого досвіду 
дистанційного навчання в інклюзивних класах 
та розробити модель оптимального навчання, 
яка має базуватися на таких принципах, як:

– принцип диференціації (використання 
технології різнорівневого навчання);

– принцип інтерактивності (впровадження 
групових форм роботи із використанням ІКТ);

– принцип індивідуального підходу;
– принцип гнучкості (навчання в прийнят-

ному темпі);
– принцип поєднання синхронного й асин-

хронного навчання;
– принцип партнерства (методичний супро-

від батьків, які допомагають дитині навчатися 
в період карантину);

– здоров’язбереження (розпорядк дня, 
навантаження, час біля комп’ютера – все 
має бути узгоджене з лікарем, який наглядає 
дитину);

– ефективна взаємодія команди класу 
у підготовці проєктів, проведення квестів, 
флешмобів тощо задля забезпечення потреби 
в комунікації та зворотному зв’язку.

Реалізуючи концепцію інклюзивного нав-
чання, маємо розуміти цінність та соціальну 
вагомість представленої технології. Створю-
ючи безбар’єрний простір, будуючи мережу 
нових соціальних зв’язків через повноцінну 
комунікацію, надаючи доступ до якісної освіти, 
залучаючи дитину, молоду людину до участі 
у всіх процесах суспільного життя, ми надаємо 
людині з функціональними обмеженнями здо-
ров’я (інвалідністю) шанс побудувати власну 
життєву стратегію – економічно незалежну, 
соціально активну, що наповняє її життя новим 
змістом та створює умови для повноцінної 
самореалізації.
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