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ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

У  статті  висвітлено  проблеми,  з  якими  в  практичній  діяльності

стикається  асистент  учителя  у  роботі  з  дітьми  із  затримкою психічного

розвитку.
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Сучасна освітня політика України у своєму розвитку виходить на якісно

новий  щабель,  метою  якої  є  залучення  кожної  дитини  у  загальноосвітній

процес, що забезпечує реалізацію права на освіту кожної дитини, не залежно від

психофізичних особливостей її розвитку.  

             Прийнявши Декларацію про політику, принципи і практичну діяльність

у  сфері  освіти  осіб  із  особливими  потребами  (Саламанка,  Іспанія,  1994,

ЮНЕСКО,  1994  ЕD-99(WS)5),  усі  країни  світу  постали  перед  проблемою

удосконалення  системи  навчання,  виховання  та  соціальної  адаптації  дітей  із

порушенням психофізичного розвитку [4].

З метою підвищення ефективності навчального процесу в інклюзивному

класі запроваджено посаду асистента вчителя, до якого висувається низка вимог

та обов’язків, визначених законодавством (лист МОН молодь спорт № 1/9-675

від 25.09.12 року). 

На сьогодні актуальним залишається питання дослідження та вирішення

проблем, з яким стикається у практичній діяльності «новоспечений» у нашому

суспільстві асистент учителя.



Аналіз  досліджень  та  публікацій  дозволяє констатувати,  що  значну

увагу проблемі  професійної підготовки фахівців приділяють українські вчені.

Значну увагу  вирішенню  проблем,  пов’язаних  із  забезпеченням  фахової

підготовки,  вказують  сучасні  українські  вчені  А. Колупаєва,  З.Ленів,

А. Заплатинська, І. Луценко, Н. Компанець, Л. Коваль та інші.

З.П. Ленів,  спираючись  на  дослідження О. Качуровської,  зазначає,  що

окремим напрямом роботи в контексті запровадження інклюзивного навчання у

закладах освіти є організація підвищення кваліфікації педагогічних кадрів для

роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.[6, с. 131]. 

Мета  статті полягає  у  висвітленні  проблем  асистування,  з  якими

зустрічається асистент учителя у практичній діяльності в інклюзивному класі у

роботі з дітьми  із затримкою психічного розвитку (ЗПР).

З  метою  покращення  успішного  навчально-виховного  процесу  в

інклюзивному  класі,  введено  посаду  асистента  учителя,  перед  яким  постає

низка завдань: адаптація змісту та методів навчання до можливостей і потреб

дитини  з  особливими  освітніми  потребами  та  застосування  під  час  уроку

системи додаткових заходів, спрямованих на  опанування навчального матеріалу

[8, c.35].

А.А. Колупаєва, виділяє такі основні функції асистента вчителя:

- організаційну – надання необхідної допомоги в організації навчально-виховній

діяльності в інклюзивному середовищі;

-  навчально-розвиткову  –  разом  з  учителем  надає  освітні  послуги,  сприяє

розвитку дітей;

- діагностичну – спрямування на визначення рівня знань учнів, а також аспектів

соціально/емоційного розвитку,  в  яких учень потребує допомоги (визначення

рівня у командній взаємодії);

 -  аналітико-прогностична  –  визначається  вмінням  прогнозувати  очікуванні

результати, визначати довготривалі та короткочасні завдання при розробленні

індивідуальної програми розвитку [8, c. 36-37].

Спираючись на зазначені функції, можна виокремити проблеми, з якими

зустрічається асистент учителя у практичній діяльності з дітьми із ЗПР:



1. Дефіцит  спеціальних  знань  щодо  розвитку  дітей  з  психофізичними

особливостями  та  відсутність  вміння  працювати  з  такими  учнями.  В

інклюзивному класі мають право навчатися діти із ЗПР та іншими нозологіями.

І щоб навчально-виховний процес проходив успішно асистент учителя повинен

знати основні психофізичні особливості дитини із ЗПР чи іншою нозологією.

           Так, таку підготовку вже здійснюють. З вересня 2012 року відповідно до

листа  МОН  України  No  43-20/3923  від  07.10.2011  року  вперше  в  Україні  в

Педагогічному  коледжі  Львівського  національного  університету  імені  Івана

Франка  започатковано  підготовку  «асистента  вчителя  класу  з

інтегрованою/інклюзивною формою навчання»,  як  додаткову кваліфікацію на

напрямі підготовки «Початкова освіта»[7, c. 15]. Відповідно такі фахівці ще не

покинули  стін  своєї  “Альма-матері”.  На  сьогодні  таку  відповідну  посаду

займають, як правило, вчителі початкових класів, для яких не знайшлося годин

за кваліфікацією.  І тому арсенал знань, відносно психофізичних особливостей

таких дітей, незначний. Хоча  в  ідеалі такого вчителя повинні відряджати  на

спеціальні курси і має бути наявна людина, яка відповідає за «новоспеченого»

асистента  та  надає  інформацію  про  особливості  роботи  з  даною  категорією

дітей. Але така підготовка часто залишається фіктивною. Як результат, асистент

займається самоосвітою. І навіть коли здійснюється теоретична підготовка, то

все одно новому спеціалісту ще недостатньо практичних навичок у навчанні

дітей із ЗПР.

              2. Забезпечення методичними, наочними та дидактичними матеріалами.

Відповідно  до  специфіки  сприймання  навчального  матеріалу  дітьми  із  ЗПР,

постає проблема із забезпеченням додаткової навчальної та наочної бази. Адже

в  силу  уповільненого  розвитку  психічних  процесів  у  дітей  із  ЗПР,  стає

утрудненим сприймання навчального матеріалу. Так, для даної категорії дітей

розроблені  навчальні  підручники  та  посібники,  але  їх  кількість  для

загальноосвітніх  шкіл  дуже  обмежена,  а  з  деяких  навчальних  дисциплін  їх

немає  в  наявності.  Коли  дитину  із  ЗПР  приймають  у  загальноосвітній

навчальний  заклад,  відповідно  до  наказу  із  районного  ПМПК  виділяють

необхідні  підручники.  Але,  як  показує  практика,  ПМПК не може у  повному



обсязі  забезпечити  усі  школи  необхідними  підручниками,  кількість  яких  є

обмеженою для загальноосвітніх навчальних закладів. І навіть якщо є наявність

підручника  з  навчальної  дисципліни,  то  це  ще  не  гарантує  успішність  його

використання.  Адже,  для  дитини  із  ЗПР,  відповідно  до  індивідуальних

особливостей  розвитку,  мультимедійною  командою  розробляється

індивідуальний  навчальний  план,  а  запропонований  спеціальний  підручник

часто не відповідає плану учня із ЗПР, оскільки рівень знань дитини може не

збігається з вимогами  індивідуальної навчальної програми. Це, в свою чергу,

сильно утруднює діяльність  як  вчителя,  так  і  асистента  вчителя.  Тому,  що в

такому випадку,   асистент,  безпосередньо працюючи  з  дитиною  із  ЗПР не

забезпечений ні підручником, ні дидактичним чи наочним матеріалами. І, щоб

вийти  з  цього  складного  становища,  асистент  разом  із  вчителем  самостійно

«створюють»  свої  посібники,  використовуючи  роздруковані  матеріали  з

інтернет-ресурсів,  копіями  окремих  сторінок  навчальних  підручників  та

посібників, якими користуються учні із нормою розвитку.

           3. Проблема емоційного прийняття особливої дитини. Більшість вчителів

та  асистентів вчителів ставляться до дітей із  ЗПР чи іншими нозологіями із

співчуттям,  і  тим  самим  утруднюють  реалізацію  адаптації  дитини  до  умов

середовища класу,  садочка,  школи.  Відповідно,  асистент  вчителя,  підсвідомо

виявляючи своє співчуття, часто надає гіпер допомогу дитині, позбавляючи її

можливості виконати завдання самостійно.

              4. Чітке розуміння всіх педагогічних працівників навчального процесу

своїх обов’язків. Так, у процесі розвитку інклюзивної освіти прийняті обов’язки

усіх  учасників  професійної  команди.  Але,  у  зв’язку  з  тим,  що  для  нашого

суспільства  інклюзія  —  це  новий  щабель  у  розвитку  освіти.  Коли   у

загальноосвітньому  навчальному  закладі  з’являється  дитини  з  особливими

потребами, то не всі до кінця розуміють хто і що має виконувати. І на практиці

часто виходить так, що хтось несвідомо  переймає чиїсь обов’язки на себе. І це,

в першу чергу,  стосується асистента вчителя. Наприклад, батьки добре знають,

що  з  їхньою  дитиною  безпосередньо  працює  асистент  вчителя  і  відповідно

цікавитися успіхами своєї дитини вони намагаються у зазначеного спеціаліста,



хоча на подання такої інформації асистент немає права. Чи, наприклад, асистент

вчителя  разом  із  вчителем,  директором,  завучем,  проконсультувавшись  із

фахівцем ПМПК, не можуть дійти згоди хто і де саме має записувати проведену

навчальну роботу з дитиною із ЗПР чи іншою нозологією. І таких прикладів

можна знайти ще багато.

              5. Покликання і бажання працювати з дітьми із нозологіями. Будь-яка

професія  чи  діяльність  повинні  приносити  людині  задоволення.  На  жаль,  у

будь-якій  сфері  діяльності  є  «випадкові»  люди  і  є  ті,  які  працюють  із

задоволенням.  Тому,  на  нашу  думку,  асистентом  учителя  не  може  бути

«випадкова»  людина,  яка  прийшла  працювати  тільки  заради  якихось

матеріальних потреб. Це повинна бути людина, яка прагне працювати з дітьми

із особливими потребами. Тому, що діти — тонкі психологи, і вони відчувають,

з яким настроєм приходить до них учитель. Відповідно, якщо асистент учителя,

який  найближче  знаходиться  до  учня,  буде  відчувати  незадоволення  своєї

роботи, то це принесе більше негативу, ніж позитиву в адаптації дитини.

Висновки: Таким чином, слід зазначити, що однією із головних проблем,

з  яким  стикаються  асистенти  вчителів,  є  дефіцит  необхідних  знань  щодо

розвитку  дітей  з  психофізичними  особливостями  та  вміння  застосовувати

отриманні знання у практиці роботи. Однак, незважаючи на всі проблеми щодо

організації  навчально-виховного  процесу,  наявність  асистента  вчителя  в

інклюзивному  класі  необхідна  для  підвищення  ефективності  навчальної

діяльності.
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