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Вступне слово
Майкл Пітерсон

Учо му по ля гає ме та шко ли? Від по ві дей на це за пи тан ня без ліч. І, вреш ті-
решт, та ка від по відь зу мов лює різ ні ас пек ти прак ти ки на рів ні кла су

та школи.
Я вже ба га то ро ків роз мір ко вую над цим за пи тан ням. У кра ї нах, які за сво -

їм по лі тич ним устро єм від но сять се бе до де мо кра тич них, ме та ді яль нос ті біль -
шос ті на вчаль них за кла дів ви кла де на в їх мі сії, де час то про го ло шу ють ся та кі ці лі
як «ви хо ван ня гро ма дя ни на де мо кра тич ної дер жа ви», «за охо чен ня до навчан ня
упро довж усьо го жит тя», «на бут тя на ви чок для ак тив ної та про дук тив ної учас ті
в жит ті гро ма ди». Та, вод но час, ор га ні за ція ро бо ти в ба га тьох школах пе ре ко нує
нас в ін шо му — що де мо кра тія і гро ма да іс ну ють ли ше для об ра них. Цю ста ру
й доб ре знай о му ідею з усією на оч ніс тю де мон ст рує по стій на й сис те ма тич на
сег ре га ція уч нів за рів нем здіб нос тей, за ра со вою чи кла совою озна кою.

У різ них ку точ ках сві ту в ба га тьох лю дей ни ні фор му єть ся но ве ба чен ня
своєї гро ма ди та ро лі шко ли в ній. Для них гро ма да — це міс це, де ці ну ють кож -
но го і яке від кри те для всіх. На їх ню дум ку, роз бу до ву та кої ін к лю зив ної гро ма -
ди по тріб но по чи на ти зі шко ли. Шко ла має на вча ти ді тей жи ти і пра цю ва ти
ра зом, не прос то то ле ран т но сприй ма ти, а ці ну ва ти від мін нос ті куль тур но го, ет -
ніч но го, мов но го, со ці аль но го ха рак те ру і, так, на віть знач но інак ші ког ні тив ні,
со ці аль но-емо цій ні та сен сор но-фі зич ні здіб нос ті. Бо як що цьо го не має, то ми
май же зав ж ди на вча є мо про ти леж но го — сис те ма тич них форм сег ре га ції, при -
ду шен ня та елі тиз му.

При хиль ни ки цьо го по гля ду на ор га ні за цію шкіль ної осві ти ро зу мі ють,
що ме та за лу чен ня ді тей із сут тє ви ми від мін нос тя ми до ін к лю зив но го кла су
не зво дить ся до то го, аби при щеп лю ва ти «хо ро ше став лен ня» до «цих» лю дей.
На то мість, та ке за лу чен ня є фун да мен таль ною умо вою іс ну ван ня хо ро шої шко -
ли — шко ли, яка праг не до ся га ти най кра щих ре зуль та тів і ство рю ва ти рів ні умо -
ви для всіх. Однак на скіль ки праг нен ня най кра щих ре зуль та тів і рів ність
узгод жу ють ся між со бою? Тім Лор ман, Джоан Деп пе лер і Девід Хар ві до во дять,
що та ке по єд нан ня ре аль не, і ця дум ка чи та єть ся на кож ній сто рін ці книж ки —
най кра щі резуль та ти без рів нос ті не мож ли ві.



По сіб ник «Інклю зив на осві та. Під трим ка роз ма їт тя у кла сі» має ве ли ке
значен ня: він ха рак те ри зу єть ся чіт кою прак тич ною спря мо ва ніс тю і до по ма гає
вчи те лям, ад мі ніс т ра то рам і бать кам склас ти точ не уяв лен ня про дій с но ін к лю -
зив ну ор га ні за цію на вчан ня. Цей по сіб ник по кли ка ний озбро ї ти чи тачів від -
повід ни ми стра те гі я ми і ме то ди ка ми, чо му знач ною мі рою сприяє об ра ний
ав то ра ми під хід до ви кла ду ма те рі а лу. На де яких йо го особ ли вос тях я хо тів би
зупи ни ти ся докладні ше.

Отже, пе ре ду сім ав то ри по сіб ни ка під ні ма ють пи тан ня про те, ко го ми ма -
є мо на ува зі, ко ли ве де мо мо ву про ді тей з «від мін ни ми на вчаль ни ми по тре ба -
ми». І хо ча основ ну ува гу во ни зо се ред жу ють на уч нях з ін ва лід ніс тю та уч нях,
яких від но сять до об да ро ва них, в дру го му ви дан ні во ни роз ши рю ють зміст цьо -
го по нят тя, до лу ча ю чи всі ка те го рії й ти пи від мін нос ті, які мож на спо сте рі га ти
у шко лі. Тим са мим ав то ри усві дом лю ють, що на ла год жен ня ефек тив но го ін к лю -
зив но го на вчаль но го про це су пе ред ба чає вра ху ван ня різ них особ ли вос тей ін те -
лек ту аль но го фун к ці о ну ван ня та по ве дін ки. Це ду же важ ли ва по зи ція.

По-дру ге, ав то ри щи ро й від вер то під хо дять до роз крит тя та ких не прос тих,
з точ ки зо ру осо бис то го сприй нят тя, проб лем, як осо бис та ре ак ція на ін ва лід -
ність та ін ші від мін нос ті. Во ни об’єк тив но ви світ лю ють ре ак ції, що ча сом ви -
ни ка ють у лю дей у від по відь на сут тє ві про яви та ких від мін нос тей, і про по ну ють
свої ре ко мен да ції сто сов но то го, як сві до мо впо ра ти ся із по діб ни ми ре ак ці я ми.

По-тре тє, за про по но ва ні в цьо му по сіб ни ку чіт кі та прак тич но-орі єн то ва -
ні стра те гії ав то ри під кріп лю ють кон к рет ни ми при кла да ми для ілюс т ра ції спо -
со бів пе ре не сен ня цих під хо дів на ре алії на вчаль но го про це су. При цьо му,
опи са ні стра те гії спи ра ють ся на ма те рі а ли на уко вих до слід жень, і де які з їх ви -
снов ків на ве де ні на сто рін ках цієї книж ки. Вод но час, не зва жа ю чи на ши ро ке
ви ко ри стан ня на уко вих да них, ав то ри не ста ви ли со бі за ме ту пред с та ви ти увазі
чи та ча огляд га лу зе вої лі те ра ту ри. Цей по сіб ник ско рі ше по кли ка ний озбро ї ти
йо го стра те гі я ми для прак тич ної ді яль нос ті, що, без сум ні ву, ви со ко оці нять вчи -
те лі, яких ці кав лять від по ві ді на кон к рет ні за пи тан ня, на прик лад: «З чо го я маю
по чи на ти з по не діл ка?»

По-чет вер те, ав то ри од но знач но утвер д жу ють свою точ ку зо ру. У сво є му по -
сіб ни ку во ни не про по ну ють псев до об’єк тив ної ха рак те рис ти ки різ них «ва рі ан -
тів» ро бо ти шко ли з діть ми. На то мість в ньо му чіт ко сфор му льо ва но їх нє ба чен ня
хо ро шої шко ли, яка від кри та для всіх ді тей і за без пе чує мож ли вос ті для їхньо го
успіш но го спіль но го на вчан ня. Авто ри та кож ви зна ють клю чо ве зна чен ня став -
лень, цін нос тей та пе ре ко нань і да ють змо гу до слі ди ти ког ні тив ний та емо цій ний
ас пек ти цих важ ли вих скла до вих.

І, зреш тою, ав то ри з по зи ції вчи те ля-прак ти ка опи су ють тех но ло гію роз -
роб лен ня ін ди ві ду аль них на вчаль них пла нів для уч нів та ре ко мен ду ють стра те -
гії для під го тов ки ін к лю зив них уро ків, що сприяє ін тег ра ції та ких пла нів
до за галь но го на вчаль но го про це су. Та кож, ве ли ку ува гу при ді ле но прак тич ним
ас пек там спів пра ці, як од но му з ва рі ан тів на дан ня під трим ки вчи те лю, пи тан ням
ор га ні за ції клас ної кім на ти і, що най важ ли ві ше, ме то ди ці за до во лен ня со ці аль -
но-емо цій них по треб уч нів шля хом ви роб лен ня по зи тив них мо де лей по ве дін ки



та роз вит ку со ці аль ної ком пе тен т нос ті. Та ким чи ном, ав то ри пе ред ба ча ють і на -
ма га ють ся від по віс ти на чис лен ні за пи ти су час них пе да го гів, для яких цей роз -
ма ї тий світ стає час ти ною по всяк ден ної ро бо ти у шко лі.

Пер ше ви дан ня по сіб ни ка увіб ра ло в се бе ве ли кий об сяг ко рис ної ін фор ма -
ції та ре сур сів. Про по но ва не ува зі чи та ча дру ге ви дан ня вий ш ло із сут тє ви ми до -
оп ра цю ван ня ми, в яких ав то ри на ма га ли ся вра ху ва ти ди на міч ні змі ни в га лу зі
та за про по ну ва ти ефек тив ні прак ти ки на май бут нє.

У 1997 ро ці я ра зом з не ве ли кою гру пою од но дум ців об’єд на ли свої зу сил ля
для ство рен ня но вої кон цеп ції шко ли. Ми ви зна чи ли ві сім прин ци пів під хо ду,
який ни ні здо був на зву «ці ліс ної осві ти»: упов но ва жен ня гро ма дян для учас ті
в жит ті де мо кра тич но го сус піль ст ва, ство рен ня ін к лю зив но го се ре до ви ща, ав -
тен тич не та ба га то рів не ве на вчан ня, роз бу до ва спіль но ти, на дан ня під трим ки
в на вчан ні та на ла год жен ня пар т нерсь ких зв’яз ків із бать ка ми та міс це вою гро -
ма дою (див. www.wholeschooling.net). Ми ство ри ли Асо ці а цію ці ліс ної осві ти
(Whole Schooling Consortium), яка ни ні ви рос ла до між на род ної ме ре жі та охоп -
лює вчи те лів, на вчаль ні за кла ди, бать ків, ад мі ніс т ра то рів та ви кла да чів уні вер -
си те тів.

То му ми ра ді ві та ти ко рис ні до ку мен ти й по сіб ни ки, які до по ма га ють пе да -
го гам і бать кам роз ви ва ти та вдос ко на лю ва ти свої шко ли з ура ху ван ням цих
прин ци пів. По сіб ник «Інклю зив на осві та. Під трим ка роз ма їт тя у кла сі» міс тить
на бір ефек тив них, на уко во об ґ рун то ва них прак тич них ідей, ме то дів і стра те гій,
в осно ві яко го ле жить ва го ма цін ніс на скла до ва. Він та кож сприяє при ско рен ню
на шо го ру ху впе ред до шко ли, яка дій с но по єд нує в со бі прин ци пи рів нос ті
та праг нен ня до най кра щих до сяг нень і яку ми на зи ва є мо «ці ліс ною шко лою».
Спо ді ва ю ся, що, так са мо як і я, ви із за до во лен ням про чи та є те і по дос то їн ст ву
оці ни те цю кни гу.

Майкл Пі тер сон,
док тор фі ло со фії,

про фе сор і ко ор ди на тор,
Уні вер си тет Уей на шта ту Мі чи ган,

Асо ці а ція ці ліс ної осві ти
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Від мін нос ті від кри ва ють пе ред на ми ши ро кі мож ли вос ті для на вчан ня.
Це за галь но до ступ не, щед ре й не ви чер п не дже ре ло. То му я спо ді ва ю ся, що на
за мі ну ір ра ці о наль ним на ма ган ням усу ну ти будь-які від мін нос ті прий де не менш
за хоп ли ве праг нен ня ско рис та ти ся ни ми для по кра щен ня шкіл. Адже най важ -
ливі ше в лю дях і шко лах не те, що їх упо діб нює, а те, що ви різ няє їх з-по між
інших.

(Барт, 1990, стор. 514–515)



Передмова до другого видання

Інклю зія — це пов не за лу чен ня всіх уч нів до всіх ас пек тів на вчан ня та шкіль -
но го жит тя, не за леж но від на яв нос ті тих чи ін ших ін ди ві ду аль них від мін нос -

тей. Во на пе ред ба чає усу нен ня будь-яких форм шкіль ної сег ре га ції, зок ре ма
спе ці аль них шкіл і кла сів для тих, хто не від по ві дає умов ле но му стан дар ту «нор -
маль нос ті». У ме жах ін к лю зив ної мо де лі всі уч ні на вча ють ся ра зом у зви чай них
шко лах, кла сах та ін ших кон тек с тах, які, своєю чер гою, ак тив но адап ту ють ся
та змі ню ють ся, щоб ура хо ву ва ти й за до воль ня ти по тре би кож но го. Ця книж ка
ґрун ту єть ся на ма те рі а лах до слід жень ін к лю зив ної проб ле ма ти ки та де мон ст рує,
яким чи ном на ве де ні на уко ві ви снов ки мож на вті лю ва ти на рів ні по всяк ден ної
прак ти ки для вдос ко на лен ня ін к лю зив но го на вчаль но го про це су. Во на ад ре со -
ва на май бут нім і прак ти ку ю чим учи те лям, які шу ка ють на уко во об ґ рун то ва них
ре ко мен да цій і стра те гій для більш пов но го за лу чен ня уч нів з особ ли ви ми освіт -
ні ми по тре ба ми до ді яль нос ті у зви чай но му кла сі. За за ду мом ав то рів, ця кни га
та кож охоп лює різ ні ві ко ві гру пи й то му бу де ко рис ною в ро бо ті з уч ня ми від
пер шо го до остан ньо го ро ку на вчан ня. За про по но ва ні на її сто рін ках прак ти ки
та стра те гії ми на ма га ли ся зро би ти мак си маль но уні вер саль ни ми та спо ді ва є мо -
ся, що во ни ста нуть у при го ді вчи те лям з ба га тьох кра їн, не за леж но від шкіль ної
сис те ми й кон тек с ту.

У про це сі ро бо ти над пер шим ви дан ням ми усві дом лю ва ли, що вчи те лі ду же
зай ня ті лю ди, і то му до кла да ли всіх зу силь, щоб зро би ти йо го до ступ ним і зро зу -
мі лим. Ми на ма га ли ся уни ка ти дов гих те о ре тич них па ра гра фів і на да ва ли пе ре -
ва гу більш друж ньо му до чи та ча ін тер ак тив но му під хо ду з чис лен ни ми встав ка ми,
при кла да ми та шаб ло на ми до ку мен тів, які мож на ско пі ю ва ти й ви ко рис то ву ва ти
на да лі у прак тич ній ді яль нос ті (во ни та кож про по ну ють ся для за ван та жен ня
на веб-сай ті цьо го ви дан ня за ад ре сою <http://www.allenandunwin.com/
inclusiveeducation/>. Та кож, для глиб шо го ви вчен ня окре мих пи тань чи та чі мог ли
звер ну ти ся до пуб лі ка цій, по да них у спис ку ре ко мен до ва ної лі те ра ту ри до кож -
но го роз ді лу. В дру го му ви дан ні ми на ма га ли ся збе рег ти й по кра щи ти ці по зи тив -
ні мо мен ти та до да ли за пи тан ня для об го во рен ня і ре флек сії на при кін ці роз ді лів.

Іншою особ ли віс тю дру го го ви дан ня є на го лос на тех но ло гії впро вад жен ня
ін к лю зив ної мо де лі. Ми сві до мо не роз гля да є мо спе ці аль ну ме то ди ку ро бо ти
з учня ми з тим чи ін шим діа гно зом (на прик лад, з аутиз мом чи спе ци фіч ни ми
розла да ми на вчан ня) чи за пев ни ми на пря ма ми освіт ньо го стан дар ту. Ці пи тання
до клад но ви світ лю ють ся в ба га тьох пуб лі ка ці ях, про те ми пе ре ко на ні, що за
своєю ко рис ніс тю та кий під хід знач но по сту па єть ся то му, який пок ла де но



в основу цієї книж ки. В ній пред с тав ле но за галь ну тех но ло гію ре алі за ції ін к лю -
зив но го на вчан ня, яка має ши ро ку сфе ру за сто су ван ня та при дат на для ро бо ти
з усі ма уч ня ми. Зреш тою впро вад жен ня ін к лю зив ної мо де лі пе ред ба чає пев ну по -
слі дов ність дій, і, на на шу дум ку, ви зна че на для ди ти ни ка те го рія за га лом не має
ве ли ко го зна чен ня для ор га ні за ції на вчаль но го про це су та час то при зво дить
до не ба жа них на слід ків. Що ж сто су єть ся окре мих на пря мів освіт ньо го стан дар -
ту, то ми ви хо ди мо з то го, що, за зви чай, пе да го ги вже во ло ді ють знач ним до сві -
дом у сво їх пред мет них га лу зях, та пов ніс тю до ві ря є мо їх ній ком пе тен т нос ті. То му
в цьо му по сіб ни ку йдеть ся про ці ліс ний про цес, який охоп лює про ве ден ня ком -
п лек с ної пси хо ло го-пе да го гіч ної діа гнос ти ки, пла ну ван ня та впро вад жен ня ін к -
лю зив ної про гра ми та по даль шу оцін ку її ефек тив нос ті та ре зуль та тів на вчан ня.

Ми спо ді ва є мо ся, що дру ге ви дан ня увіб ра ло в се бе все най кра ще з пер шої
ре дак ції. Вод но час, во но міс тить сут тє ві змі ни та до пов нен ня, які, спо ді ва є мось,
сут тє во йо го по кра щу ють. Зок ре ма, в ньо му до клад ні ше ви світ ле но та кі те ми,
як ди фе рен цій о ва не ви кла дан ня, спів пра ця, оці ню ван ня для на вчан ня та ін ші
під хо ди на осно ві кон ст рук ти вістсь кої пе да го гі ки. Та кож, слід за ува жи ти, що по -
рів ня но з пер шим ви дан ням, по бу до ва ним на вко ло ідеї уч нівсь ких здіб нос тей,
ми роз ши ри ли своє ба чен ня ці льо вої ауди то рії, до лу чив ши до неї всіх, хто мо же
під да ва ти ся мар гі на лі за ції в кон тек с ті со ці аль ної ін к лю зії на під ста ві своєї куль -
ту ри, ре лі гії, ста ті та/або сек су аль ної орі єн та ції. Та ка кон цеп ція не при мен шує
зна чен ня здіб нос тей уч ня, на то мість во на дає змо гу по гля ну ти на проб ле му
ширше та до по ма гає зро би ти крок упе ред на шля ху до усу нен ня бар’єрів в осві -
ті та по до лан ня екс клю зії і будь-яких про явів не рів нос ті, з яки ми сти ка ють ся
учні. В пер шій ре дак ції по сіб ни ка йшло ся про «ді тей з від мін ни ми здіб нос тя -
ми». Під час ро бо ти над дру гим ви дан ням ми ви рі ши ли змі ни ти ак цен ти в тер -
мі но ло гіч о му апа ра ті та зо се ре ди тись на тих, хто має особ ли ві освіт ні по тре би.
Крім то го, що до тер мі но ло гії, як що в пер шо му ви дан ні ми го во ри ли про «ді тей»,
то в дру го му ве де мо мо ву про «уч нів», вва жа ю чи це більш до ціль ним, зок ре ма
в кон тек с ті се ред ньої шко ли.

Не має жод ної фор му ли, що га ран ту ва ла б успіш ний ре зуль тат у ре алі за ції
ін к лю зив ної осві ти. То му будь-яке зміс тов не ви дан ня з цієї те ми на пев но роз -
ча рує чи та чів, які шу ка ють лег ких рі шень і точ них ре цеп тів. В цьо му по сіб ни ку
ми про по ну є мо різ ні ва рі ан ти впро вад жен ня ін к лю зив них освіт ніх ме то дів.
В ньо му від об ра же но під сум ки ана лі зу фа хо вої лі те ра ту ри з опи сом під хо дів,
що ши ро ко за сто со ву ють ся та ма ють ве ли ку прак тич ну цін ність для шкіл.
Ці підхо ди да ють змо гу уч ням на бу ва ти но вих знань, умінь і на ви чок в умо вах
якіс но го ви кла дан ня та по кра щу ва ти свої на вчаль ні ре зуль та ти. Вчи те лі впро -
вад жу ва ти муть ме то ди ін к лю зив ної осві ти в різ ний спо сіб, бе ру чи до ува ги ак ту -
аль ні для них проб ле ми та особ ли вос ті своєї си ту а ції. Ми спо ді ва є мось, що ця
кни га ста не в при го ді вчи те лям і шкіль ним лі де ра ми, які у прак ти ці своєї шко -
ли на ма га ють ся вті лю ва ти прин ци пи рів нос ті й спра вед ли вос ті, та до по мо же їм
роз ви ва ти до сяг ну ті успі хи з ме тою за без пе чен ня ефек тив ної осві ти для всіх
та уваж но го й тур бот ли во го став лен ня до по треб кож но го.

Тім Лор ман, Джо ан Деп пе лер і Де від Хар ві



Обґрунтування інклюзії

ГОЛОВНІ ТЕМИ РОЗДІЛУ
• Ви зна чен ня ін к лю зії
• Пи тан ня сто сов но ін к лю зії:

– під го тов ка вчи те лів;
– ку ри ку лум;
– ре сур си;
– ор га ні за цій ні струк ту ри.

• Пе ре ва ги ін к лю зії
• Впро вад жен ня ін к лю зив ної фор ми осві ти в окре мій шко лі: case study
• Тех но ло гія ін к лю зив ної осві ти

Цей роз діл по кли ка ний на да ти чи та чам до стат ньо ін фор ма ції з те о ре тич них
і прак тич них ас пек тів впро вад жен ня ін к лю зив ної мо де лі осві ти, щоб ком -

пе тен т но ви ко рис то ву ва ти реш ту ма те рі а лів кни ги. Вод но час, він не пре тен дує
на все біч ний огляд те о ре тич них за сад су час но го ру ху за по ши рен ня ін к лю зії,
а рад ше дає змо гу склас ти за галь не уяв лен ня про те, що та ке ін к лю зія і чо му вона
важ ли ва, а та кож ви світ лює де які з основ них проб лем, з яки ми на ра зі до во дить -
ся сти ка ти ся вчи те лям і шко лам.

Що та ке ін к лю зія?
Авто ри цієї кни ги ма ють до свід у га лу зі на вчан ня ді тей з особ ли ви ми освіт ні ми
по тре ба ми, дітей з інвалідністю та ці кав лять ся цією проб ле мою, і, як на уко ві
спів ро біт ни ки уні вер си те ту та фа хів ці з під го тов ки вчи те лів, во ни час то ма ють
на го ду роз мов ля ти про ін к лю зію з різ ни ми гру па ми осві тян. Іно ді ви яв ля єть ся,
що ці пе да го ги по га но по ін фор мо ва ні та ма ють до во лі плу та не уяв лен ня про неї.
Що ж со бою яв ляє ін к лю зія і чо му во на важ ли ва? Ми пе ре ко на ні, ін к лю зія уже
за своєю сут ніс тю не мо же іс ну ва ти в се ре до ви щі, в яко му де які уч ні на вча ють -
ся окре мо або в умовах, які сут тє во від різ ня ють ся від умов на вчан ня їх ніх од но -
літ ків, і ця думка збі га єть ся із пе ре важ ною біль шіс тю ви зна чень по нят тя
ін к лю зії. Вод но час, іноді лег ше опи са ти те, що ін к лю зією не є, ніж те, чим во на
є на справ ді. Спро бу є мо по яс ни ти: ко ли уч ні ви вча ють де які пред ме ти у спе ці -
аль ній шко лі, а на реш ту за нять йдуть до ма со во го на вчаль но го за кла ду — це не
ін к лю зія. Ко ли уч ні на вча ють ся у спе ці аль но му, пе ре важ но сег ре го ва но му,
середо ви щі в ме жах ма со вої шко ли — це не ін к лю зія. Ко ли уч ні пе ре бу ва ють
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у зви чай них кла сах, але при цьо му во ни по вин ні на вча ти ся за ін шою про гра -
мою, що за сво їм зміс том сут тє во від різ ня єть ся від тієї, яку про по ну ють їх нім
од но літ кам, — це теж не ін к лю зія (хі ба що всі уч ні в кла сі на вча ють ся за ін ди ві -
ду аль ни ми про гра ма ми) (Лор ман і Деп пе лер, 2001). Нам час то до во дить ся чу ти,
як вчи те лі на зи ва ють ці при кла ди «ін к лю зією», що ли ше біль ше спо тво рює
уявлен ня про неї. Однак спра ва в то му, що на сьо год ніш ній день мож на го во -
рити про пев ні успі хи в до сяг нен ні за галь ної зго ди, яка іс нує вже де який час,
що до ба зо во го зміс ту цьо го по нят тя (див. на прик лад, Сей лор і Скртик, 1995;
Удитсь кий, 1993).

В іде аль но му ва рі ан ті, ін к лю зія пе ред ба чає пов не за лу чен ня всіх уч нів в усі
ас пек ти на вчан ня і шкіль но го жит тя. Інши ми сло ва ми, ма со ві шко ли та кла си
ма ють бу ти чут ли ви ми до по треб усіх уч нів; і для то го, щоб їх за до воль ня ти, во ни
по вин ні бу ти го то ві справ ді при сто со ву ва ти ся. Та кож, во ни ма ють ша ну ва ти й
ці ну ва ти від мін ність. Своєю чер гою, від мін ність у різ но ма ніт них її про явах може
бу ти зу мов ле на ґен де ром, куль тур ним се ре до ви щем, рів нем здіб нос тей, сек су -
аль ною орі єн та цією, со ці аль но-еко но міч ни ми умо ва ми, ре лі гією та будь-яки ми
ін ши ми чин ни ка ми, які впли ва ють на на вчан ня та/або роз ви ток. Та ке ро зу мін ня
ін к лю зії не озна чає, що ді ти з від мін ни ми на вчаль ни ми по тре ба ми не от ри му ють
до по мо ги спе ці а ліс та чи з ни ми не про во дить ся до дат ко вих за нять пі сля уро ків,
як що в них є по тре ба. Во но свід чить про те, що це ли ше один з бага тьох ва рі ан -
тів, які до ступ ні, або, влас не, ма ють на да ва ти ся всім уч ням. (Лор ман і Деп пе лер,
2001). До дат ко ва до по мо га в на вчан ні має бу ти нор мою для кож но го.

У ми ну ло му вчи те лі та шко ли ви ко рис то ву ва ли тер мі ни «ін тег ра ція» та «ін -
к лю зія» як вза є мо за мін ні си но ні міч ні по нят тя. Кон цеп ція ін тег ра ції ви ник ла за -
дов го до по нят тя ін к лю зії, і на ра зі в осві тянсь кій спіль но ті з’яв ля єть ся глиб ше
ро зу мін ня сут тє вих від мін нос тей між ни ми. Для роз різ нен ня цих двох під хо дів
до стат ньо за ува жи ти, що ін тег ра ція від бу ва єть ся «ззов ні» (Лор ман, 1999). Пер ші
ін тег ра цій ні освіт ні про гра ми, орі єн то ва ні пе ре важ но на уч нів з ін ва лід ніс тю, ма -
ли на ме ті по міс ти ти їх в іс ну ю чі кла си й струк ту ри в ме жах шко ли. Во ни бу ли
по кли ка ні «нор ма лі зу ва ти» уч ня, до по мог ти йо му при сто су ва ти ся до іс ну ю чої
мо де лі шкіль ної осві ти. На від мі ну від ін тег ра ції, в кон цеп ції ін к лю зії йдеть ся
не ли ше про ін ва лід ність. Во на охоп лює всі фор ми роз ма їт тя і ви хо дить із то го,
що всі уч ні на ле жать до сис те ми ма со вої осві ти від са мо го по чат ку на вчан ня.
Це не прос то се ман тич ний ню анс. За ін тег ра цій ною мо дел лю пе ред ба ча ло ся,
що учень має при сто со ву ва ти ся, аби від по ві да ти ви мо гам шко ли. Від по від но
до ідей ін к лю зії, при сто со ву ва ти ся має шко ла, щоб від по ві да ти по тре бам усіх уч -
нів. Адже шко ли іс ну ють пе ре ду сім для то го, щоб за до воль ня ти освіт ні по тре би
уч нів, а не на впа ки. Інклю зив на мо дель пе ред ба чає, що шко ли за зда ле гідь ма ють
бу ти го то ви ми прий ма ти різ них уч нів з уні каль ни ми по тре ба ми, ві та ти їх, вра хо -
ву ва ти ін ди ві ду аль ні від мін нос ті в сво їх пе да го гіч них під хо дах, в ор га ні за ції
шкіль них за хо дів та в пла ну ван ні на вчаль но го про це су. Від мін ність ви зна ють
і став лять ся до неї з по ва гою. Як свід чить прак ти ка, вті лен ня ін к лю зив них прин -
ци пів у жит тя ви ма гає змін не ли ше у струк ту рі та спо со бах ро бо ти шкіл, а та кож
у став лен ні ба га тьох учи те лів спе ці аль ної та за галь ної осві ти, які ра ні ше мог ли
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вба ча ти свою роль у то му, щоб на вча ти пев ну «ка те го рію» ді тей (Лор ман, 1999).
Дій с но, по зи тив ні став лен ня є ви рі шаль ни ми для успі ху ін к лю зії. Без по зи тив них
став лень пер со на лу шко ли будь-які спро би во ди ти уч нів з особ ли ви ми по тре ба -
ми в за галь ний на вчаль ний про цес при ре че ні на не вда чу. Усі вчи те лі ма ють із за -
хоп лен ням під хо ди ти до сво го за вдан ня — за до воль ня ти по тре би всіх уч нів —
і та кий ен ту зі азм не об хід но за охо чу ва ти під час пе да го гіч ної під го тов ки, а та кож,
що не менш важ ли во, в шкіль них сис те мах та окре мих на вчаль них за кла дах.

Встав ка 1.1. Скла до ві ін к лю зії

У сво є му ран ньо му ви зна чен ні ін к лю зії Сей лор і Скртик (1995, стор. 423) по да ють та -
кий пе ре лік скла до вих:

• за лу чен ня всіх ді тей з особ ли ви ми по тре ба ми до тих на вчаль них за кла дів, які
вони б від ві ду ва ли, як би не ма ли ін ва лід нос ті;

• кіль кість ді тей з особ ли ви ми по тре ба ми в шко лах і кла сах при род но про пор цій -
на їх ній за галь ній кіль кос ті в на се ле но му пун к ті;

• прий нят тя всіх ді тей без ви нят ку та об’єд нан ня в змі ша ні гру пи;
• за ра ху ван ня ді тей з особ ли ви ми по тре ба ми у кла си від по від но до їхньої ві ко вої

ка те го рії та ро ку на вчан ня;
• ко ор ди на ція, що здій с ню єть ся на міс цях, управ лін ня на вчаль ним про це сом

та роз по ді лом ре сур сів;
• де цен т ра лі зо ва ний під хід до на вчан ня, прин цип ефек тив нос ті як про від ний у ро -

бо ті шко ли.

Будь-який вчи тель, який має до свід ро бо ти з уч ня ми з особ ли ви ми на вчаль -
ни ми по тре ба ми у зви чай но му кла сі, ска же вам, що на вчан ня та кої роз ма ї тої
ауди то рії мо же бу ти склад ним за вдан ням і по тре бує ком п лек с но го ви рі шен ня.
Щоб до сяг ти успі ху, вчи те лі по вин ні ма ти ви со ку ква лі фі ка цію та бу ти вмо тиво -
ва ни ми. Але це не ар гу мент про ти ін к лю зії. Для шкіл ста ва ти на шлях ін к лю зії
важ ли во са ме то му, що він ви ма гає ви со ко го рів ня вчи тель сь кої ком пе тен т нос -
ті та ор га ні за цій них змін, спря мо ва них на під ви щен ня ефек тив нос ті на вчаль но -
го про це су. Вдос ко на лен ня на вчаль ної ді яль нос ті шля хом роз вит ку пе ре до вої
освіт ньої прак ти ки має бу ти най пер шою ме тою кож но го вчи те ля і кож но го на -
вчаль но го за кла ду (Лор ман і Деп пе лер, 2001).

За зви чай, вчи те лі, яким ми на да є мо під трим ку в фор мі кон суль та цій та про -
грам про фе сій но го роз вит ку, очі ку ють від нас від по ві ді на два за пи тан ня. По-пер -
ше, во ни хо чуть зна ти, чи справ ді ін к лю зив ний під хід «пра цює» у шко лі. По-дру ге,
їх ці ка вить, як зро би ти ін к лю зію ефек тив ною у влас но му на вчаль но му за кла ді. Від -
по ві ді на ці за пи тан ня ма ють ком п лек с ний ха рак тер і час то роз ча ро ву ють тих, хто
шу кає швид ких та прос тих рі шень. Інклю зія зав ж ди кон тек с ту аль но обу мов ле -
на, і то му жод ної «книж ки ре цеп тів» про те, як за лу чи ти до ма со вої шко ли будь-
яко го уч ня в будь-якій си ту а ції, бу ти не мо же. Зреш тою, успіх ва шої ді яль нос ті
як ін к лю зив но го вчи те ля, який вра хо вує і на ма га єть ся за до воль ня ти по тре би всіх
уч нів, ви зна ча єть ся ва шим став лен ням, рів нем пе да го гіч ної май с тер нос ті,
здатніс тю ви рі шу ва ти проб ле ми, а та кож під трим кою з бо ку ко лег і шко ли.
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Вод но час, не кож на спро ба впро вад жен ня ін к лю зив ної мо де лі є вда лою, і,
на під ста ві та ких да них, де які фа хів ці за кли ка ють від мо ви ти ся від ма со во го за сто -
су ван ня цієї прак ти ки та об ме жи ти її ці льо ву ауди то рію діть ми, чиї по тре би не знач -
ні (див. на прик лад, Ка уф ман і Хал ла хан, 2005; Мок і Ка уф ман, 2005). Однак,
ця дум ка ґрун ту єть ся на по мил ко вій ар гу мен та ції. Не кож на спро ба в на вчан ні ма -
те ма ти ки є успіш ною, та це не озна чає, що ми ма є мо опус ти ти ру ки й при пи ни ти
її ви кла да ти! Без умов но, на вча ти ма те ма ти ки важ ли во й не об хід но. Хо ро ші вчи те -
лі шу ка ють но вих спо со бів ви кла дан ня й ви про бо ву ють но ві ме то ди для до сяг нен -
ня по зи тив но го ре зуль та ту. Те са ме мож на ска за ти про хо ро ших ін к лю зив них
учи те лів. Інклю зія ба чить ся важ ли вою й не об хід ною, то му та кі вчи те лі про дов -
жують на по лег ли во вті лю ва ти но ві ідеї та під хо ди, по ки (бу де мо спо ді ва ти ся!) їх ні
зу сил ля не увін ча ють ся успі хом. Ви снов ки на уко вих до слід жень да ють до стат ні під -
ста ви ствер д жу ва ти, що ін к лю зія мо же бу ти ефек тив ною — на віть ко ли йдеть ся про
уч нів з най більш оче вид ни ми й знач ни ми по тре ба ми — як що вчи те лі бе руть іні ці -
а ти ву на се бе, як що у шко лі іс нує куль ту ра спіль них цін нос тей і щи ре праг нен ня
вдос ко на лю ва ти свою прак ти ку (див. Да у нінг і Пек хем-Хар дін, 2007; Фокс та ін.,
2004; Лор ман, 2001). Окре мі вчи те лі не зав ж ди здат ні са мо туж ки про су ва ти у школі
куль ту ру спіль них цін нос тей, але во ни мо жуть по кра щу ва ти влас ні ме то ди ро бо ти
на уро ці, які спри яють ін к лю зії, і в та кий спо сіб по да ва ти ін шим при клад, чо го
мож на до сяг ти. Ми спо ді ва є мо ся, що наш по сіб ник до по мо же вам у цьо му.

Встав ка 1.2. При чи ни, внас лі док яких впро вад жен ня ін к лю зії у шко лі
може ви яви ти ся не ефек тив ним

Ло гіч не об ґ рун ту ван ня   Інфор ма ція про пе ре ва ги ін к лю зії не бу ла до не се на до учас -
ни ків про це су.

Мас ш таб   Змі ни, не об хід ні для ефек тив но го впро вад жен ня ін к лю зії, є над то ам бі цій -
ни ми й то му їх склад но до сяг ти на пер ших ета пах ро бо ти, або над то об ме же ні.

Темп   По тріб ні змі ни вті лю ють ся над то швид ко або над то по віль но, й ен ту зі азм що до
їх ре алі за ції зга сає.

Ре сур си Адек ват ні ре сур си для за без пе чен ня ефек тив нос ті ін к лю зив ної фор ми освіти не
на да ють ся або роз по ді ля ють ся у та кий спо сіб, який з по гля ду ін к лю зії є не до ціль ним.

Від да ність спра ві   Не вжи ва ють ся за хо ди для по си лен ня від да нос ті спра ві та
готовнос ті до дов го тер мі но вої ро бо ти. Інклю зія роз гля да єть ся як тим ча со ве
захоп лен ня.

Клю чо вий пер со нал   Пра ців ни ки, які ма ють ста ти ру шій ною си лою в до сяг нен ні ці лей
ін к лю зії, мо жуть бу ти не до стат ньо від да ні спра ві, або бе руть на се бе над то ве ли -
кий об сяг ро бо ти. Це мо же від штов х ну ти ін ших чле нів ко лек ти ву.

Бать ки   Не ро бить ся спроб за лу чи ти бать ків до спів пра ці зі шко лою.
Лі дер ст во   Ке рів ниц т во на вчаль но го за кла ду праг не вста нов лю ва ти над то су во рий

кон т роль, або є за слаб ким, або не за охо чує пра ців ни ків до ся га ти ви щих ці лей.
Зв’язок з ін ши ми іні ці а ти ва ми   Інклю зія впро вад жу єть ся окре мо від ін ших пе ре до вих

іні ці а тив, що ді ють у на вчаль но му за кла ді.
Дже ре ло: Хар г рівз (1997).
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Та кож, не має лег кої чи про стої від по ві ді на дру ге за пи тан ня осві тян: «Що
я мо жу зро би ти для ефек тив но го впро вад жен ня ін к лю зії в сво їй шко лі?» Інклю -
зія обу мов ле на кон тек с том, і то му не іс нує єди но го при пи су чи фор му ли успіш -
но го за лу чен ня всіх уч нів, які б спра цьо ву ва ли в будь-якій си ту а ції. Най біль ші
успі хи у вті лен ні ін к лю зив ної фор ми осві ти ма ють вчи те лі, які ро зу мі ють та де -
мон ст ру ють ефек тив ні ме то ди ки на вчан ня й ви кла дан ня в ат мо сфе рі спів пра ці
та під трим ки з бо ку своєї шко ли та міс це вої гро ма ди. Але на віть за від сут нос ті та -
кої під трим ки ви, як учи тель, мо же те са мі ба га то зро би ти для то го, щоб на чаль -
ний про цес у ва шо му кла сі став більш ін к лю зив ним, і при цьо му не по ли ша ти
спроб при хи ли ти на свою сто ро ну ко лег і шир шу шкіль ну спіль но ту.

Для успіш но го впро вад жен ня ін к лю зії ви ма є те доб ре на вчи ти ся ви рі шу ва -
ти проб ле ми.

Зро зу мі ло, проб ле ма по ля гає не в яко мусь кон к рет но му уч не ві. Во на швид -
ше пов’яза на зі шкіль ною спіль но тою та людь ми, які її утво рю ють. Яким чи ном
ви пла ну є те за до воль ня ти по тре би усіх уч нів? Ви рі шу ва ти проб ле ми твор чо в мі -
ру їх ви ник нен ня на осно ві пе ре ві ре них пе да го гіч них прий о мів, спіль них цін -
нос тей та під про во дом по зи тив но на лаш то ва но го ке рів ни ка, — ось най кра щий
спо сіб зро би ти шко ли й про цес на вчан ня на уро ці більш ін к лю зив ни ми. Час то
на вич ки ви рі шен ня проб лем фор му ють ся у хо ро ших учи те лів при род ним шля -
хом, ад же во ни зму ше ні розв’язу ва ти чи ма ло проб лем у по всяк ден но му спіл ку -
ван ні з діть ми й до рос ли ми.

Встав ка 1.3. Пе ре ду мо ви успіш но го впро вад жен ня ін к лю зії

Ло гіч не об ґ рун ту ван ня Усі пра ців ни ки на вчаль но го за кла ду бра ли участь у роз роб -
лен ні ло гіч но го об ґ рун ту ван ня ін к лю зії, учас ни ки про це су бу ли доб ре по ін фор -
мо ва ні про її пе ре ва ги для всіх уч нів.

Обсяг ді яль нос ті Шко ла роз по ча ла з ма ло го (один або два уч ні) і, обе реж но про су -
ва ю чись, вчи ла ся зі сво їх по ми лок та успі хів, пе ред тим як роз ши рю ва ти ін к лю -
зив ну прак ти ку й за лу ча ти ін ших ді тей.

Темп У різ них на вчаль них за кла дах ін к лю зив на фор ма осві ти впро вад жу ва ти меть -
ся з різ ною швид кіс тю. До сяг ти успі ху до по мо же час та спів пра ця з усі ма за ці кав -
ле ни ми сто ро на ми та ре гу ляр ний ана ліз тем пу вті лен ня змін.

Ре сур си Якщо є до дат ко ве ре сур с не за без пе чен ня, йо го на ма га ють ся от ри ма ти. Шко -
ли та кож ма ють твор чо під хо ди ти до ви бо ру шля хів ви ко ри стан ня ре сур сів для під -
трим ки ін к лю зив ної фор ми осві ти. На дан ня адек ват них ре сур сів до по мо же
за без пе чи ти від да ність спра ві всіх осіб, хто до лу ча єть ся до впро вад жен ня ін к лю зії.

Від да ність спра ві Спів пра ця між усі ма сто ро на ми ін к лю зив но го про це су спри я ти ме
фор му ван ню в них ба жан ня й го тов нос ті пра цю ва ти над до сяг нен ням ці лей ін к -
лю зії у дов го тер мі но вій пер с пек ти ві. Якщо чле ни ко ман ди за лу че ні до ре алі за ції
пев но го про ек ту, во ни по чу ва ють ся час ти ною спіль ної спра ви, в них фор му єть -
ся більш від по ві даль не став лен ня й во ни справ ді за ці кав ле ні в йо го успі ху.

Клю чо вий пер со нал Чле ни ко лек ти ву, які ві ді гра ють го лов ну роль в ін к лю зив но му
про це сі, ви сту па ють в якос ті лі де рів та мо ти ву ють ін ших. Їх за вдан ня — ство рю -
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ва ти умо ви для рів но прав ної спів пра ці між усі ма пред с тав ни ка ми шкіль ної гро ма -
ди. Вва жа єть ся, що во ни від по ві даль ні за успіх ін к лю зії не біль ше, ніж будь-який
ін ший член пе да го гіч но го ко лек ти ву.

Бать ки Бать ків ра ді ба чи ти у шко лі як пар т не рів у спів пра ці. Їм на да єть ся під трим ка,
а пе да го ги ці ну ють та ви ко рис то ву ють їх ні дум ки, знан ня й умін ня.

Лі дер ст во Ке рів ниц т во шко ли ство рює умо ви для спів пра ці у шкіль них ко ман дах,
які ді ють у на пря мі ін к лю зії, на дає ін ди ві ду аль ну під трим ку учас ни кам та ких ко -
манд і за без пе чує ре алі за цію ідей.

Зв’язок з ін ши ми іні ці а ти ва ми Інклю зія роз гля да єть ся як не від’єм на час ти на за галь -
но го про це су вдос ко на лен ня на вчаль но го за кла ду, і її зв’яз ки з ін ши ми про гре -
сив ни ми іні ці а ти ва ми чіт ко ви зна че ні.

Дже ре ла: Хар г рівз (1997); МакГре гор і Фо гель с берг (1998).

Пи тан ня вчи те лів сто сов но ін к лю зив ної осві ти
Ба га то вчи те лів ду же по зи тив но став лять ся до ін к лю зив ної мо де лі осві ти, зок ре -
ма ті, які ма ли змо гу за сто со ву ва ти її на прак ти ці та пе ре ко на ти ся в її пе ре ва гах.
Вод но час, ура ху ван ня по треб усіх уч нів у на вчаль но му про це сі де ко му ви да єть -
ся над то склад ним за вдан ням; та кож ця ідея жод ним чи ном не по збав ле на сво -
їх су пе реч ли вих мо мен тів. У біль шос ті пе да го гів ви ни ка ють се рйоз ні за пи тан ня
сто сов но ін к лю зії, які умов но мож на роз по ді ли ти за чо тир ма на пря ма ми:
• на вчаль на під го тов ка для впро вад жен ня ін к лю зії;
• на леж ний ку ри ку лум для всіх уч нів;
• на яв ні ре сур си;
• уста ле ні під хо ди в ро бо ті на рів ні кла су й шко ли, які пе ре шкод жа ють ре алі -

за ції ін к лю зив ної прак ти ки.

Під го тов ка вчи те лів
У роз мо вах про спро мож ність учи те лів за до воль ня ти різ ні на вчаль ні по тре би
в ін к лю зив них кла сах, вчи те лі й до слід ни ки час то звер та ють ува гу на проб ле ми
фа хо вої під го тов ки.

У на уко вих пуб лі ка ці ях та на ших бе сі дах з осві тя на ми час то зву чить пи тан -
ня про те, що ба га то вчи те лів зви чай ної шко ли вва жа ють се бе не го то ви ми ефек -
тив но за лу ча ти до за галь но го на вчаль но го про це су уч нів з особ ли ви ми освіт ні ми
по тре ба ми, оскіль ки не во ло ді ють не об хід ни ми знан ня ми й на вич ка ми
(МакФер сон-Курт та ін., 2003). Оче вид но, що для то го, аби бу ти ком пе тен т ним
в ін к лю зив но му кон тек с ті, учи тель має сфор му ва ти спе ци фіч ний на бір знань,
умінь і якос тей. Та кий спе ци фіч ний на бір тра ди цій но вва жав ся сфе рою фа хів ців,
які здо бу ли ква лі фі ка цію в га лу зі спе ці аль ної осві ти, і, на дум ку пе да го гів, пе -
ред ба че ні ним стра те гії ви кла дан ня знач но від різ ня ють ся від тих, що за сто со ву -
ють ся у зви чай но му кла сі та роз гля да ють ся в кур сі пе да го гіч ної під го тов ки.
Про те, згід но з ін шою те зою, та кий на бір зде біль шо го збі га єть ся з на вич ка ми
ефек тив но го вчи те ля (Лью їс і Нор віч, 2005). Лор ман (по да но до дру ку) шля хом
ана лі зу на уко вих дже рел на ма гав ся з’ясу ва ти, яки ми ви да ми знань, умінь і якос -
тей ма ють во ло ді ти вчи те лі-по чат ків ці для успіш ної ро бо ти в ін к лю зив но му
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сере до ви щі. Отри ма ні ре зуль та ти бу ло об’єд на но за сі мо ма ка те го рі я ми: ро зу -
мін ня ін к лю зії та по ва га до роз ма їт тя; спів пра ця із за ці кав ле ни ми сто ро на ми (в
то му чис лі бать ка ми й фа хів ця ми); ство рен ня по зи тив но го со ці аль но го клі ма -
ту; ме то ди ви кла дан ня, які узгод жу ють ся з прин ци па ми ін к лю зії; пла ну ван ня
ін к лю зив но го на вчаль но го про це су; зна чи ме оці ню ван ня; та на вчан ня впро довж
усьо го жит тя. Мож на ствер д жу ва ти, що, не за леж но від кон тек с ту, будь-який
ефек тив ний учи тель має бу ти доб ре обі зна ним у цих пи тан нях. За га лом все зво -
дить ся до зва же них пе да го гіч них ме то дів і під хо дів, що є при дат ни ми для всіх
уч нів, го тов нос ті від по ві да ти на ви кли ки та осво ю ва ти но ві прий о ми ро бо ти, ко -
ли в то му ви ни кає по тре ба (Лью їс і Нор віч, 2005).

Мож на ви ок ре ми ти два шля хи на бут тя знань, умінь і якос тей ефек тив но го
ін к лю зив но го вчи те ля. Пер ший — че рез до про фе сій ну під го тов ку, а дру гий
пов’яза ний із про фе сій ним роз вит ком учи те ля-прак ти ка. При чо му важ ли ви ми
є обид ва. Бу ло над то оп ти міс тич но очі ку ва ти, що всі ви пус к ни ки пе да го гіч них
ву зів бу дуть екс пер та ми з пи тань ін к лю зив но го на вчан ня. На то мість, учи те лі-
по чат ків ці по вин ні ма ти ґрун тов ні ба зо ві знан ня, які да ють змо гу ефек тив но
пра цю ва ти од ра зу пі сля при хо ду до шко ли та за без пе чу ють фун да мент для по -
даль шо го про фе сій но го са мо вдос ко на лен ня (Форд, Пу гач та Отіс-Уїл борн,
2001). Са ме не пе ре рв не про фе сій не зро стан ня і ре флек сія вчи те ля-прак ти ка
є ви рі шаль ни ми для стій ко го успі ху ін к лю зив но го на вчан ня. За ви снов ка ми Бар -
бе ра і Тер не ра (2007), учи те лі, які в пер ший рік своєї пе да го гіч ної ді яль нос ті ско -
рис та ли ся мож ли вос тя ми для про фе сій но го на вчан ня в ме жах до дат ко вих
про фе сій них кур сів, більш упев не но під хо ди ли до ро бо ти з діть ми з особ ли ви ми
освіт ні ми по тре ба ми та за ува жу ва ли, що їм вда ло ся зба га ти ти свої на вич ки в цій
га лу зі. В Ав ст ра лії під час до слід жен ня, в яко му бра ли участь162 учи те лів ін к -
люзив них кла сів, Андер сон, Клас сен і Джор д жіу (2007) вста но ви ли, що 84 %
опи та них бу ли впев не ні у сво їй спро мож нос ті за лу ча ти уч нів з ін ва лід ніс тю
до за галь но го на вчаль но го про це су і що та ка впев не ність знач ною мі рою ко ре -
лю ва ла з об ся гом під го тов ки в га лу зі спе ці аль ної осві ти. Інши ми сло ва ми, учас -
ни ки з ви щим рів нем та кої під го тов ки кра ще оці ню ва ли свою спро мож ність
пра цю ва ти з та ки ми уч ня ми в умо вах ін к лю зив но го кла су. Андер сон та ін. (2007)
до ве ли, що за без пе чен ня від по від ної під го тов ки є ефек тив ним спо со бом на дан -
ня до по мо ги вчи те лю в ін к лю зив но му кон тек с ті. Та кож, слід звер ну ти ува гу
на ін шу важ ли ву проб ле му, що від об ра же на у фа хо вій лі те ра ту рі і мо же ви рі шу -
ва ти ся у про це сі на вчан ня пе да го гіч них пра ців ни ків: йдеть ся про став лен ня вчи -
те лів до уч нів з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми. По зи тив не став лен ня до них
є важ ли вим чин ни ком успіш ної ре алі за ції ін к лю зив но го під хо ду, і то му йо го
мож на і по тріб но фор му ва ти під час під го тов ки та че рез по зи тив ний до свід ро -
бо ти з та ки ми уч ня ми (Авра мі діс і Нор віч, 2002). Учи те лі-прак ти ки ма ють шу ка -
ти мож ли вос ті для на бут тя но вих знань у цій та ін ших га лу зях — у цьо му по ля гає
од не з їх ніх про фе сій них за вдань.

Крім то го, за охо чу ю чи вчи те лів про хо ди ти до дат ко ву під го тов ку за будь-якої
на го ди, ми вод но час вва жа є мо, що кож на пе да го гіч на си ту а ція є уні каль ною й
то му во ни змо жуть кра ще на вча ти ся од не в од но го в ат мо сфе рі спів пра ці та під -
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трим ки у шко лі. На сто рін ках цієї кни ги ми не од но ра зо во бу де мо звер та ти ся
до те ми спів пра ці з ко ле га ми як спо со бу кра ще за до воль ня ти по тре би всіх уч нів.

Ку ри ку лум
Ве ли ке зна чен ня для успіш но го впро вад жен ня ін к лю зив ної фор ми осві ти має
на вчаль но-ме то дич но го за без пе чен ня, при дат не для всіх уч нів в ін к лю зив но му
се ре до ви щі (Дай монд, Рен за ліа, Джил сон і Сла гор, 2007; Джан г ре ко, 2007). По -
ло жен ня про не об хід ність ін ди ві ду аль них на вчаль них пла нів/спе ці аль них про -
грам для ді тей з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми за кріп ле но на за ко но дав чо му
рів ні і вже кіль ка ро ків є скла до вою по лі ти ки май же кож ної за хід ної кра ї ни
(ОЕСР, 1994а). Та кі про гра ми, хо ча й ма ють сво їх кри ти ків, так чи інак ше сприй -
ма ють ся ши ро кою спіль но тою як на леж ний ін стру мент для спри ян ня осві ті ді -
тей зі знач ни ми по тре ба ми. Одна че, ни ні пи тан ня ефек тив нос ті та мо раль нос ті
ін ди ві ду аль них пла нів при вер тає до се бе де да лі біль ше ува ги.

При хиль ни ки ін ди ві ду а лі зо ва ної осві ти твер дять, що ці ле спря мо ва но пра цю -
ва ти й до ся га ти спе ци фіч них на вчаль них ці лей ди ти на може за до по мо гою ефек -
тив но го ви ко ри стан ня ін ди ві ду аль ної на вчаль ної про гра ми (Юнг, 2007). На дум ку
ба га тьох, здій с не не за пра виль них умов, ре тель не й сис те ма тич не струк ту ру ван ня
від по від них на вчаль них ці лей для уч ня з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми шля хом
адап та ції та мо ди фі ка ції ти по во го ку ри ку лу му є чу до вим ме то дом на дан ня їй на -
леж ної осві ти та, од но час но, ство рен ня мож ли вос тей для на вчан ня у зви чай но му
кла сі (Тен нант, 2007; Віль ч жин скі, Ме но у сек, Хан тер і Муд гал, 2007).

Мо ди фі ка ція ку ри ку лу му з ме тою зро би ти йо го при дат ним для кон к рет но -
го уч ня з особ ли ви ми по тре ба ми є по ши ре ною прак ти кою, про те що до неї теж
ви слов лю ють ся кри тич ні за ува жен ня. За га лом пе ред ба ча єть ся, що вчи те лі ма -
ють ви кла да ти чіт ко ви зна че ні те ми від по від но до спе ци фіч них по треб уч ня
з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми і, вод но час, по мож ли вос ті за лу ча ти йо го
до ви вчен ня зви чай ної про гра ми (Со у куп, Ве мей єр, Ба шин скі та Бо верд, 2007).
За та кої сис те ми мо же склас ти ся вра жен ня, що уч ні з особ ли ви ми по тре ба ми
кар ди наль но від різ ня ють ся від сво їх од но літ ків у то му, що во ни ви вча ють і що во -
ни ма ють зна ти. Влас не, уже сам акт впро вад жен ня ін ди ві ду аль них на вчаль них
пла нів у кон тек с ті ку ри ку лу му, який не скла де ний та ким чи ном, аби охоп лю ва -
ти всіх уч нів, мож на вва жа ти та ким, що ве де до ви клю чен ня (Ллойд, 2008). Ідея
мо ди фі ка ції зви чай них на вчаль них про грам ґрун ту єть ся на низ ці не га тив них
при пу щень сто сов но уч нів з особ ли ви ми по тре ба ми, як-от: уч ні, які по тре бу ють
та кої мо ди фі ка ції мо жуть на вча ти ся по віль ні ше, не спро мож ні ви ко ну ва ти пев -
ні нор ма тив ні оці ню валь ні за вдан ня та час то по тре бу ють біль ше прак ти ки і по -
вто рен ня для за кріп лен ня знань (див. Лью їс і Нор віч, 2005). І хо ча кож не з них
мо же бу ти прав дою для де яких ді тей, та кі при пу щен ня в жод но му ра зі не слід
бра ти за осно ву до про ве ден ня все біч но го ана лі зу ін ди ві ду аль них по треб.

Зро стан ня по пу ляр нос ті ди фе рен цій о ва но го ви кла дан ня, яко му бу де при -
ді ле но ува гу да лі на сто рін ках цієї кни ги, зму шує пе ре гля ну ти на ші по гля ди про
до ціль ність ін ди ві ду аль них на вчаль них пла нів. Так, за мість мо ди фі ку ва ти уро ки
для уч нів з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми, Бро де рік, Ме та-Па рех і Рейд (2005)
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ре ко мен ду ють в про це сі їх пла ну ван ня за нять від по чат ку вра хо ву ва ти особ ли -
вос ті на вчаль ної ді яль нос ті всіх уч нів за до по мо гою цієї тех но ло гії. Крім то го,
уже кіль ка ро ків кри ти ки ін ди ві ду аль них на вчаль них пла нів вба ча ють у них за -
сіб ви ді лен ня лю дей з від мін ни ми здіб нос тя ми як «ін ших» та по даль шої мар гі -
на лі за ції, щоб кон т ро лю ва ти їх за до по мо гою спе ці аль них про грам (Кор бетт,
1993; Дан форт, 1997; Еванс і Він сент, 1997). Та кий спо сіб мис лен ня Хе хір (2007)
на зи ває аб ле їз мом (від англ. able — здат ний, спро мож ний): за ним пе ред ба -
чається, що в ди ти ни кра ще фор му ва ти на вич ки, які ха рак тер ні для біль шос ті
(на прик лад, хо ди ти, а не ко рис ту ва ти ся ін ва лід ним віз ком), та від по від но
до умов і прин ци пів, які дик ту ють ся біль шіс тю, на віть як що для цьо го не об хід -
на мо ди фі ко ва на про гра ма. На дум ку То ма са, та кий тип мис лен ня ве де до по си -
лен ня не га тив но го ефек ту ін ва лід нос ті та мі ні мі зує мож ли вос ті для уч нів
з ін ва лід ніс тю (або, в кон тек с ті на шої роз мо ви — з будь-якою фор мою від мін -
нос ті) у пло щи ні на вчан ня й сус піль но го жит тя.

Інший при від для кри ти ки по ля гає в то му, що ін ди ві ду аль ний на вчаль ний
план над то рег ла мен тує на вчан ня уч нів, яким він ад ре со ва ний. На дум ку йо го
про тив ни ків, та кий ре тель но про пи са ний план на вчан ня не дає уч не ві до стат ньо
мож ли вос тей для ре гу лю ван ня влас ної на вчаль ної ді яль нос ті, внас лі док чо го
процес на вчан ня цен т ру єть ся на фі гу рі вчи те ля та від хо дить від прин ци пів пе да -
го гі ки на осно ві со ці аль но го кон ст рук ти віз му (Лор ман, 2009). Як ві до мо, ін ди ві -
ду а лі зо ва ні ці лі час то зо се ред жу ють ся на кон к рет них на вич ках, рад ше ніж
на ког ні тив них ас пек тах на вчан ня (Кол лет-Клін ген берг і Чед сі-Рш, 1991; Гуд ман
і Бонд, 1993; Вай зен фельд, 1987). Час то ці на вич ки мо жуть бу ти за сто со ва ні ли -
ше в об ме же ній кіль кос ті си ту а цій. Пев ні да ні да ють під ста ви вва жа ти, що та ке
вузь кос п ря мо ва не фор му ван ня на ви чок не за ли ши ло ся в ми ну ло му, на впа ки
воно й до ни ні є основ ною ме тою ку ри ку лу му для уч нів з особ ли ви ми освіт ні ми
по тре ба ми. Для при кла ду, Віль ч жин скі та ін. (2007) опи су ють ду же кон к ре ти зо -
ва ний та об ме жу валь ний за сво їм ха рак те ром на бір за дач для ін ди ві ду аль них на -
вчаль них пла нів, який, зок ре ма, вклю чає та кі ме ха ніч ні за вдан ня як зі став лен ня
пред ме тів і ма люн ків або вста ван ня в чер гу. На їх ню дум ку, ці за да чі під хо дять для
уч нів із по ру шен ня ми аутич но го спек т ру. По діб на точ ка зо ру не ли ше пе ред ба чає,
що всі уч ні з аутиз мом ма ють од на ко ві по тре би (що да ле ко не так), а й ствер д жує,
що за без пе чен ня та ких по треб ви ма гає вузь ко го, ди рек тив но го під хо ду.

Слі (2008) ви су ває при пу щен ня, що за сто су ван ня стра те гій і ре сур сів,
покли ка них умож ли ви ти ефек тив ну ре алі за цію ін к лю зії (зок ре ма оці ню вань
різно го ти пу, які пе ре ду ють скла дан ню ін ди ві ду аль но го на вчаль но го пла ну), уже
са ме по со бі ве де до об ме жен ня мож ли вос тей; і за та ко го під хо ду ін ва лід ність
сприй ма єть ся як проб ле ма, що по тре бує ви рі шен ня. У пев но му сен сі, та кі дії
під три му ють по даль шу мар гі на лі за цію та екс клю зію уч нів, які від різ ня ють ся. Слі
за кли кає шкіль ні сис те ми змі ню ва ти ся та від мо ви ти ся від тра ди цій ної мо де лі
спе ці аль них освіт ніх по слуг і від за сто су ван ня ін к лю зії з ме тою ко рек ції ін ди -
віду аль них «де фі ци тів». На йо го дум ку, щоб по до ла ти та кий спо сіб мис лен ня,
не об хід но зо се ре ди ти ува гу на твор чих, не стан дар т них мо де лях шкіль но го
навчан ня. Влас не, в сво їй по зи ції до слід ник ви хо дить з то го, що шко ли —
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це закла ди, які біль ше не пра цю ють на бла го уч нів, а то му не об хід но про ду ма ти
ра ди каль ні змі ни для ство рен ня сис те ми, більш при дат ної для кож но го.

Та не за леж но від ін ди ві ду аль них по гля дів на оп ти маль ний шлях роз вит ку
ін к лю зив ної осві ти, зро зу мі ло, що вчи те лі ма ють на вчи ти ся доб ре орі єн ту ва ти -
ся в по точ них ре алі ях шкіль но го на вчан ня з йо го по тре бою мо ди фі ка ції та адап -
та ції ку ри ку лу му та/або пла ну ван ня і про ве ден ня уро ків за тех но ло гією
ди фе рен цій о ва но го ви кла дан ня та з до по мо гою но во го під хо ду, що от ри мав на -
зву «уні вер саль но го ди зай ну». Ми пе ре ко на ні, що по при не до лі ки на ших су час -
них ме то дів (і по год жу є мо ся, що їх мо же бу ти ба га то), мож ли во ор га ні зо ву ва ти
на вчан ня на осно ві силь них сто рін і по треб кон к рет но го уч ня та, вод но час, збе -
рі га ти ін к лю зив ний ха рак тер по всяк ден но го на вчаль но го про це су в окре мо му
кла сі. Це од не з основ них по ло жень на шої кни ги.

Ре сур си шко ли
По тре ба на да ва ти шко лам до дат ко ве фі нан су ван ня для на вчан ня уч нів з уні каль ни -
ми по тре ба ми й силь ни ми сто ро на ми дав но ви зна на до слід ни ка ми і під твер д жу єть -
ся ни ні їх ні ми більш су час ни ми ви снов ка ми (О’Ші та О’Ші, 1998; Ву і Ко ме са рофф,
2007). Уже по над двад цять ро ків то му Гоу, Уорд, Бал ла та Сноу (1988, с. 15) вка зу ва ли
на «до ро гі й час то мар но трат ні сис те ми по слуг» (1988, с. 15) як од ну з пе ре пон на шля -
ху до ефек тив ної ін тег ра ції в Ав ст ра лії. Ай дол (1997) звер тає ува гу на ви со ку вар тість
ін к лю зив них про грам та про по нує шко лам більш ра ці о наль ні ме то ди ви тра ти коштів,
на прик лад: за лу чен ня асис тен тів для ро бо ти не з од ним, а кіль ко ма уч ня ми в кла сі,
ана ліз і, за мож ли вос ті, ко ри гу ван ня дже рел ви трат, ви ко ри стан ня кош тів з ін ших
спе ці аль них про грам, що вже ді ють у шко лі й теж спря мо ва ні на під трим ку уч нів
з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми, та прий нят тя рі шень на міс цях, ви хо дя чи
з обставин кон к рет ної си ту а ції. Кож на з цих ре ко мен да цій, вті ле на в прак ти ку, ни ні
вва жа єть ся при кла дом кра що го до сві ду в га лу зі осві ти.

Однак скла да єть ся вра жен ня, що об сяг до дат ко во го фі нан су ван ня, яке час -
то ви ді ля ють в за хід них шко лах на під трим ку уч нів з особ ли ви ми освіт ні ми по -
тре ба ми, де які вчи те лі схиль ні вва жа ти не до стат нім. На їх ню дум ку, збіль шен ня
та ких до та цій мог ло б до по мог ти у ви рі шен ні будь-якої кіль кос ті проб лем, з яки -
ми во ни на ра зі зі ткну ли ся (Лор ман, 2001). Але чи це справ ді так? Чи прав да,
що до дат ко ві кош ти по кра щу ють якість шкіль но го до сві ду для всіх ді тей? На під -
ста ві де яких да них мож на при пус ти ти, що до дат ко ве фі нан су ван ня справ ді
допома гає впро вад жу ва ти ін к лю зив ну прак ти ку, в ме жах якої за без пе чу єть ся
більш адек ват не на вчан ня для уч нів з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми та яка
тіс ні ше «прив’яза на» до зміс ту про грам для уч нів, які не де мон ст ру ють по треб
у до дат ко во му фі нан су ван ні (Скаб ре вік, 2005). Та хо ча пев ний рі вень до дат ко во -
го фі нан су ван ня важ ли вий, йо го зна чен ня для успіш ної ін к лю зив ної прак ти ки
не на стіль ки ве ли ке, як зда єть ся. На дум ку низ ки на уков ців, успіх чи не вда ча
в ре алі за ції ін к лю зії біль ше за ле жать від став лен ня пер со на лу, ор га ні за ції ро бо -
ти шко ли та здат нос ті твор чо мис ли ти (Ейн скоу і Сер ба, 1996; Віс лі та Лан г -
фельдт, 1996). На справ ді, до дат ко ві ре сур си та по слу ги, що на да ють ся за ра ху нок
та ких до та цій, іно ді мо жуть пра цю ва ти про ти ін к лю зії, зу мов лю ю чи ви ді лен ня
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де яких уч нів у кла сі. Ми по год жу є мо ся з тим, що фі нан со ві ре сур си час то не об -
хід ні для вдос ко на лен ня ін к лю зив ної прак ти ки та за без пе чен ня по всяк ден но го
до гля ду і бла го по луч чя окре мих уч нів, але, на на шу дум ку, до дат ко вих кош тів
не до стат ньо для успіш ної ре алі за ції ін к лю зив ної прак ти ки. Ми спо ді ва є мо ся
запро по ну ва ти вам ме то ди впро вад жен ня ін к лю зії, для яких не обов’яз ко во
потріб ні ве ли кі до та цій ні су ми.

Орга ні за цій ні струк ту ри
Час то ор га ні за ція та струк ту ра на ших шкіл і кла сів не сприяє ефек тив но му
навчан ню біль шос ті уч нів. Зок ре ма, це оче вид но в се ред ній шко лі (Кен не ді і Фі -
шер, 2001; МакГі-Річ монд, Бар бер, Лу парт і Лор ман, 2008). Че рез жор ст кі рам ки
шкіль но го роз кла ду вчи те лі час то зму ше ні пра цю ва ти з уч ня ми упро довж ко рот -
ких про між ків ча су, за які ма ло чо го мож на до сяг ти, зок ре ма з уч ня ми, які по тре -
бу ють біль ше ча су, щоб ви ко на ти пев ні за вдан ня або на лаш ту ва ти ся на на вчаль ну
ді яль ність пі сля пе ре хо ду з ін шо го кла су. Та кож, ро бо та вчи те ля усклад ню єть ся
від сут ніс тю на леж но го ча су упро довж шкіль но го дня та про фе сій ни ми ви мо га ми
опра цьо ву ва ти чіт ко ви зна че ний об сяг ма те рі а лу за пев ний пе рі од (Хіл тон, 2006).
На ма га ю чись ста ти більш ін к лю зив ни ми, шко ли — і шкіль ні сис те ми — ма ють
ре тель но ви вчи ти спо со би своєї ді яль нос ті. Як слід об’єд ну ва ти ді тей в гру пи,
щоб во ни мог ли ефек тив ні ше на вча ти ся? Як ре гу лю ва ти на ван та жен ня вчи те лів,
щоб во ни ма ли змо гу при ді ля ти до стат ньо ува ги ін ди ві ду аль ним по тре бам?
Зрештою, за про вад же ні в шко лі струк тур ні та ор га ніза цій ні змі ни, по кли ка ні
зроби ти її більш ін к лю зив ною, пі дуть на ко ристь усім уч ням, а не ли ше тим, хто
має оче вид ні особ ли ві по тре би (Йор ген сен, 1998; Кенне ді і Фі шер, 2001).

Звіс но, са мо туж ки вчи тель не в змо зі іс тот но змі ни ти струк ту ру й ор га ні за -
цію на вчаль но го за кла ду, про те са ме від ньо го знач ною мі рою за ле жить те,
що від бу ва єть ся у кла сі. У цій кни зі йти меть ся про окре мі спо со би кра щої ор га -
ні за ції на вчаль но го за кла ду для впро вад жен ня ін к лю зії, але основ ну ува гу бу де
зо се ред же но на ро бо ті в окре мо му кла сі.

Пе ре ва ги ін к лю зії
Ко ли ін к лю зія впро вад жу єть ся успіш но, ви гра ють усі. На уко во до ве де но, що ме -
то ди ро бо ти ін к лю зив них учи те лів спри яють ак ти ві за ції на вчаль ної ді яль нос ті
всіх уч нів, не за леж но від сут тє вих ін ди ві ду аль них особ ли вих по треб (чи їх від сут -
нос ті). Та кож, важ ли во від зна чи ти до во лі об ме же ну кіль кість ем пі рич них до слід -
жень, які б свід чи ли на ко ристь сег ре го ва них форм на вчан ня. За га лом, мож на
ствер д жу ва ти, що в сво їх ви снов ках біль шість на уков ців схиль на ви зна ва ти пе -
ре ва гу ін к лю зії як прак ти ки (Лін д сей, 2007). Зва жа ю чи на не об хід ність по даль ших
до слід жень у цій га лу зі, по ки що ра но ка те го рич но за яв ля ти про об ґ рун то ва ність
ін к лю зив ної мо де лі в будь-якій си ту а ції, але остан нім ча сом в на уко вих да них
про сте жу ють ся ви раз ні тен ден ції на її під трим ку. Вар то пам’ята ти, що са ма кон -
цеп ція ін к лю зії — як прак тич ний під хід і до слід ниць кий на прям — є по рів ня но
но вою, то му слід по че ка ти по яви до стат ньо го об ся гу на уко вих на пра цю вань
за цією те ма ти кою. Аль тер на тив на їй прак ти ка — сег ре га ція — іс нує вже кіль ка
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сто літь, од нак при хиль ни ки та ко го під хо ду до сі не спро мог ли ся за про по ну ва ти
пе ре кон ли вих ар гу мен тів, на рів ні фі ло софсь ко го об ґ рун ту ван ня чи під сум ків ем -
пі рич них до слід жень, за її про дов жен ня (Кон нор і Фер рі, 2007; Лін д сей, 2007).
Вод но час, до ни ні іс ну ють де які дав ні й зде біль шо го без під став ні пе ре ко нан ня
про те, що уч ні з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми по ру шу ва ти муть хід уро ку
та за ва жа ти муть вчи ти ся ін шим; що вчи те лі не змо жуть впо ра ти ся із до дат ко ви -
ми за вдан ня ми, які на них пок ла да ти муть ся; і що уч ні з від мін нос тя ми зреш тою
от ри ма ють гір шу осві ту та, мож ли во, вий дуть з цьо го про це су із по слаб ле ною
само оцін кою. Про те, зрос та ю чий об сяг на уко вих да них свід чить, що біль шість
цих по гля дів ґрун ту ють ся не на ре аль но му до сві ді чи фак тах, а ско рі ше на мі фах,
упе ред жен нях чи не під т вер д же них да них. Ниж че пред с тав ле но де які з го лов них
по зи тив них на слід ків ін к лю зії, ви зна че них шля хом ви бір ко во го (і да ле ко не ви -
чер п но го) ана лі зу на уко вих пуб лі ка цій.
• Учні з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми пов ні ше ре алі зу ють свій по тен ці ал у на -

вчан ні, зок ре ма до ся га ють ви щих ака де міч них ре зуль та тів по рів ня но з од но -
літка ми в не ін к лю зив но му се ре до ви щі; во ни та кож час ті ше від ві ду ють за нят тя
з тих са мих на вчаль них кур сів (на прик лад, з ма те ма ти ки, мо ви й лі те ра ту ри),
що і їх ні ро вес ни ки в шко лі (Фі шер, Ро ач і Фрей, 2002; Фре де рік сон, Дан с му ір,
Ланг і Мон сен, 2004; Нью ман та Інсти тут пе да го гіч них на ук, 2006).

• При сут ність уч нів із сут тє во від мін ни ми освіт ні ми по тре ба ми не впли ває
на ака де міч ні до сяг нен ня уч нів без та ких по треб. На впа ки, на під ста ві іс -
ну ю чих да них мож на зро би ти ви сно вок, що успіш ність остан ніх по кра щу -
єть ся за вдя ки при сут нос ті уч нів з особ ли ви ми по тре ба ми: це мож на
по яс ни ти за сто су ван ням різ них пе да го гіч них тех но ло гій і стра те гій ви кла -
дан ня, а та кож на яв ніс тю ре сур сів, зок ре ма в осо бі асис тен та вчи те ля, для
на дан ня до по мо ги в на вчан ні всім уч ням (Ко ул, Уол д рон і Махд, 2004; Де -
ме ріс, Чайлдс і Джор дан, 2008; Гал ла гер і Лам берт, 2006; Хайнс, 2001; Ка -
лам бо у ка, Фар релл, Дай сон і Кап лан, 2007).

• В ін к лю зив но му се ре до ви щі уч ні з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми от ри -
му ють кра щі мож ли вос ті для роз вит ку ко му ні ка тив них, со ці аль них на ви -
чок та ін ших форм адап тив ної по ве дін ки (Фі шер та ін., 2002; МакДон нелл,
Тор сон, Ді шер, Ма тот-Бак нер, Мен дель і Рей, 2003). Біль ше то го, со ці аль -
ні пе ре ва ги ін к лю зії доб ре про ілюс т ро ва ні в на уко вій лі те ра ту рі (Фре де рік -
сон та ін., 2004).

• У дов го тер мі но вій пер с пек ти ві ін к лю зія є більш еко но міч но ви гід ною
за сер ге ро ва ні мо де лі осві ти, і да ні на під твер д жен ня цієї те зи уже іс ну ють
(Хал вор сен, Ні а рі, Хант і Чес ка, 1996; МакЛоф лін та Уор рен, 1994; Ро а ріг,
1993; Са ліс бе рі та Чем берс, 1994).

• Учні, які на да ють до по мо гу од но клас ни кам на уро ці у про це сі вза є мо нав -
чан ня за прин ци пом «рів ний — рів но му» та ін ших по діб них форм вза є мо -
дії (що в ін к лю зив но му кла сі є зви чай ною прак ти кою) та кож от ри му ють
пе ре ва ги за вдя ки то му, що ма ють змо гу під ви щи ти са мо оцін ку, на вчи ти ся
ро зу мі ти від мін нос ті, ста ви ти ся до цьо го зі спів чут тям від мін нос ті, на ла год -
жу ва ти друж ні сто сун ки то що (Джонс, 2007; На рай ан, 2008).
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• Учи те лі та кож от ри му ють ко ристь від ін к лю зив ної осві ти. Во на мо же слу -
гува ти по туж ним сти му лом для ефек тив но го вдос ко на лен ня пе да го гіч ної
май с тер нос ті у про це сі ді яль нос ті спіль но ти фа хів ців, яка на вча єть ся (Кар -
рін г тон і Ро бін сон, 2004; Ван Кра ай е но орд, 2007).

• Мож на ствер д жу ва ти, що ін к лю зія по зи тив но впли ває на по даль ші жит тє -
ві пер с пек ти ви уч нів з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми пі сля за кін чен ня
се ред ньої шко ли: во на по кра щує їх ні шан си на пра цев лаш ту ван ня й от ри -
ман ня ви щої за ро біт ної пла ти, а та кож до по ма гає змен ши ти ви тра ти на за -
без пе чен ня суп ро во ду у гро ма ді по рів ня но з не ін к лю зив ни ми освіт ні ми
мо де ля ми (Аль пер і Рин дак, 1992; Уайт і Вай нер, 2004).
Аргу мен ти на ко ристь ін к лю зії не за пе реч ні. То му про ти леж не твер д жен ня,

що ді ти з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми от ри му ють менш якіс ну осві ту в ін -
к лю зив но му се ре до ви щі або що від цьо го якось страж да ють ін ші, важ ко на зва -
ти об ґ рун то ва ним. У на ве де но му ниж че case study від об ра же но до свід шко ли,
яка на ма га єть ся за про ва ди ти ін к лю зив ний під хід до на вчан ня. І хо ча цей
навчаль ний за клад аж ні як не до сяг дос ко на лос ті в «мис тец т ві» ін к лю зії, ін фор -
ма ція про ньо го по да єть ся тут як при клад вті лен ня ін к лю зив но го під хо ду
на шкіль но му рів ні. З цьо го при кла ду та кож вид но, на скіль ки шко лам та вчи -
телям не об хід но по стій но пе ре гля да ти й ко ри гу ва ти ме то ди своєї ро бо ти для
підтри ман ня ін к лю зив но го се ре до ви ща.

Case study 
Ви па док з жит тя: Енже ла, 16 ро ків
Інфор ма ція про уч ня
Ім’я: Енже ла Рік на вчан ня: 11 За ра хо ва на до кла су: 11
На вчаль ний за клад: Ка то лиць ка се ред ня шко ла для дів чат (7–12 кла си)
Міс це роз та шу ван ня шко ли: Місь ка, рай он з ниж чим рів нем со ці аль но-еко но міч но го
роз вит ку
На вчаль ні по каз ни ки: Не ве ли кий від со ток ви пус к ниць по сту пає до уні вер си те ту. Пе -
ре важ на біль шість пі сля за кін чен ня шко ли влаш то ву єть ся на ро бо ту або про дов жує
на вчан ня в тех ніч но му чи му ні ци паль но му ко лед жі.
Да ні про ро ди ну: Ро ди на при бу ла до міс та з ін шо мов ної кра ї ни до на род жен ня Енже -
ли. Сім’я під три мує куль тур ні й мов ні зв’яз ки з кра ї ною по ход жен ня і, вод но час,
докладає зу силь для ін тег ра ції в ба га то куль тур не сус піль ст во. Бать ки — пра ців ни ки
ро біт ни чих спе ці аль нос тей. Обоє під три му ють Енже лу в її ба жан ні здо бу ва ти осві ту
в ін к лю зив но му се ре до ви щі та за охо чу ють її ін те ре си й упо до бан ня у про ве ден ні віль -
но го ча су, ти по ві для дів чат-під літ ків.
Важ ли ві ін ди ві ду аль ні від мін нос ті: Стан дар ти зо ва не оці ню ван ня ви яви ло знач ну
затрим ку роз вит ку з ран ньо го ві ку. Ком бі но ва ний пов ний ко е фі ці єнт ін те лек ту — 60.
Ре цеп тив на мо ва на рів ні 8-річ но го ві ку; на вич ки чи тан ня — на рів ні 4 кла су. Труд но -
щі в за сво єн ні ма те рі а лу біль шос ті на вчаль них дис цип лін, зок ре ма важ ко да ють ся за -
вдан ня з мо ви, на об роб лен ня зо ро вої ін фор ма ції та ви рі шен ня проб лем. По мір ний
де фі цит ко рот ко стро ко вої слу хо вої пам’яті. Час очі ку ван ня вер баль ної від по ві ді —
15–60 се кунд (мо же по яс ню ва ти ся на слід ка ми прий о му про ти су дом них пре па ра тів).
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На час про ве ден ня до слід жен ня Енже ла ви вча ла ско ро че ну кіль кість на вчаль них
дис цип лін ти по во го на вчаль но го пла ну для 11 кла су, за яким на вча ють ся всі ді ти.
До них на ле жа ли: ан г лійсь ка, ма те ма ти ка, ма те рі а лоз нав ст во та ін фор ма цій ні тех но -
ло гії. Кож но го тиж ня спе ці аль но ви ді ля ло ся шість по двій них уро ків для ін ди ві ду аль но -
го на вчан ня, щоб да ти дів чин ці мож ли вість всти га ти за про гра мою. Цей час во на
ви ко рис то ву ва ла для са мо стій ної ро бо ти або звер та ла ся по до по мо гу до вчи те ля спе -
ці аль ної осві ти. В шта ті на вчаль но го за кла ду асис тен тів не бу ло, то му цей пе да гог та -
кож був при сут ній на де яких уро ках і до по ма гав Енже лі. Під час ін терв’ю та кож
з’ясу ва ло ся, що до про ве ден ня уро ків іно ді за лу ча ли ся не під го тов ле ні во лон те ри для
на дан ня до дат ко вої під трим ки всьо му кла су, в то му чис лі й Енже лі. Вчи те лі ха рак те ри -
зу ва ли Енже лу як при яз ну уче ни цю, яка тер п ля че на вча ла ся, хо ча, зва жа ю чи на її по -
ру шен ня, час то по тріб но бу ло при ді ля ти їй до дат ко ву ува гу на уро ці. Ко ли дів чин ка
зви ка ла до но во го вчи те ля, во на за по тре би мог ла ввіч ли во по про си ти про до по мо гу.

Як Енже ла, так і пе да го гіч ні пра ців ни ки роз по ві да ли про хо ро ші сто сун ки між уче -
ни ця ми та пер со на лом шко ли. Як ска за ла од на з вчи те лів: «На вчан ня, або од на з йо -
го основ них скла до вих, пе ред ба чає роз ви ток хо ро ших вза є мин між мо ло ди ми людь ми
та їх ні ми вчи те ля ми, а та кож фор му ван ня доб рих між осо бис тіс них сто сун ків се ред мо -
ло ді. На мою дум ку, це од на з най силь ні ших рис на шої шко ли». Ви яви ло ся, що по зи -
тив ні сто сун ки іс ну ва ли не ли ше між учи те ля ми та діть ми з особ ли ви ми по тре ба ми, а в
ме жах усієї шкіль ної спіль но ти. Від по ві ді, от ри ма ні у про це сі опи ту ван ня, ор га ні зо ва -
но го шко лою се ред ви пус к ниць ми ну лих ро ків, свід чи ли про під трим ку та доб ро ту
шкіль но го пер со на лу у став лен ні до уче ниць. Ма ти Енже ли та кож від зна чи ла зу сил ля,
які до кла да ють пе да го ги, до по ма га ю чи її доч ці. Зок ре ма, жін ка за зна чи ла, що «...во на
зав ж ди от ри мує до по мо гу [вчи те ля спе ці аль ної осві ти], і за раз із нею теж пра цю ють до -
дат ко во. Я не мо жу [ні чо го] ска за ти про цю шко лу, то му що в сві ті не має та ких гро шей,
які б я їм за пла ти ла». Окрім шко ли, яка на да ва ла ве ли ко го зна чен ня роз вит ку доб рих
сто сун ків та до по мо зі з бо ку вчи те лів, Енже лу та кож під три му ва ли її од но клас ни ці. Са -
ма дів чин ка, її вчи тель ка та ма ти роз по ві да ли про те, як її під три му вав клас, де во на на -
вча ла ся. Одна з учас ниць ска за ла, що «весь клас ду же до по ма гає [Енже лі]. Во ни
тур бу ють ся про неї». Ця під трим ка ви яв ля ла ся у різ ний спо сіб, на прик лад, од но клас -
ни ці ро зу мі ли, що Енже ла іно ді по тре бує біль ше уваги вчи те ля, або са мі до по ма га ли
їй та зай ма ли ся з нею з влас ної іні ці а ти ви без вка зів ки вчи те ля.

Анже ла ду же по зи тив но ста ви ла ся до шко ли, сво їх од но клас ниць та вчи те лів.
Во на роз по ві да ла, що їй по до ба ло ся хо ди ти до шко ли, і їй бу ло ці ка ве те, чо го во на
там на вча ла ся. Про її по зи тив не став лен ня до шко ли мож на су ди ти з та ких слів: «Ме -
ні не по до ба ють ся ка ні ку ли, ко ли во ни ду же дов гі. Ме ні стає нуд но... Я нудь гу ва ла
вліт ку. Ме ні хо ті ло ся прос то зно ву хо ди ти до шко ли». Енже лі та кож ста ви ли ся за пи -
тан ня про те, що їй по до ба єть ся в кож но му пред ме ті, і в усіх від по ві дях зву ча ла за галь -
на дум ка: на кож но му уро ці во на від чу ває, що чо гось до сяг ла. Їй по до ба ло ся
ви го тов ля ти різ ні ре чі на за нят тях з ма те рі а лоз нав ст ва, розв’язу ва ти за да чі з ма те ма -
ти ки та успіш но дру ку ва ти на комп’юте рі. Де які пра ців ни ки за зна ча ли, що в шко лі ста -
ра ють ся по во ди ти ся з Енже лою так са мо, як з ін ши ми діть ми та не зму шу ва ти її
по чу ва ти ся інак шою. Во ни го во ри ли, що до зміс ту ді яль нос ті вно си ли ся мо ди фі ка ції,
але, вод но час, ро би ли ся спро би мак си маль но на бли зи ти на вчаль ний до свід Енже ли
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до то го, чим зай ма ла ся реш та кла су. У де яких бе сі дах учи те лі по ві дом ля ли, що Енже -
ла бра ла на се бе від по ві даль ність за влас ну ро бо ту і звер та ла ся за до по мо гою ли ше
пі сля то го, як спро бує са ма. Ідею пок лас ти на Енже лу від по ві даль ність за її ро бо ту
під три му ва ли і бать ки дів чин ки.

Енже ла та кож по зи тив но сприй ма ла до дат ко ву до по мо гу, яку от ри му ва ла
в школі. Зок ре ма, во на вва жа ла, що до по мо га вчи те ля спе ці аль ної осві ти бу ла од ним
з ви рі шаль них чин ни ків, яким во на за вдя чу ва ла сво ї ми успі ха ми у шко лі. Це під твер -
д жу ва ли й ін ші учас ни ки під час ін терв’ю. Енже ла роз по ві да ла, що за нят тя з цим учи -
те лем до по мог ли їй зро зу мі ти склад ні по нят тя та роз ді ли на вчаль но го ма те рі а лу.
Жод но го ра зу дів чин ка не зга ду ва ла про те, що че рез до дат ко ву до по мо гу у шко лі во -
на від чу ва ла на со бі якийсь га неб ний яр лик. Учи тель спе ці аль ної осві ти ви ко ну вав різ -
ні фун к ції в шко лі, і всі во ни бу ли ко рис ни ми для Енже ли та для пер со на лу.
На прик лад, він на да вав кон суль та ції вчи те лям, про во див під го тов ку во лон те рів та ко -
ор ди ну вав їх ню ді яль ність, до по ма гав мо ди фі ку ва ти ку ри ку лум, на да вав під трим ку
на уро ці й без по се ред ньо зай мав ся з дів чин кою.

За сло ва ми ко лек ти ву, в шко лі іс ну ва ла куль ту ра доб ро ти, тур бо ти, вза єм ної по -
ва ги та під трим ки. Від по віс ти на за пи тан ня про те, як скла ла ся та ка куль ту ра і чо му ті,
хто пра цю вав і на вчав ся в цій шко лі, по чу ва ли ся ото че ни ми тур бо тою, учас ни кам до -
слід жен ня бу ло склад ні ше. Ди рек тор шко ли по яс ню ва ла: «Зно ву ж та ки, уся спра ва
в сто сун ках. Ми не до зво ля є мо кри ча ти на ді тей та по га но ста ви ти ся один до од но го.
Ма буть, в осно ві цьо го є пев не ро зу мін ня спра вед ли вос ті». Во на та кож під крес лю ва -
ла зна чен ня ко ман д ної ро бо ти в шко лі як не від’єм ної скла до вої шкіль ної куль ту ри:

Ми ви ко рис то ву є мо ко ман д ні під хо ди... Ми ви ко рис то ву є мо ме то ди ки гру пово го
на вчан ня, які вра хо ву ють різ ний рі вень здіб нос тей, які ді ти мо жуть ви яв ля ти
в будь-яко му на вчаль но му се ре до ви щі. Ми ро зу мі є мо, що лю ди не схо жі один
на од но го, й від мін нос ті між ни ми ви зна ють ся та ві та ють ся. Адже під час робо ти
в гру пі за слу га де яких учас ни ків бу де на ба га то біль шою, хтось змо же ви сту пи -
ти лі де ром та про по ну ва ти ко рис ні твор чі ідеї, а хтось ні. По мі няй мо за вдан ня,
зай ме мо ся чи мось ін шим, і си ту а ція мо же змі ни ти ся.

Се ред ін ших по яс нень по зи тив ної ат мо сфе ри в шко лі бу ли: до бір уваж но го й
тур бот ли во го пер со на лу, по зи тив не на лаш ту ван ня в ро бо ті, що за да ва ло ке рів ниц т -
во, і те, що це бу ла шко ла для дів ча ток. Остан нє, на дум ку од нієї учас ни ці, до по ма га -
ло зро зу мі ти, чо му на го лос бу ло зроб ле но на та кі «жі но чі» ри си як спів пра ця
та ро зу мін ня. Се ред учас ни ків не бу ло од нос тай нос ті що до то го, на скіль ки ка то лиць -
ке спря му ван ня впли ва ло на куль ту ру тур бо ти в шко лі. Де які вва жа ли, що ре лі гій ний
ас пект був не важ ли вим, а ін ші — що він все ж та ки мав по мір ний по зи тив ний вплив
на шкіль ну куль ту ру.

Вдо ма Енже ла теж от ри му ва ла ве ли ку під трим ку у на вчан ні. Зок ре ма, ма ти час -
то до по ма га ла їй ви ко ну ва ти по всяк ден ні до маш ні за вдан ня. За мож ли вос ті во на за -
охо чу ва ла Енже лу ви ко рис то ву ва ти от ри ма ні в шко лі знан ня, на прик лад, про си ла
дів чин ку до по мог ти го ту ва ти їжу або про чи та ти до рож ні зна ки, ко ли во ни їха ли ма ши -
ною. Вчи те лі по ві дом ля ли, що та ка до дат ко ва під трим ка від ро ди ни ство рю ва ла для
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Енже ли знач ну пе ре ва гу в шко лі. Ма ти дів чин ки вба ча ла свою роль в то му, щоб
підтри му ва ти доч ку та на да ва ти їй впев не нос ті у сво їй си лах: «Моє за вдан ня — заохо -
чу ва ти її. І я зав ж ди на ма га ю ся це ро би ти...спо ну ка ти її до на вчан ня».

Шко ла от ри му ва ла до дат ко ве фі нан су ван ня за тра ди цій ною сис те мою від управ -
лін ня ка то лиць ких шкіл. Оскіль ки шко ла ма ла ста тус ка то лиць кої, то му від но си ла ся уря -
дом до ка те го рії при ват них, і до дат ко ві кош ти, які ви ді ля ли ся на на вчан ня Енже ли,
ста но ви ли ли ше чверть то го, що во на мог ла б от ри му ва ти в дер жав но му на вчаль но му
за кла ді. Са му шко лу не мож на бу ло на зва ти доб ре за без пе че ною, і ли ше двоє вчи те -
лів вва жа ли та ке фі нан су ван ня не адек ват ним. Вод но час, біль шість пе да го гів за зна ча -
ли, що шко ла має до стат ні ре сур си для на вчан ня Енже ли та ін ших ді тей з особ ли ви ми
по тре ба ми. Однак, з огля ду на низь кий рі вень спе ці аль но го фі нан су ван ня, вчи те лі ма -
ли час то пра цю ва ти з Енже лою без до по мо ги штат них асис тен тів. За га лом, пе да го гіч -
ні пра ців ни ки вва жа ли, що во ни здат ні са мо стій но на да ва ти Енже лі не об хід ну
спе ці а лі зо ва ну під трим ку та за до воль ня ти по тре би ін ших ді тей у кла сі. Це під твер д -
жували ре зуль та ти ко рот ких спо сте ре жень на уро ках, під час яких бу ло оче вид но,
що вчи те лі до по ма га ють Енже лі та здат ні ефек тив но ке ру ва ти на вчаль ною ді яль ніс тю
реш ти кла су. На од но му уро ці з Енже лою пра цю ва ла її од но клас ни ця, а на ін шо му во -
на от ри му ва ла пев ну під трим ку від своєї гру пи. Одна вчи тель ка на по чат ку ро ку на віть
не по мі ти ла ін ва лід нос ті Енже ли, але зго дом, ко ли ді зна ла ся про її особ ли ві по тре би,
змог ла з не знач ною до по мо гою успіш но до лу чи ти дів чин ку до ро бо ти у кла сі. Де які вчи -
те лі на зи ва ли час, як об ме жу ю чий чин ник. На їх ню дум ку, во ни мог ли б кра ще на вча ти
Енже лу та реш ту дів чат у кла сі, як би йо го бу ло біль ше, ад же на кож но му уро ці до во лі
ба га то ча су йде на те, щоб під три му ва ти Енже лу, зок ре ма до по мог ти їй роз по ча ти ро -
бо ту. Іно ді, як що те ма уро ку бу ла склад ною для всьо го кла су, у вчи те ля за ли ша лось
мен ше мож ли вос ті при ді ля ти час Енже лі. На мо мент до слід жен ня у шко лі впро вад жу -
ва ли ся ор га ні за цій ні змі ни, аби до по мог ти вчи те лям по до ла ти ча со ві проб ле ми.

Пі сля по чат ко вої шко ли, де дів чин ці бу ло склад но на ла год жу ва ти друж ні сто сун -
ки і де її драж ни ли, во на зреш тою знай ш ла по дру гу у свій пер ший рік на вчан ня
в серед ній шко лі. За ха рак те рис ти кою ма те рі та вчи те лів, Енже ла зав ж ди бу ла со -
ром’яз ли вою та во лі ла пе ре бу ва ти се ред до рос лих, але з ча сом у се ред ній шко лі в неї
з’яви ло ся біль ше дру зів її ві ку. Як роз по ві да ла са ма дів чин ка, це ста ло ся то му, що во -
на прий ня ла усві дом ле не рі шен ня ви яв ля ти іні ці а ти ву у спіл ку ван ні з ін ши ми дів ча та -
ми, під хо ди ла до них під час пе рер ви у шкіль но му дво рі, а та кож за вдя ки ак тив ній
під трим ці з бо ку пе да го гів. На час до слід жен ня в Енже ли бу ла од на «най кра ща по дру -
га», з якою во на час то ба чи ла ся пі сля уро ків, а та кож не ве ли ке ко ло при яте льок
у шко лі. Як по ві дом ля ло ся, най кра ща по дру га Енже ли ма ла зов сім ін шу вда чу, бу ла
ду же то ва рись кою і впев не ною. Дів ча та ра зом про во ди ли час за спіль ни ми під літ ко -
ви ми за хоп лен ня ми, на прик лад хо ди ли в кі но та слу ха ли му зи ку. Інтерв’ю з’ясу ва ло,
що в по чат ко вій шко лі Енже ла по тер па ла від ін ших уч нів, які її драж ни ли, а та кож
у пер ший рік у се ред ній шко лі, де од на уче ни ця ста ви ла ся до неї так са мо. Пі сля бать -
ківської скар ги вчи те лі пок ла ли цьо му край. Ко ли про во ди ло ся до слід жен ня, Енже лу
не драж ни ли і її не за чі па ли уче ни ці, які не на ле жа ли до її дру зів.

На мо мент про ве ден ня цьо го до слід жен ня Енже ла, її ма ти та вчи те лі вва жа ли,
що во на, най і мо вір ні ше, про дов жу ва ти ме на вчан ня за про гра мою для осіб з ін ва лід -
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ніс тю в му ні ци паль но му ко лед жі, а по тім шу ка ти ме ро бо ту. Ця про гра ма спря мо ва на
на фор му ван ня со ці аль них і жит тє вих умінь. Пра ців ни ки шко ли ви слов лю ва ли стур -
бо ва ність тим, що для Енже ли та ін ших уч нів із ког ні тив ною ін ва лід ніс тю пі сля за кін -
чен ня шко ли про по ну єть ся ду же ма ло ва рі ан тів по даль шо го жит тє во го шля ху.

Встав ка 1.4. Інклю зив ні ха рак те рис ти ки шко ли, де на вча ла ся Енже ла

• Спри ят ли ве се ре до ви ще для уч нів з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми.
• На яв ність гнуч ко го роз кла ду, який дає змо гу про во ди ти ін ди ві ду аль ні за нят тя.
• Енже ла мог ла оби ра ти ті ж пред ме ти для ви вчен ня, які про по ну ва ли ся ін шим ді тям.
• Учи тель спе ці аль ної осві ти та во лон те ри на да ва ли до по мо гу тіль ки то ді, ко ли во -

на бу ла по тріб на.
• Мож ли вос ті для за нять з нас тав ни ка ми-од но літ ка ми, які ді яли в ме жах шкіль них

про грам (фор маль не нас тав ниц т во) та до по ма га ли Енже лі з влас ної іні ці а ти ви
(не фор маль не нас тав ниц т во).

• По зи тив не став лен ня пер со на лу до ін к лю зії.
• По зи тив ний тон ро бо ти, який за дає лі дер.
• У шко лі за охо чу ва ла ся ат мо сфе ра тур бо ти і по ва ги до ін ди ві ду аль них від мін нос тей.
• До ку ри ку лу му вно си ли ся не об хід ні мо ди фі ка ції.
• Під трим ка з бо ку пе да го гів у фор му ван ні друж ніх сто сун ків.
• За сто су ван ня ко ман д но го під хо ду до ін к лю зії.
• За лу чен ня бать ків у якос ті пар т не рів.

Технологія інклюзивної освіти

Як за лу ча ти всіх уч нів до за галь но го на вчаль но го процесу у звичай них
шко лах і кла сах
Да лі на сто рін ках цієї книж ки ви знай де те за галь ну ін фор ма цію і прак тич ні по ра -
ди, ді зна є те ся про ін стру мен ти й ме то ди ки, які до по мо жуть за лу ча ти уч нів з особ -
ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми до за галь но го на вчаль но го про це су у ва шо му кла сі.
Як вид но з case study Енже ли, над зви чай но важ ли вою скла до вою ін к лю зії є від да -
ність усьо го шкіль но го ко лек ти ву. Це най більш ба жа ний кон текст для на вчан ня,
про те ми ро зу мі є мо, що в різ них шко лах рі вень від да нос ті та готов нос ті впро вад -
жува ти ін к лю зив ну фор му осві ти є не од на ко вим. Про те це не озна чає, що ви не мо -
же те са мо стій но спро бу ва ти за сто со ву ва ти ін к лю зивні ме то ди у влас ній ро бо ті
на уро ці. Ми спо ді ва є мо ся, що ін фор ма ція в цій кни зі ста не вам у при го ді на віть як -
що у ва шій шко лі не має пе ре кон ли вої спря мо ванос ті на впро вад жен ня ін к лю зії.

Під час по даль шої ро бо ти з кни гою важ ли во пам’ята ти, що ін к лю зія за -
лежить від кон тек с ту. Ва ші вра жен ня від ро бо ти з пев ною гру пою уч нів бу дуть
не схо жи ми на до свід ін ших. Від так, не має єди но го «пра виль но го» спо со бу залу -
чен ня всіх уч нів; але, як за зна ча ло ся ви ще, іс нує за галь на тех но ло гія, яку ви мо -
же те взя ти на озбро єн ня і яка до по мо же вам до ся га ти успіш них ре зуль та тів.
Окре мі її скла до ві роз гля ну то да лі в на ступ них роз ді лах цьо го по сіб ни ка.
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Ро зу мін ня ін к лю зії

Ро зу мін ня уч нів з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми

Ана ліз влас них став лень

Ро зу мін ня і про ве ден ня оцін ки, ви ко ри стан ня її ре зуль та тів

Спів пра ця 

Роз роб лен ня і по даль ша ре алі за ція ін ди ві ду аль но го на вчаль но го пла ну (за по тре би)

Ди фе рен ці а ція та адап та ція ку ри ку лу му й ме то ди ки ви кла дан ня

За сто су ван ня ін к лю зив них стра те гій на вчан ня

Орга ні за ція ін к лю зив но го се ре до ви ща в кла сі

Фор му ван ня по зи тив ної по ве дін ки

Роз ви ток со ці аль ної ком пе тен т нос ті та сто сун ків

Ре флек сія

Ри су нок 1.1. Тех но ло гія ін к лю зив ної осві ти

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ РОЗДІЛУ
Інклю зія — пов не за лу чен ня всіх уч нів в усі ас пек ти на вчан ня і жит тя шко ли.
Інтег ра ція — прак ти ка, що пе ре ду ва ла ін к лю зії та бу ла спря мо ва на на за ра ху ван -
ня уч нів, за зви чай з ін ва лід ніс тю, в іс ну ю чі кла си й струк ту ри в ме жах зви чай ної
за галь но ос віт ньої шко ли.

ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ ТА РЕФЛЕКСІЇ
1.1. Де які ав то ри ви слов лю ють пе ре ко нан ня, що на віть як би ефек тив ність ін к -

лю зив ної мо де лі не під твер д жу ва ла ся жод ни ми на уко ви ми да ни ми, її вар то
бу ло б впро вад жу ва ти, оскіль ки во на пра виль на з мо раль ної точ ки зо ру.
Що ви ду ма є те з цьо го при во ду?

1.2. Бе ру чи до ува ги на уко ві ви снов ки про ефек тив ність ін к лю зив но го під хо ду,
чо му де які бать ки не оби ра ють та ку фор му на вчан ня для своєї ди ти ни?

1.3. Ба га то лю дей вва жає, що чим стар ший учень, тим склад ні ше ство рю ва ти
для ньо го ін к лю зив ні умо ви на вчан ня. Чи по год жу є те ся ви з та ким твер д -
жен ням, ви хо дя чи з влас но го до сві ду? Чо му або чо му ні?
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Ді ти з різ но ма ніт ни ми 
навчаль ни ми по тре ба ми — 
хто во ни?

ГОЛОВНІ ТЕМИ РОЗДІЛУ
• Під хо ди до ви зна чен ня ін ва лід нос ті
• Дис кри мі на ція на під ста ві ін ва лід нос ті
• Ви зна чен ня об да ро ва нос ті
• Чи на справ ді важ ли ві «яр ли ки»?
• Стан дар ти зо ва не оці ню ван ня: тес ти оцін ки ін те лек ту

Між на род ні стан дар ти в га лу зі прав лю ди ни ґрун ту ють ся на ідеї учас ті
кожної осо би в сус піль но му жит ті на за са дах рів нос ті й без дис кри мі на ції

(ООН, 1993). За остан ні два де ся ти літ тя в усьо му сві ті, й зок ре ма в кра ї нах за -
хідно го куль тур но го прос то ру, прий нят тя за ко но дав чих ак тів про рів ні пра ва
спону ка ло на вчаль ні за кла ди пе ре гля ну ти свою прак ти ку з на дан ня осві ти всім
уч ням. У цих пра во вих нор мах знач ну ува гу при ді ле но проб ле мі дис кри мі на ції,
і ви зна но її про ти за кон ною на під ста ві ін ва лід нос ті. В кон тек с ті на шої роз мо ви
цим за ко но дав ст вом пе ред ба че но, що уч ні з ін ва лід ніс тю по вин ні мати та кі са -
мі освіт ні мож ли вос ті, що й ін ші ді ти. В цьо му роз ді лі ми зу пи ни мо ся на під хо -
дах до ви зна чен ня ін ва лід нос ті та кри те рі ях її вста нов лен ня, а та кож розгля не мо
різ ні при чи ни для про ве ден ня діа гнос ти ки.

Ви зна чен ня
Упро довж три ва ло го ча су, зок ре ма в 1970–1980-их ро ках, внас лі док по яви но вих
під хо дів до ро зу мін ня ін ва лід нос ті від бу ва ли ся змі ни на рів ні по лі ти ки й нор -
матив но-пра во вої ба зи. В осві ті ви ко рис то ву ють ся три мо де лі ви зна чен ня цьо -
го по нят тя: мо дель фун к ці о наль них об ме жень, ме дич на і со ці аль но-по лі тич на
мо де лі (Бер нелл, 2003; Хан, 1985; Дже он і Хай дер-Мар кел, 2001). Кож на з них
від об ра жає свій, від мін ний від ін ших, по гляд на сут ність проб ле ми, асо ці юється
з пев ним ти пом по лі ти ки і, від по від но, по-сво є му впли ває на прий нят тя рі шень
про на пря ми ви тра чан ня кош тів і спо со би на дан ня під трим ки осо бам з ін ва -
лідніс тю.
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У ви зна чен нях ін ва лід нос ті на осно ві кон цеп ції фун к ці о наль них об ме жень
йдеть ся про пов ну або час т ко ву не спро мож ність осо би ви ко ну ва ти пев ний вид
чи ви ди ді яль нос ті. Та кі ви зна чен ня мо жуть бу ти ши ро ки ми (на яв ність об ме жень
у по всяк ден ній жит тє ді яль нос ті) і вузь ки ми (із за зна чен ням ти пу чи об ся гу тру -
до вих на ви чок, які осо ба спро мож на ви ко ну ва ти) (Бер нелл, 2003). Та кож, у них
під крес лю єть ся не об хід ність про фе сій ної під го тов ки та фі нан со вої підтрим ки
(Дже он і Хай дер-Мар кел, 2001). Ви зна чен ня ін ва лід нос ті з по зи цій ме дич ної мо -
де лі пе ред ба ча ють оцін ку ста ну здо ров’я осо би. Для цьо го під хо ду влас ти во про -
во ди ти ме дич ну діа гнос ти ку та ха рак те ри зу ва ти ко жен вид ін ва лід нос ті як окре му
ка те го рію, на прик лад це реб раль ний па ра ліч, по шкод жен ня стов бу ру спин но го
моз ку. Він спи ра єть ся на об’єк тив ні по каз ни ки, які да ють змо гу вста но ви ти від -
по від ність осо би вста нов ле ним кри те рі ям для за ра ху ван ня до пев ної ка те го рії ін -
ва лід нос ті. Ме дич не ви зна чен ня ін ва лід нос ті зу мов лює збіль шен ня ви дат ків
на охо ро ну здо ров’я і про ве ден ня до слід жень; йо го під три му ють бла го дій ні ор га -
ні за ції, які пра цю ють з людь ми з пев ни ми ви да ми ін ва лід нос ті (Бер нелл, 2003;
Дже он і Хай дер-Мар кел, 2001). У ви зна чен нях на осно ві со ці аль но-по лі тич ної
кон цеп ції під крес лю єть ся не при сто со ва ність се ре до ви ща для осіб з ін ва лід ніс -
тю. Від по від но, за вдан ня по лі ти ки, в ши ро ко му ро зу мін ні цьо го сло ва, — впли -
ва ти на зов ніш нє се ре до ви ще та ким чи ном, щоб усу ну ти фактич ну та/або
по тен цій ну дис кри мі на цію сто сов но та ких осіб (Дже он і Хай дер-Мар кел, 2001).
Від по від но до цьо го під хо ду, ін ва лід ність вва жа єть ся та кою са мою ха рак те рис ти -
кою осо би, як ко лір шкі ри, ґен дер або вік, що слу гу ва ли під ста вою для ди фе рен -
ці а ції та дис кри мі на ції впро довж усієї іс то рії люд ст ва (Хан, 1985, с. 93).

Встав ка 2.1. Три під хо ди до ви зна чен ня ін ва лід нос ті

Кон цеп ція фун к ці о наль них об ме жень зо се ред жу єть ся на об ме жен нях осо би,
що зумов ле ні особ ли вос тя ми її фун к ці о ну ван ня; зок ре ма ви зна чає об ме жен ня
здат нос ті ви ко ну ва ти ту чи ін шу тру до ву ді яль ність.

Ме дич на кон цеп ція пе ред ба чає від не сен ня осо би до пев ної ка те го рії на осно ві
об’єктив них ін ди ка то рів ста ну її здо ров’я.

Со ці аль но-по лі тич на кон цеп ція під крес лює не при сто со ва ність се ре до ви ща для осіб
з ін ва лід ніс тю. Та ким чи ном центр ува ги змі щу єть ся з осо би на її ото чен ня.

Згід но із ухва ле ним у США За ко ном про осві ту осіб з ін ва лід ніс тю
(Individuals with Disabilities Education Act, IDEA) тер мін «ди ти на з ін ва лід ніс тю»
охоп лює ді тей із за трим кою ро зу мо во го роз вит ку, по ру шен ня ми слу ху (в т. ч.
глухо тою), мов лен ня, зо ру (в т. ч. слі по тою), тяж ки ми емо цій ни ми роз ла да ми
(да лі — «емо цій ний роз лад»), по ру шен ня ми опор но-ру хо во го апа ра ту, аутиз мом,
трав ма тич ни ми по ру шен ня ми моз ку, ін ши ми роз ла да ми здо ров’я чи пев ни ми
спе ци фіч ни ми роз ла да ми на вчан ня, кот рі, внас лі док на яв нос ті та ких ха рак -
терис тик, по тре бу ють спе ці аль них освіт ніх і су пут ніх по слуг. У цьо му За ко ні
понят тя ін ва лід нос ті тлу ма чить ся та ким чи ном:

«Інва лід ність — це фун к ці о наль ний на слі док по ру шен ня чи змін в ор га ніз -
мі або пси хі ці лю ди ни. Сту пінь впли ву ін ва лід нос ті на жит тє ді яль ність осо би
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знач ною мі рою за ле жить від се ре до ви ща — со ці аль но го, куль тур но го, пси хо ло -
гіч но го та фі зич но го — в яко му та ка осо ба про жи ває». (За кон про осві ту осіб з ін -
ва лід ніс тю, 1997 р.).

Зна чен ня під хо ду до ро зу мін ня ін ва лід нос ті
Під хід до ви зна чен ня ін ва лід нос ті сут тє во впли ває на спо сіб фор му лю ван ня
проб ле ми і за дає на пря ми зби ран ня фак тич ної ін фор ма ції. Отже, він та кож
впли ває на ха рак тер про по но ва них ва рі ан тів ви рі шен ня цих проб лем та на ко ло
учас ни ків про це су прий нят тя рі шень. По лі ти ка ін к лю зив ної осві ти узгод жу єть -
ся із со ці аль но-по лі тич ним під хо дом до ви зна чен ня ін ва лід нос ті. Во на пе ред ба -
чає, що до ди ти ни з ін ва лід ніс тю ста ви ти ся по тріб но так са мо, як і до будь-яко го
ін шо го уч ня з від мін ни ми фі зич ни ми ха рак те рис ти ка ми: ра сою, стат тю, зрос -
том то що.

При клад 1. За сто су ван ня ме дич но го ви зна чен ня ін ва лід нос ті — 
мо дель спе ці аль ної осві ти

На дум ку шкіл, які в сво їй ро бо ті ке ру ють ся ме дич ним ба чен ням цьо го по нят тя, дже -
релом «проб ле ми» є учень з ін ва лід ніс тю. За зви чай, до збо ру да них про та ку ди ти ну
за лу ча ють ся ме дич ні та ін ші фа хів ці га лу зі охо ро ни здо ров’я: во ни про во дять пси -
хологіч не або ін ше «за галь не оці ню ван ня в кон тек с ті, від мін но му від то го, в яко му
здійсню єть ся на вчан ня» (Деп пе лер, 2003, с. 17). Да лі, фа хі вець, який вва жа єть ся ком -
пе тен т ним для ро бо ти з та кою проб ле мою, на прик лад учи тель спе ці аль ної осві ти
чи пси хо лог, про по нує різ ні шля хи її ви рі шен ня. Ці за хо ди до во лі схо жі в пе ре важ ній
біль шос ті шкіл і пе ред ба ча ють ре алі за цію освіт ніх про грам, орі єн то ва них на пев ний
вид ін ва лід нос ті. Зреш тою, проб ле ма ви рі шу єть ся за до по мо гою спе ці аль ної про гра -
ми, яка ве де до від ок рем лен ня ди ти ни від її ро вес ни ків. Ба га то та ких про грам не збі га -
ють ся із на вчаль ним пла ном цієї шко ли і то му їх не зав ж ди лег ко пе ре нес ти в прак ти ку
на вчан ня зви чай но го уч нівсь ко го ко лек ти ву та ін тег ру ва ти до ді ючих про грам.

Ми пе ре ко на ні при біч ни ки ідей ін к лю зив ної осві ти, і то му в цій книж ці
не роз гля да є мо кри те рі їв для вста нов лен ня різ но ма ніт них ка те го рій ін ва лід ності,
що ви ко рис то ву ють ся в ме дич ній мо де лі. Якщо окре мі уч ні не де мон ст ру ють
очі ку ва них ака де міч них ре зуль та тів або за ли ша ють ся осто ронь від за галь но го
ди тя чо го кон тин ген ту, то час то про цес оцін ки, при зна чен ня спе ці аль ної про -
гра ми та її ре алі за ції по вто рю ють ся упро довж усьо го пе рі о ду пе ре бу ван ня ди ти -
ни в шко лі. За ува жи мо, що бу ду чи ві ді рва ним від жит тя шкіль ної спіль но ти,
та кий під хід має ду же ма ло шан сів на успіх (Деп пе лер, 2003, с. 17).

При клад 2. За сто су ван ня со ці аль но-по лі тич но го ви зна чен ня
ін ва лід нос ті — мо дель ін к лю зив ної осві ти

В ін к лю зив них шко лах ко му ні ка ція та спів пра ця вчи те лів, бать ків, уч нів і по де ко ли
пред с тав ни ків шир шої гро ма ди за ме жа ми шко ли дає змо гу змен ши ти бар’єри для
учнів з ін ва лід ніс тю і ство ри ти більш спри ят ли ві умо ви для на вчан ня. По-пер ше, для
уч ня ви зна ча ють ся прі о ри тет ні ці лі. За зви чай, про ньо го зби ра ють різ но ма ніт ну

Ді ти з різ но ма ніт ни ми на вчаль ни ми по тре ба ми — хто во ни?   •  35



інформа цію шля хом ін терв’ю, спо сте ре жен ня в різ них си ту а ці ях шкіль но го жит тя
та ви вчен ня зраз ків ро бо ти. До цьо го про це су та кож до лу ча єть ся вчи тель, який ре -
флек сив но ви вчає свою пе да го гіч ну прак ти ку на уро ці з до по мо гою ві део за пи сів, про -
ве де них за нять та зво рот но го зв’яз ку від ко лег. Крім то го, в де яких ви пад ках зби ран ня
да них пе ред ба чає ви вчен ня до ку мен тів про основ ні по ло жен ня ді яль нос ті на вчаль но -
го за кла ду та спо сте ре жен ня за прий ня тою в ньо му прак ти кою ви зна чен ня рів ня за -
лу чен ня уч нів до со ці аль них ас пек тів освіт ньо го про це су. Пі сля цьо го в ат мо сфе рі
спів пра ці зі бра ні да ні обов’яз ко во під да ють кри тич но му ана лі зу, ви роб ля ють різ ні під -
хо ди та ви зна ча ють по даль ші за хо ди. Час то та кі за хо ди ма ють свої особ ли вос ті в різ -
них шко лах, оскіль ки роз роб ля ють ся від по від но до спе ци фіч них прі о ри те тів і ба га тьох
кон тек с ту аль них чин ни ків, важ ли вих для да но го на вчаль но го за кла ду. «Та ка мо дель
пе ред ба чає участь фа хів ця, але, вод но час, йо го «екс пер т ний вне сок» не має ви рі -
шаль но го зна чен ня, оскіль ки є ли ше од нією скла до вою спіль но го прий нят тя рі шень,
і та ко го спе ці а ліс та за лу ча ють до спів пра ці за леж но від ви мог кон к рет ної си ту а ції»
(Деп пе лер, 2003, с. 19).

Як ви зна ча ють ін ва лід ність у за ко но дав чих ак тах?
Ви зна чен ня тер мі на «ін ва лід ність» у за ко но дав чих ак тах мо же бу ти до во лі ши ро -
ким та охоп лю ва ти та кі ста ни, які за зви чай ін ва лід ніс тю вва жа ти не прий ня то
(див. встав ку 2.2), а та кож по ру шен ня зо ру й слу ху, мов лен нє ві роз ла ди, ін те лек -
ту аль ну ін ва лід ність чи спе ци фіч ні роз ла ди на вчан ня, тяж кі емо цій ні роз ла ди,
фі зич ну ін ва лід ність та ком п лек с ні по ру шен ня, ін ші роз ла ди здо ров’я.

Встав ка 2.2.

За про по но ва не ав ст ра лійсь кою Ко мі сією з прав лю ди ни та рів них мож ли вос тей
розумін ня по нят тя «ін ва лід нос ті» збі га єть ся з ін ши ми тлу ма чен ня ми цьо го тер мі на, які
ви кла де но у за ко но дав чих ак тах ба га тьох кра їн. Во но має ве ли ке зна чен ня для фі нан -
су ван ня і для ви рі шен ня проб ле ми дис кри мі на ції осіб з ін ва лід ніс тю:
• втра та фі зич них чи пси хіч них фун к цій, на прик лад: осо ба з квад рип ле гією, че реп -

но-моз ко вою трав мою, епі леп сією або осо ба, яка має по ру шен ня зо ру чи слу ху;
• втра та час ти ни ті ла, на прик лад осо ба, яка пе ре нес ла ам пу та цію, або жін ка, яка

пе ре нес ла опе ра цію з ви да лен ня мат ки;
• ін фек цій ні та не ін фек цій ні хво ро би й за хво рю ван ня, на прик лад: осо ба зі СНІДом,

ге па ти том або ту бер ку льо зом, осо ба з алер гі я ми або осо ба-но сій бак те рій
черев но го ти фу;

• не пра виль не фун к ці о ну ван ня, не пра виль ний роз ви ток або спо тво рен ня час ти ни
ті ла осо би, на прик лад: осо ба з ді абе том чи ас т мою, осо ба з ро ди мою пля мою
чи шра мом;

• стан, внас лі док яко го на вчаль на ді яль ність осо би за сво їм ха рак те ром від різ ня -
єть ся від на вчаль ної ді яль нос ті ін ших лю дей, на прик лад: осо ба з аутиз мом, дис -
лек сією, де фі ци том ува ги чи ін те лек ту аль ною ін ва лід ніс тю;

• будь-який ін ший стан, який впли ває на про це си мис лен ня осо би, ро зу мін ня нею
дій с нос ті, на її емо ції чи суд жен ня, або зу мов лює по ру шен ня по ве дін ки, на при -
клад: осо ба з пси хіч ним за хво рю ван ням або зі змі ною осо бис тос ті.
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За ко но дав ст во в га лу зі ін ва лід нос ті має на ме ті усу ну ти дис кри мі на цію
за цією озна кою та за кріп лює рів ність та ких осіб пе ред за ко ном. Во но та кож
по кли ка не по ши рю ва ти се ред гро мадсь кос ті ро зу мін ня, що лю ди з ін ва лід ністю
ма ють та кі са мі фун да мен таль ні пра ва, що й реш та чле нів сус піль ст ва (див.
встав ку 2.3).

Встав ка 2.3. Що та ке дис кри мі на ція за озна кою ін ва лід нос ті

У 1994 ро ці ав ст ра лійсь ка Ко мі сія з прав лю ди ни й рів них мож ли вос тей ви зна чи ла та -
кі ви ди дис кри мі на ції:
Пря ма дис кри мі на ція, що ви яв ля єть ся у менш спри ят ли во му став лен ні.
Менш спри ят ли ве став лен ня озна чає, що осо ба з ін ва лід ніс тю пе ре бу ває в не ви гідних
умо вах і не має та ких са мих шан сів чи мож ли вос тей ви бо ру, як осо ба без ін ва лідності.
Опо се ред ко ва на дис кри мі на ція, що на би рає фор ми не спра вед ли во го ви клю чен ня.
Не спра вед ли ве ви клю чен ня має міс це в си ту а ції, ко ли внас лі док ви су нен ня пев ної
умо ви осо ба з ін ва лід ніс тю зму ше на при пи ни ти ді яль ність. У цьо му ви пад ку йдеть ся
про умо ву:
• яка є обов’яз ко вою;
• яку за зви чай мо жуть ви ко на ти осо би без ін ва лід нос ті;
• яку не спро мож на ви ко на ти ця осо ба;
• яка за та ких об ста вин є не об ґ рун то ва ною.
Дис кри мі на цій ні за пи тан ня, спря мо ва ні на от ри ман ня:
• ін фор ма ції, яку мож на ви ко рис та ти для дис кри мі на ції осо би;
• ін фор ма ції, яку в ана ло гіч ній си ту а ції не по вин на на да ва ти осо ба без ін ва лід нос ті.

«Ярли ки»: ви ко рис то ву ва ти чи ні?
На ра зі не має єди ної дум ки про ка те го ри за цію уч нів за ти пом ін ва лід нос ті. Щоб
зро зу мі ти дис ку сій ний ха рак тер цієї проб ле ми, спер шу не об хід но по мір ку ва ти
над тим, чо му і з якою ме тою ді тям з ін ва лід ніс тю ви зна ча ють пев ну ка те го рію
або «яр лик»? Ба га то бать ків і пе да го гів пе ре ко на ні в їх не об хід нос ті, вва жа ю чи,
що та ким чи ном за без пе чу єть ся єди не ро зу мін ня по треб уч ня, і то му ді ти, яким
не ви зна че но ка те го рію (або які не ма ють «яр ли ка» (да лі вжи ва ти ме мо без ла -
пок)), по збав ля ють ся адек ват ної під трим ки. Да лі, за ар гу мен та цією цієї гру пи,
ка те го ри за ція сприяє ви ді лен ню до дат ко вих кош тів на по тре би уч нів та їх ніх ро -
дин, які не по ши рю ють ся на ді тей без ін ва лід нос ті, та на про ве ден ня ці льо вих
до слід ниць ких про грам. Інші бать ки та фа хів ці, на впа ки, схиль ні вва жа ти,
що яр ли ки асо ці юють ся з не га тив ни ми сте рео ти па ми, шко дять уяв лен ню уч нів
про са мих се бе та не не суть без по се ред ньої ко рис ті для пла ну ван ня ро бо ти вчи -
те ля та скла дан ня про грам для окре мих уч нів. Крім то го, на дум ку дру гої гру пи,
ін ва лід ність є со ці аль но та куль тур но обу мов ле ним кон ст рук том, а ка те го ри зація
уч нів із при сво єн ням їм яр ли ків на осно ві ме дич ної мо де лі при зво дить до зву -
жен ня жит тє вих мож ли вос тей і шан сів осо би. Отже, в од них ви пад ках ка те го ри -
за ція та яр ли ки бу ва ють ко рис ни ми, а в ін ших — тяг нуть за со бою не га тив ні
на слід ки. Де які з по тен цій них пе ре ваг та не до лі ків їх за сто су ван ня про ілюс т ро -
ва ні ниж че в іс то рі ях двох хлоп чи ків — Бе на і Дже фа.
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Case study: Бен, 9 ро ків
Ма тір Бе на не по ко ї ло жор с то ке став лен ня до си на у шко лі й те, що в ньо го зов -

сім не бу ло дру зів. Во на вва жа ла хлоп чи ка «об да ро ва ним»: він ви пе ред жав од но літ -
ків у сво є му роз вит ку й ба га то за вдань на уро ках бу ли для ньо го нуд ни ми. Жін ка
зви ну ва чу ва ла шко лу в не спро мож нос ті за про по ну ва ти до стат ньо склад ну й на си че -
ну про гра му. При чи ну труд но щів си на у сто сун ках з ро вес ни ка ми во на вба ча ла в об -
да ро ва нос ті хлоп чи ка і в то му, що він роз мов ляв у «до рос лій» ма не рі. Вчи тель ку теж
тур бу ва ло, що в Бе на бу ло ду же ма ло при яте лів. Во на по мі ча ла, що хлоп чик спіл ку -
вав ся з ін ши ми діть ми тіль ки на сво їх умо вах, бу вав не гнуч ким, іно ді по во див ся ду же
звер х ньо й на ма гав ся до мі ну ва ти. На її дум ку, од но літ ки вва жа ли йо го «див ним». Для
се бе во на по яс ню ва ла по ве дін ку Бе на тим, що він був єди ною ди ти ною в сім’ї і йо го
над то «пес ти ли». Крім то го, оскіль ки ма ти ви хо ву ва ла йо го са ма, він не мав пе ред
со бою на леж них мо де лей чо ло ві чої по ве дін ки. Вчи тель ка за охо чу ва ла хлоп ця бра ти
участь у ко ман д них іг рах, хо ча той не ви яв ляв особ ли вої вправ нос ті в яко мусь ви ді
спор ту. Во на по мі ча ла, що він час то за сму чу вав ся, ко ли ба чив, що ін ші ді ти не до три -
му ють ся пра вил. Та кож пе да гог звер та ла ува гу на те, що на уро ці Бен за зви чай по во -
див ся доб ре й до во див свою ро бо ту до кін ця. Він де мон ст ру вав ви со кий рі вень знань
у де яких га лу зях (на прик лад во ло дів ве ли ким об ся гом за галь ної ін фор ма ції, тоб то
знав ба га то фак тів), але над пись мо ви ми за вдан ня ми пра цю вав ду же по віль но й пи -
сав жах ли вим по чер ком. Вчи тель ка та кож пам’ята ла про ре гу ляр ні, про те не час ті, ви -
пад ки, ко ли Бен силь но за сму чу вав ся, по чи нав кри ча ти і пла ка ти, й то ді за спо ко ї ти
йо го бу ло ду же склад но. При чи ну та ких епі зо дів во на зро зу мі ти не мог ла. Бе на на пра -
ви ли на пси хо ло гіч ну діа гнос ти ку.

З ви снов ку пси хо ло га ви пли ва ло, що за да ни ми тес тів рі вень ког ні тив но го
роз вит ку Бе на ко ли вав ся від се ред ньо го до ви со ко го, але йо го вер баль ні здіб -
нос ті знач но пе ре ви щу ва ли не вер баль ні. Та кож за зна ча ло ся, що хлоп чик мав де -
які труд но щі у ви рі шен ні со ці аль но зна чи мих проб лем. Ви хо дя чи з цих
ре зуль та тів та на під ста ві за галь ної ін фор ма ції від ма те рі й учи тель ки, бу ло ре ко -
мен до ва но про вес ти по даль шу оцін ку со ці аль ної ком пе тен т нос ті хлоп чи ка. По -
слу го ву ю чись Шка лою Джил лі а на для ви зна чен ня син д ро му Аспер ге ра (Gillian
Asperger’s Disorder Scale, GADS), пси хо лог ви явив у по ве дін ці Бе на кіль ка рис,
ха рак тер них для цьо го по ру шен ня. Це фор ма аутич ної по ве дін ки, яка охоп лює
труд но щі у сто сун ках з ро вес ни ка ми й до рос ли ми, нав’яз ли ві ста ни, на прик лад
«за цик ле ність» на до три ман ні по ряд ку або над мір ну зо се ред же ність на пев них
те мах, а та кож труд но щі ви ко ри стан ня мов лен ня для спіл ку ван ня з ото чу ю чи ми
та не гнуч кість у спіл ку ван ні. Се ред до дат ко вих ха рак те рис тик — за трим ка фор -
му ван ня важ ли вих для ві ко ву хлоп чи ка мо тор них на ви чок та де яка не зграб ність.
За га лом, цей роз лад спри чи няє сут тє ве по ру шен ня со ці аль но го фун к ці о ну ван -
ня. Про те, че рез доб ре роз ви ну те мов лен ня й ког ні тив ні на вич ки, йо го ви яв ля -
ють ли ше в мо лод шо му шкіль но му ві ці. По став ле ний діа гноз до по міг ма те рі й
учи тель ці зро зу мі ти при чи ни труд но щів хлоп чи ка в шко лі. Від бу ла ся змі на стра -
те гії. Те пер, за мість зви ну ва чу ва ти од не од но го: ма тір та хлоп чи ка — за йо го див -
ну по ве дін ку, а шко лу — за не спро мож ність за про по ну ва ти на си че ну й ці ка ву
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про гра му — бу ло ви рі ше но зо се ре ди ти ся на то му, яким чи ном ро ди на й пе да го ги
мо жуть під три му ва ти Бе на, до по мог ти йо му на вчи ти ся об роб ля ти ін фор ма цію
про лю дей, ро зу мі ти їх ні емо цій ні й со ці аль ні ре ак ції та да лі роз ви ва ти свої со -
ці аль ні ком пе тен ції.

Case study: Джеф, 8 ро ків
Джеф мав ба га то то ва ри шів і з за до во лен ням хо див до шко ли. Під час пе рерв він

грав ся з при яте ля ми на дво рі, про во див з ни ми час пі сля уро ків та у ви хід ні. За га лом,
од но клас ни ки вва жа ли хлоп чи ка «по пу ляр ним». Вчи тель ка та кож доб ре до ньо го ста -
ви ла ся і вва жа ла лі де ром кла су. В на вчан ні він час то про по ну вав чу до ві ідеї для про -
ек тів та був ду же ак тив ним під час об го во рен ня на уро ці. Хлоп чик мав доб ре роз ви ну ті
вер баль ні здіб нос ті та лю бив ви сту па ти з ус ни ми роз по ві дя ми, роз ва жа ю чи ді тей
своїми жар та ми. Дже фу не по до ба ло ся чи та ти, і він рід ко брав під руч ни ки до до му.
На уро ці на ма гав ся ухи ля ти ся від біль шос ті за вдань з чи тан ня й пись ма. Ана ліз зраз -
ків пись мо вих ро біт ви явив, що крім влас но го іме ні він міг пра виль но на пи са ти ли ше
кіль ка слів. Як на слі док, йо го пись мо ва ро бо та рід ко від об ра жа ла рі вень ро зу мін ня те -
ми, і в хлоп чи ка ви ни ка ли труд но щі що ра зу, ко ли для під го тов ки чер го во го про ек ту
потріб но бу ло знай ти ма те рі ал у бі б ліо те ці. Дже фа на пра ви ли на пси хо ло гіч ну
діагности ку.

За ви снов ком пси хо ло га, ре зуль та ти Дже фа від по ві да ли діа гно зу «спе ци фіч -
ний роз лад на вчан ня». Від так, бу ло ви ді ле но до дат ко ві ре сур си для під трим ки
хлоп чи ка. По-пер ше, ад мі ніс т ра ція знай ш ла кош ти для за лу чен ня асис тен та
вчи те ля, який від то ді при хо див дві чі на тиж день і пра цю вав із хлоп чи ком по пів -
дня у кла сі. По-дру ге, Джеф мав від ві ду ва ти до по між ні за нят тя у гру пі для ді тей,
які ма ли труд но щі з чи тан ням. Во ни три ва ли го ди ну й про во ди ли ся три чі
на тиж день, і хлоп чи ку до во ди ло ся про пус ка ти зви чай ні уро ки. Джеф скар жив -
ся бать кам, що хо ди ти до гру пи «ту пих» йо му не по до ба ло ся. Та кож, йо му бу ло
при кро, що під час ро бо ти з асис тен том йо го зав ж ди са ди ли окре мо від дру зів,
і він за пи ту вав, чо му «те пер йо му не мож на пра цю ва ти в гру пах, як ра ні ше». Він
по чав зран ку жа лі ти ся на біль у жи во ті, го во рив, що хво рий і що йо му кра ще за -
ли ши ти ся вдо ма. У кла сі хлоп чик на да лі уни кав за вдань із чи тан ня й пись ма:
роз по ві дав жар ти, за ва жав ін шим або в ньо го не ви яв ля ло ся по тріб ної книж ки,
руч ки чи зо ши та. Не вдов зі че рез не об хід ність від ві ду ва ти до по між ні за нят тя з чи -
тан ня він по чав про пус ка ти ве ли кі час ти ни ма те рі а лу, який в цей час ви вча ли
на уро ці, й став по чу ва ти ся від особ ле ним від то го, над чим пра цю ва ли реш та то -
ва ри шів. Йо го ін те рес до на вчаль них про ек тів по сту по во змен шу вав ся, а участь
в спіль но му об го во рен ні на уро ці рід ко бу ва ла кон ст рук тив ною. Вчи тель ка біль -
ше не вва жа ла Дже фа лі де ром ко лек ти ву. І хо ча для біль шос ті од но клас ни ків він
за ли шав ся «по пу ляр ним», до ньо го ста ви ли ся як до хлоп ця, який «зав ж ди
потрап ляє в ха ле пу». Кіль ка ра зів він роз по чи нав бій ку на іг ро во му май дан чи ку
з хлоп ча ка ми, які драж ни ли йо го че рез чи тан ня й на зи ва ли «ту пим». І хо ча
в читан ні Дже фо ві вда ло ся до сяг ти по мір них успі хів, ви зна че ний для ньо го
ярлик як та ко го, що має «спе ци фіч ний роз лад на вчан ня», при звів до втра ти
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впев не нос ті в со бі та со ці аль но го ста ту су, чо го жод не по кра щен ня успіш нос ті
не мог ло ком пен су ва ти.

Під хід до ро зу мін ня по нят тя «ін ва лід нос ті», кла си фі ка ція уч нів і при сво єн -
ня їм яр ли ків від по від но до її ка те го рій за ли ша єть ся спір ним пи тан ням. Сус піль -
ст во зво дить бар’єри для та ких осіб, змен шу ю чи їх ні шан си на до сяг нен ня успі ху
й на пов но цін ну участь в різ них сфе рах жит тя. На на шу дум ку, го лов на ме та ви -
яв лен ня ін ва лід нос ті по ля гає в то му, щоб на да ва ти оп ти маль ну під трим ку осо бі
шля хом за до во лен ня її освіт ніх по треб. Це твер д жен ня спра вед ли ве для всіх уч -
нів. То му ми пе ре ду сім ма є мо ду ма ти про людсь ку осо бис тість, а не про її ін ва -
лід ність (див. встав ку 2.4).

Встав ка 2.4. Як ми го во ри мо про ін ва лід ність

У нор ма тив них до ку мен тах, на прик лад у За ко ні Спо лу че них Шта тів про осві ту осіб
з ін ва лід ніс тю, пер ше міс це від ве де но осо бі, а тер мін, який ха рак те ри зує вид ін ва лід -
нос ті, — на дру го му. Від по від но, ре ко мен ду єть ся вжи ва ти фор му лю ван ня, де спер шу
йдеть ся про осо бу і тіль ки по тім про ін ва лід ність, та уни ка ти ви сло вів, по бу до ва них на -
впа ки. Ниж че по да но кіль ка при кла дів.

Ба жа но ви ко рис то ву ва ти: Вар то уни ка ти:
чо ло вік, який не ба чить слі пий
жін ка, яка не чує глу ха
учень з ін ва лід ніс тю ін ва лід
ди ти на з фі зич ною ін ва лід ніс тю ка лі ка
хлоп чик з ін те лек ту аль ною ін ва лід ніс тю ро зу мо во від ста лий
дів чин ка зі спе ци фіч ним роз ла дом на вчан ня не на учу ва на
учень з під ви ще ною збуд ли віс тю пси хіч но хво рий 

та/або роз ла дом по ве дін ки та/або ду шев нох во рий 
хлоп чик на віз ку ко ля соч ник
лю ди з ін ва лід ніс тю і без ін ва лі ди та нор маль ні лю ди

Сус піль ст во зво дить бар’єри на шля ху лю дей з ін ва лід ніс тю, усклад ню ю чи їх ню
пов но цін ну участь та до сяг нен ня успі хів. Як на слі док, у та ких лю дей ви ни кає об межен -
ня (англ. handicap) в пла ні со ці аль ної вза є мо дії та ото чу ю чо го се ре до ви ща, що ве де
до їхньої ізо ля ції. Якщо со ці аль не се ре до ви ще ін к лю зив не, то осо ба з ін ва лід ніс тю
тако го об ме жен ня не ма ти ме.

(Деп пе лер, 1998, с. 35)

Що та ке дис кри мі на ція за озна кою ін ва лід нос ті?
У Спо лу че них Шта тах та Ав ст ра лії проб ле му дис кри мі на ції вре гу льо ва но на за -
ко но дав чо му рів ні. Від по від но до За ко ну США про за хист прав гро ма дян з ін ва лід -
ніс тю від 1990 ро ку (Americans with Disabilities Act, ADA, 1990), За ко ну про осві ту
осіб з ін ва лід ніс тю від 1997 ро ку (США: пуб ліч ні за ко ни 94–142; 101–476 і 105–
17), а та кож ав ст ра лійсь ко го За ко ну про бо роть бу з дис кри мі на цією осіб з ін ва лід -
ніс тю від 1992 ро ку (Disabilities Discrimination Act, DDA) дис кри мі на цію за цією
озна кою ви зна но про ти прав ною. Ці нор ма тив ні до ку мен ти спря мо ва ні
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на покра щен ня якос ті осві ти та утвер д жен ня прин ци пу рів нос ті в цій сфе рі для
всіх уч нів.

Учням з ін ва лід ніс тю по тріб но за без пе чу ва ти та кі са мі освіт ні мож ли вос -
ті, як ін шим. Зі сво го бо ку, пе да го ги не по вин ні на пе ред оці ню ва ти спро мож -
ність ди ти ни ви ко ну ва ти ті чи ін ші за вдан ня на під ста ві її ін ва лід нос ті. То му,
як що дити на чи мо ло да лю ди на від по ві дає не об хід ним ви мо гам для всту пу
до шко ли, ко лед жу, уні вер си те ту або ін шо го освіт ньо го за кла ду, во на по вин на
ма ти од на кові шан си на вча ти ся на рів ні з ін ши ми. Крім то го, цим уч ням слід
ство рю ва ти та кі са мі спри ят ли ві умо ви, які до ступ ні для ін ших ді тей і мо ло ді,
на прик лад:
• за без пе чу ва ти по зи тив ну ат мо сфе ру для на вчан ня;
• ство ри ти умо ви для учас ті в по за шкіль но му жит ті (на прик лад та бо ри)

й нада ва ти кон суль та тив ну до по мо гу;
• на да ва ти мож ли вість ви бо ру кур сів і пред ме тів (Деп пе лер, 1998).

Що та ке об да ро ва ність?
Кон цеп ція об да ро ва нос ті вже упро довж кіль кох де ся ти літь за ли ша єть ся до сить
спір ною. У ко лах фа хів ців по ши ре на дум ка, що від мін нос ті в по каз ни ках IQ
відоб ра жа ють знач ною мі рою ге не тич но обу мов ле ну й фік со ва ну здіб ність. Але
згід но з більш су час ни ми по гля да ми, об да ро ва ність є ре зуль та том роз вит ку
компе тен т нос ті (Стер н берг, 1986).

Вчи те лі, бать ки й ба га то ін ших лю дей час то роз гля да ють об да ро ва ність
як єди ну за галь но прий ня ту кон цеп цію. Во ни ве дуть мо ву про «об да ро ва ну ди ти -
ну» та «про гра ми для об да ро ва них». Однак на справ ді іс нує ба га то різ них кон -
цеп цій та по гля дів на цей фе но мен. Істо рич ні змі ни в уяв лен нях про сут ність
і скла до ві ін те лек ту за ли ши ли свій від би ток на на шо му ро зу мін ні об да ро ва нос -
ті, що з ча сом теж змі ню ва ло ся, та зу мо ви ли по яву різ них її ви зна чень і про це -
дур ви яв лен ня. Спо чат ку об да ро ва ність в її до во лі од но мір но му ро зу мін ні
ото тож ню ва ли з ви со ким ін те лек том, а ви яв лен ня об да ро ва них уч нів за зви чай
здій с ню ва ло ся за до по мо гою тес тів оцін ки ін те лек ту (IQ) або на пря му і спів -
відно си ло ся з по каз ни ка ми ді яль нос ті най ус піш ні ших уч нів (тес ти до сяг нень).
Ни ні в ро зу мін ні ін те лек ту до мі ну ють ба га то мір ні під хо ди. Во ни ґрун ту ють ся
на більш ком п лек с но му уяв лен ні про ког ні тив ну ком пе тен т ність, при чо му
йдеть ся про ці лу низ ку її скла до вих, які не зав ж ди оці ню ють ся стан дар ти зо ва ни -
ми тес та ми. Це те о рія мно жин но го ін те лек ту Гар д не ра (1983) або трьох ком п лек -
т на те о рія ін те лек ту Стер н бер га (1986). Де да лі час ті ше в цих більш су час них
те о рі ях ін те лект роз гля да єть ся в ши ро ко му спек т рі різ но ма ніт них на пря мів
і кон тек с тів людсь кої ді яль нос ті та впро довж усьо го жит тя осо би. Ці під хо ди
відкри ва ють пе ред на ми но ві спо со би ви яв лен ня об да ро ва нос ті в ді тей та ро зу -
мін ня цьо го фе но ме на в пе да го гіч ній ро бо ті. Та ким чи ном, мож на вва жа ти,
що здіб нос ті від об ра жа ють вза є мо дію ге не тич них і се ре до вищ них ком по нен тів,
а ви со кі рів ні здіб нос тей, що від по ві да ють об да ро ва нос ті, є фор ма ми роз вит ку
ком пе тен т нос ті (Стер н берг, 1986).
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Ви яв ля ти чи не ви яв ля ти?
Пе ре ду сім, не об хід но по мір ку ва ти над тим, на ві що ви яв ля ти об да ро ва них ді тей.
Від по від но до за галь но прий ня тої дум ки, як що об да ро ва ність не іден ти фі ку ва ти
на ран ньо му ета пі, ди ти ні не бу де ство ре но на леж них сти му лів та умов, а от же її
об да ру ван ня не роз ви ва ти муть ся (Пер лет, 2000). Та кож, пев не ко ло фа хів ців
напо ля гає на то му, що ви зна ча ти «ха рак тер та рі вень та лан тів і здіб нос тей об да -
ро ва них уч нів» по тріб но для ор га ні за ції від по від но го ку ри ку лу му й ме то ди ки на -
вчан ня, оскіль ки, на їх нє пе ре ко нан ня, зви чай на ма со ва осві та за своєю
ефек тив ніс тю сут тє во по сту па єть ся «про гра мам, орі єн то ва ним на пев ний тип
та лан тів й ін те ре сів» (Фель д ху зен, 2000, с. 271). В осно ві прак ти ки ви яв лен ня та -
ла но ви тих та об да ро ва них ді тей ле жать ті са мі при чи ни, що й в осно ві ро бо ти
з усі ма уч ня ми: во на по кли ка на під три му ва ти окре мих ді тей шля хом за до во лен -
ня їх ніх освіт ніх по треб.

Та по при роз ши рен ня на ших знань про ін те лект і об да ро ва ність, пе ре важ -
на біль шість фа хів ців схи ля єть ся до то го, що ви яв ля ти та ких уч нів не зав ж ди лег -
ко. То му з на бо ру кіль кіс них і якіс них ме то дів шко ли ма ють ви би ра ти най більш
при дат ні для кон к рет ної си ту а ції. Крім то го, в про це сі іден ти фі ка ції іно ді не об -
хід но за сто со ву ва ти кіль ка ме то дів.

Стан дар ти зо ва не оці ню ван ня: що пе ре ві ря ють тес ти ін те лек ту?
У де яких тес тах ін те лек ту, на прик лад у на бо рах тес тів Век с ле ра або Стен фор -
даБі не, ін те лект осо би оці ню єть ся за ре зуль та та ми ви ко нан ня нею низ ки
спеціаль но ді бра них за вдань. Зв’язок між ци ми ре зуль та та ми й ві ком осо би ви -
ра жа єть ся у фор мі спів від но шен ня — ко е фі ці єн та ро зу мо во го роз вит ку (IQ).

Про ве ден ня кож но го стан дар ти зо ва но го тес ту пе ред ба чає зі став лен ня ін -
ди ві ду аль них від мін нос тей із ма те ма тич но об ра хо ва ни ми по каз ни ка ми. Слід
за зна чи ти, що в роз роб лен ні цих тес тів чис лен ні те о ре ти ки орі єн ту ва ли ся
на різ ні чин ни ки. І хо ча в біль шос ті тес тів оцін ки ін те лек ту на по зна чен ня
певних по каз ни ків або здіб нос тей ви ко рис то ву ють ся ті са мі тер мі ни, ці тес ти
не обов’яз ко во ви мі рю ють од ні й ті ж здіб нос ті. Плу та ни на з ви зна чен ня ми ін те -
лек ту й різ но ма ніт ни ми тес та ми для йо го ви мі рю ван ня час т ко во по яс ню єть ся
від сут ніс тю об’єк тив ної від по ві ді на за пи тан ня: «Які здіб нос ті має охоп лю ва ти
тест, щоб по ка за ти вмін ня ди ти ни за сто со ву ва ти на прак ти ці влас ний ін те -
лект?». Внас лі док чо го, от ри ма ні за різ ни ми тес та ми по каз ни ки IQ не зав ж ди
є вза є мо за мін ни ми.

При цьо му, нав ряд чи вар то роз ра хо ву ва ти на по яву єди но го тес ту оцін ки
ін те лек ту, здат но го адек ват но ви мі рю ва ти всі мож ли ві по каз ни ки усві дом ле ної
по ве дін ки, ад же та кі тес ти оці ню ють ли ше один не ве лич кий її ас пект. Від так,
за до по мо гою по каз ни ка IQ всі її скла до ві пе ред ба чи ти не мож на (до клад ні ше
про пси хо ло гіч ну діа гнос ти ку й тлу ма чен ня ви снов ку пси хо ло га див. роз діл 4)

.
Чи свід чить ви со кий IQ про май бут ні ака де міч ні успі хи?
Як свід чать до слід жен ня ши ро ко го діа па зо ну ког ні тив них здіб нос тей, що де які
здіб нос ті, які ви мі рю ють ся різ ни ми тес та ми, пов’яза ні з ака де міч ним на вчан -
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ням і да ють змо гу спрог но зу ва ти рі вень успіш нос ті в за сво єн ні пев них пред ме -
тів. За зви чай, ді ти з ви со ки ми по каз ни ка ми IQ:
• от ри му ють кра щі оцін ки;
• ма ють ви щі ба ли за тес та ми до сяг нень;
• час ті ше за кін чу ють пов ну се ред ню шко лу;
• час ті ше здо бу ва ють ви щу осві ту (Пен дар віс та ін., 1990).

Згід но з уста ле ною дум кою, цей по зи тив ний зв’язок між ви со ким IQ та по -
каз ни ка ми успіш нос ті до во дить: ін те лек ту аль но роз ви не ні ді ти (тоб то ді ти з ви -
со ким IQ) на вча ють ся швид ше та ефек тив ні ше й то му де мон ст ру ють кра щі
ре зуль та ти в шко лі. Та ка ін тер пре та ція не обов’яз ко во пра виль на.

Мож на що най мен ше при пус ти ти, що за зна че ні по каз ни ки — оцін ки й ба -
ли за тес та ми до сяг нень — свід чать про мі ру сфор мо ва нос ті ана ло гіч них ког ні -
тив них умінь. А от же, со ці аль ний вплив і вплив се ре до ви ща, бу ду чи скла до ви ми
ви со ко го IQ, та кож мо жуть по яс ню ва ти ви со кі оцін ки й ба ли за тес та ми до сяг -
нень (Че чі, 1990).

Вплив со ці у му та ото чу ю чо го се ре до ви ща на IQ
У тра ди цій них тес тах ін те лек ту ба га то за вдань орі єн то ва ні на ви мі рю ван ня
набутих знань. З огля ду на це, бу ло ви су ну то при пу щен ня, що ці тес ти від об ра -
жа ють мож ли вос ті ди ти ни, зу мов ле ні її до маш нім се ре до ви щем та при на леж ніс -
тю до пев но го сус піль но го кла су. Від так, мож на ствер д жу ва ти, що во ни є більш
зна чу щи ми де тер мі нан та ми май бут ньо го про фе сій но го й еко но міч но го успі ху,
і по рів ня но з ни ми зна чен ня IQ не на стіль ки сут тє ве (Че чі, 1990).

З до слід жень ви пли ває, що ін те лек ту аль но об да ро ва ні уч ні мо жуть де мон -
ст ру ва ти низь кий та/або се ред ній рі вень за будь-яким суб тес том. Ви сно вок про
їх ню об да ро ва ність час то об ме жу єть ся кіль ко ма суб тес та ми (Хол лін гер і Ке сек,
1986). На прик лад, у не що дав ньо му до слід жен ні ав ст ра лійсь ких на уков ців гру па
ді тей про де мон ст ру ва ла най кра щі ре зуль та ти за суб тес та ми, успіш ність ви ко -
нан ня яких за ле жа ла від на ко пи че но го об ся гу знань за галь ної, со ці аль ної та сло -
вес ної ін фор ма ції (Деп пе лер, 1994).

У цьо му кон тек с ті вар то за ува жи ти, що різ ні куль тур ні гру пи на да ють не од -
на ко во го зна чен ня фор му ван ню знань пев но го ти пу. Так, в Ав ст ра лії де які ді ти
ще до шко ли знай ом лять ся з різ ни ми ви да ми дру ко ва но го тек с ту і ви вча ють лі -
те ри. На уро ках чи тан ня ці знан ня більш ко рис ні, ніж склад ні ші на вич ки, на -
прик лад умін ня роз по ві да ти іс то рії, яки ми во ло ді ють міс це ві ді ти і які більш
при та ман ні куль ту рі ко рін но го на се лен ня (Де від сон і Фрі бо ді, 1986, 1988).

Важ ли во пам’ята ти, що один і той са мий тест мо же ви су ва ти різ ні ви мо ги
до різ них лю дей, за леж но від їхньо го за галь но го жит тє во го до сві ду й мож ли вос -
тей на вча ти ся. То му не об хід но зва жа ти на ці об ста ви ни й усві дом лю ва ти їх по -
тен цій ний вплив на ре зуль та ти осо би під час ви ко нан ня тес ту.

Пов ніс тю від мов ля ти ся від тра ди цій них тес тів оцін ки ін те лек ту не вар то.
Адже в будь-яко му ра зі во ни на да ють ко рис ну ін фор ма цію про по точ ні ре зуль -
та ти ін ди ві да за пев ним на бо ром стан дар ти зо ва них за вдань і про те, на скіль ки
успіш но він мо же ви ко ну ва ти ана ло гіч ні за вдан ня в ін ший час та в ін ших умовах.
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Пам’ятай те: ви ко рис то ву ва ти тес ти оцін ки ін те лек ту слід ли ше за умо ви
об’єк тив но го ро зу мін ня їх ніх об ме жень.

Інші пре дик то ри особ ли вих до сяг нень.
Як свід чать ре зуль та ти до слід жень, єди но го пре дик то ра особ ли вих до сяг нень
не іс нує. Ви со кий рі вень ін те лек ту є не об хід ною, про те не до стат ньою умо вою
успіш но го на вчан ня в шко лі. Особ ли ві до сяг нен ня — це ре зуль тат ком п лек с ної
вза є мо дії ін ди ві ду аль них ког ні тив них, емо цій них, осо бис тіс них рис, а та кож се -
ре до вищ них чин ни ків (Трост, 2000). Крім то го, об да ро ва ність охоп лює й ін ші
сут тє ві скла до ві, які не пе ре ві ря ють ся в тес тах оцін ки ін те лек ту, але ма ють важ -
ли ве зна чен ня для на вчан ня. Де які з них опи са ні у встав ці 2.5. Хо ча вар то
пам’ята ти, що об да ро ва ність пев но го уч ня мо же:
• спо сте рі га ти ся в од ній пред мет ній га лу зі або по ши рю ва ти ся на кіль ка пред -

мет них га лу зей;
• збе рі га ти ся упро довж усьо го жит тя або про яв ля ти ся епі зо дич но;
• бу ти ха рак тер ною для од нієї чи біль ше га лу зей, при чо му в ін шій сфе рі ре -

зуль та ти мо жуть бу ти ти по ви ми для да ної ві ко вої гру пи (се ред ній рі вень)
або на віть для на ба га то мо лод шої (що в та ко му ра зі свід чи ти ме про пев ні
труд но щі).

Встав ка 2.5. Скла до ві успіш нос ті в на вчан ні

Стиль на вчан ня
Інди ві ду аль ні сти лі на вчан ня різ нять ся за сво ї ми скла до ви ми (Данн і Прайс, 1980;

Грігс, 1991). Пев ні впо до бан ня в на вчаль ній ді яль нос ті та на вич ки бу ва ють ха рак тер -
ни ми для об да ро ва них дві єч ни ків, ді тей зі спе ци фіч ним роз ла дом на вчан ня з-по між
усьо го діа па зо ну об да ро ва них уч нів, а та кож для ін ших ді тей з труд но ща ми у на вчан -
ні (Уіт мор, 1980; Ред дінг, 1990; Шо філд, 1993). Та ким чи ном, ви щий рі вень ака де міч -
них до сяг нень та більш по зи тив ні став лен ня мо жуть спо сте рі га ти ся в си ту а ції, ко ли
на вчаль не се ре до ви ще від по ві дає ін ди ві ду аль ним упо до бан ням уч ня у ви бо рі тих чи ін -
ших спо со бів пі знан ня (Данн, 1983, 1989; Йонг і МакІнтайр, 1992).

Мо ти ва ція
На дум ку де яких на уков ців, важ ли вою скла до вою успіш нос ті в на вчан ні є са -

море гу ля ція й са мо кон т роль уч ня у про це сі ро бо ти над ака де міч ни ми та ін ши ми
завдан ня ми (Еймз та Еймз, 1989). Їх на яв ність вва жа єть ся не об хід ною пе ре ду мо вою
особ ли вих до сяг нень (Ерікс сон, 1994; Фель д ху зен, 1986; Стер н берг і Де від сон, 1986).

Ког ні тив ні й ме та ког ні тив ні стра те гії
За ви снов ка ми до слід ни ків, знач ну роль в от ри ман ні ви щих ака де міч них по каз -

ни ків ві ді гра ють різ но ма ніт ні стра те гії, які уч ні за сто со ву ють для ви вчен ня ма те рі а лу,
йо го за пам’ято ву ван ня і ро зу мін ня, а та кож для пла ну ван ня, кон т ро лю й ко ри гу ван ня
влас ної пі зна валь ної ді яль нос ті (Бра ун та ін., 1983; Прес лі та ін., 1987).

Знан ня
Знан ня в пев ній га лу зі впли ва ють на: про цес фор му ван ня стра те гій і ме ту стра -

те гій, за сто су ван ня яких по тре бує від уч ня пев них зу силь, на ефек тив ну ро бо ту
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пам’яті; та на фор му ван ня ког ні тив ної ком пе тен т нос ті (Чі і Че чі, 1987; Бйор к ланд
і Харніш фе гер, 1990; Бйор к ланд і Шнай дер, 1996; Шнай дер і Вай нерт, 1990). Обда ро -
ва ність в од ній сфе рі не га ран тує об да ро ва нос ті в ін шій, про те во ло дін ня ши ро ки ми
й доб ре струк ту ро ва ни ми знан ня ми вва жа єть ся од нією з го лов них пе ре ду мов усіх
досяг нень.

(Адап то ва но за ма те рі а ла ми Деп пе лер, 1994)

Склад ні ви пад ки ви яв лен ня об да ро ва нос ті.
Іно ді в уч нів спо сте рі га ють ся озна ки ви со ких здіб нос тей, але в по всяк ден но му
на вчаль но му про це сі во ни не до ся га ють тих ре зуль та тів, які б від по ві да ли їхньо -
му ре аль но му по тен ці а лу. В та ко му ра зі вчи тель та/або бать ки мо жуть звер ну ти -
ся до пси хо ло га чи со ці аль но го пе да го га для про ве ден ня тес ту ван ня або оцін ки
здіб нос тей. Час то про та ких ді тей го во рять, що во ни на вча ють ся ниж че сво їх
мож ли вос тей (Уіт мор, 1980; Ред дінг, 1990). З на ве де них да лі при кла дів ви пли -
ває, що уч ні не зав ж ди спро мож ні про де мон ст ру ва ти свої здіб нос ті з різ них при -
чин. (Див. ре ко мен да ції па ра гра фу «Спо сте ре жен ня й до слід жен ня» на при кін ці
роз ді лу).

Case study: Кун, 9 ро ків
Кун не дав но при бу ла до кра ї ни. Во на та ла но ви та й твор ча дів чин ка, лю бить пи -

са ти вір ші та роз по ві да ти іс то рії. Але ус не мов лен ня та есе на уро ках ан г лійсь кої
не зав ж ди від об ра жа ють її твор чі ідеї.

Під час ана лі зу зраз ків пись мо вої ро бо ти ди ти ни, чия ро ди на не що дав но
при бу ла до кра ї ни або для якої ан г лійсь ка є дру гою мо вою, пе да гог не по ви нен
об ме жу ва ти ся оче вид ним. Адже пи сем не мов лен ня та ко го уч ня не зав ж ди від об -
ра жає гли би ну ідей, які він або во на хо ті ли б пе ре да ти на па пе рі.

Case study: Сті вен, 12 ро ків
Сті вен де мон ст рує ду же не од но рід ний рі вень здіб нос тей. Він знач но ви пе ред -

жає ро вес ни ків за роз вит ком мов лен ня, на ви чок прос то ро во го орі єн ту ван ня й ло гіч -
но го мис лен ня. Хлоп чик мо же за про по ну ва ти ба га то чу до вих ідей для по бу до ви
різ но ма ніт них ви ро бів з Lego та доб ре во ло діє комп’юте ром. Сті вен пе ре ніс кіль ка ін -
фек цій них хво роб се ред ньо го ву ха, і по міт но, що йо му до сі склад но утри му ва ти й об -
роб ля ти слу хо ву ін фор ма цію, зок ре ма в га мір но му се ре до ви щі. Це по зна ча єть ся
на йо го пись мі й ін ших на вич ках гра мот нос ті, де він сут тє во від стає від біль шос ті од -
но клас ни ків. Хлоп чик час то від во лі ка єть ся під час ауді ю ван ня та ін ших за вдань з чи -
тан ня й пись ма, і, за сло ва ми вчи те лів, «за ва жає про во ди ти уро ки». При цьо му Сті вен
де мон ст рує об да ро ва ність та мен ше по ру шує дис цип лі ну під час прак тич ної ді яль -
нос ті, до якої він ак тив но за лу че ний.

Ко ли на вчаль не се ре до ви ще не від по ві дає сти лю на вчан ня уч ня, або ко ли
ви ди ді яль нос ті «над то лег кі» чи «за склад ні», то, най і мо вір ні ше, ди ти на бу де від -
во лі ка ти ся й по ру шу ва ти пе ре бі гу уро ку.
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Де які уч ні до шко ли не ма ли та ких са мих мож ли вос тей для на вчан ня, як ба -
га то їх ніх од но клас ни ків. При чи ни цьо го мо жуть бу ти різ ни ми, і най час ті ше це:
• не спри ят ли ві еко но міч ні умо ви;
• став лен ня ро ди ни до тра ди цій ної шкіль ної осві ти;
• ро дин ні об ста ви ни, які за ва жа ли на вчан ню;
• ґен дер на дис кри мі на ція у ви дах ді яль нос ті;
• куль тур не се ре до ви ще, яке ду же від різ ня єть ся від кон тек с ту на уро ці.

Case study: Сал лі, Мар тін та Анже лі ка, 8 ро ків
На від мі ну від ба га тьох ін ших ді тей, Сал лі не ма ла та ких са мих со ці аль них мож -

ли вос тей для на ла год жен ня друж ніх сто сун ків. Мар тін та Анже лі ка не ви вча ли аз бу -
ку вдо ма й рід ко чи та ли ди тя чі книж ки ра зом з до рос ли ми. Та кож, у них не бу ло змо ги
ко рис ту ва ти ся комп’юте ром або гра ти ся з кон ст рук то ра ми, на прик лад з Lego.
Як наслі док, ці ді ти мо жуть не во ло ді ти окре ми ми еле мен та ми знань, без по се ред ньо
пов’яза них зі шкіль ною про гра мою. То му спра вед ли во бу де при пус ти ти, що Сал лі,
Мар тін та Анже лі ка не змо жуть про де мон ст ру ва ти влас ної об да ро ва нос ті, по ки не на -
бу дуть до стат ньо прак ти ки в пев них ви дах ді яль нос ті.

Пла ну ю чи ро бо ту зі сво ї ми уч ня ми, вчи тель має ви зна чи ти, яких знань во -
ни по тре бу ють у пер шу чер гу для успіш но го ви ко нан ня тих чи ін ших за вдань.

Case study: Ме тью, 11 ро ків
Тес ти до сяг нень та IQ вка зу ють на те, що в ін те лек ту аль но му роз вит ку та в на -

вчан ні Ме тью знач но ви пе ред жає од но літ ків. Він схиль ний до роз ду мів, має та лант
до ма лю ван ня та по люб ляє му зи ку й спорт. За зви чай, хлоп чик пра цює ду же по віль -
но з низь кою про дук тив ніс тю. Ви ко ну ю чи за вдан ня на уро ці, він ма ло ста ра єть ся
та вдо воль ня єть ся мі ні маль ним ре зуль та том. Йо го «низь кі до сяг нен ня, не су міс ні з йо -
го роз вит ком», на пря му пов’яза ні з рів нем ін те ре су. Вод но час, хлоп чик ду же вмо ти -
во ва ний і ста біль но де мон ст рує влас ну об да ро ва ність ли ше у вузь ко му спек т рі
ді яль нос ті з об ра зот вор чо го мис тец т ва, му зи ки й спор ту. Ме тью та кож по тре бує до -
дат ко во го ча су для ви бо ру й під го тов ки за вдань.

У де яких ви пад ках об да ро ва ність ви яв ля єть ся ли ше в си ту а ції, ко ли учень
мо ти во ва ний на до сяг нен ня гар но го ре зуль та ту або ко ли пев ний вид ді яль нос ті
є для ньо го особ ли во ці ка вим.

Чи важ ли во ви ко рис то ву ва ти яр лик «об да ро ва нос ті»?
Іно ді ка те го ри за ція та яр ли ки бу ва ють ко рис ни ми; але в ін ших ви пад ках, на впа -
ки, спри чи ня ють шкід ли ві на слід ки на віть для доб ре при сто со ва них і здіб них
уч нів. Де які з від чут них плю сів та мі ну сів їх за сто су ван ня опи са но ниж че в іс то -
рі ях Кар ла й На рис си.

Case study: Карл, 11 ро ків
«До оці ню ван ня, ко ли ме ні ска за ли, що я об да ро ва ний, я зав ж ди по трап ляв

у якусь ха ле пу. Але ко ли на про хан ня ма ми зі мною про ве ли тес ти, вчи те лі по ча ли
дава ти ме ні де що ін ші за вдан ня. Я по чав го ту ва ти свої ін фор ма цій ні по ві дом лен ня
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за допо мо гою ві део ка ме ри, й оскіль ки з пись мом та ор фо гра фією в ме не не скла ло -
ся, вчи те лі до зво ля ють ме ні дов ше пра цю ва ти за комп’юте ром. Ра ні ше шко лу я тер -
пі ти не міг... Те пер ме ні по до ба ють ся при род ни чі на уки. Ледь не за був! Я ство рив
клас ний про ект про кон ден са то ри й опір та ви грав приз на Кон кур сі знав ців фі зи ки».

(Дже ре ло: ін терв’ю з Кар лом, в яко го три ва лий час 

спо сте рі га ють ся труд но щі в опа ну ван ні пись ма).

Та ким чи ном, учень, до яко го ра ні ше ста ви ли ся від по від но до йо го не га тив но -
го яр ли ка, на прик лад «проб ле ми по ве дін ки» або «труд но щі пись ма», та на да ва ли
від по від ну під трим ку, мо же ви гра ти від то го, що йо го вва жа ти муть об да ро ва ним.

Case study: На рис са, 14 ро ків
«Та ла но ви ті та об да ро ва ні. За остан ні два ро ки ці три сло ва пе ре вер ну ли моє жит -

тя з ніг на го ло ву. До оці ню ван ня від ме не ні ко ли так ба га то не ви ма га ли. Вчи те лі ра ні ше
май же не звер та ли на ме не ува ги, а те пер се рйоз но взя ли ся за моє на вчан ня. Мої бать -
ки до ни ні жар то ма на га ду ють: «ми ли ше про си мо, щоб ти ста ра ла ся як най к ра ще». Так,
але на справ ді їх нє уяв лен ня про моє «як най к ра ще» змі ни ло ся. Ме не спо ну ка ли за пи су -
ва ти ся на до дат ко ві по глиб ле ні кур си, се мі на ри й прак тич ні за нят тя для здіб них уч нів. Ме -
ні до те пер страш но зга ду ва ти про під роз ді ли по ро бо ті з уч ня ми з особ ли ви ми по тре ба ми,
які при ді ля ли ме ні над то ба га то ува ги й над то до по ма га ли по глиб лю ва ти мої знан ня...

То му бать кам і вчи те лям я б по ра ди ла до зво ли ти ді тям бу ти діть ми. Ні ко му не хо -
четь ся жи ти з яр ли ком. Влаш то вуй те ди ти ну на на вчан ня за по глиб ле ною про гра мою
ли ше то ді, ко ли во на са ма то го праг не, інак ше всі ва ші зу сил ля бу дуть мар ни ми. Будь -
те го то ві за без пе чи ти їй склад ні шу про гра му, але не ви ма гай те ре зуль та тів, ви щих
за ни ніш ні. За охо чуй те, але не тис ніть. Пер ші свої 13 ро ків я про жи ла без яр ли ка
й щи ро вдяч на за це». На рис са, та ла но ви тий і здіб ний під лі ток.

(Дже ре ло: «Та ла но ви ті й об да ро ва ні: бла го чи про клят тя? Під хо ди до ви хо ван ня» («Gifted

and Talented: Blessing or Curse? Parenting Strategy»), Krongold Centre, ве ре сень 1995 р.).

Та ким чи ном, як уже зга ду ва ло ся ви ще, ви ко ри стан ня яр ли ків іно ді не се
в со бі не га тив ні на слід ки на віть для доб ре при сто со ва них і здіб них уч нів.

На вчаль не се ре до ви ще, яке сприяє ви яву об да ро ва нос ті.
Ймо вір ність ви яву об да ро ва ні уч нів зрос тає у на вчаль но му се ре до ви щі, яке:
• сприяє та за охо чує ви ко рис то ву ва ти різ ні сти лі на вчан ня;
• за без пе чує на си че ний на вчаль ний до свід для роз крит тя мож ли вос тей і за -

дат ків ди ти ни;
• дає уч ням змо гу до клад ні ше ви вча ти ці ка ві для них те ми, шир ше та глиб ше їх

до слід жу ва ти, а та кож опа но ву ва ти ма те рі ал за при ско ре ни ми про гра ма ми;
• пе ред ба чає на дан ня під трим ки або до по мо ги у фор мі під ка зок та опор в тих

пред мет них га лу зях, де, по рів ня но з ін ши ми дис цип лі на ми, во ни де мон -
стру ють «се ред ній» рі вень;

• за без пе чує гнуч ку й ін тег ро ва ну про гра му на вчан ня з ура ху ван ням ін ди ві ду -
аль них особ ли вос тей уч нів.
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Що я мо жу ді зна ти ся у про це сі уро ку?
У на вчаль но му про це сі в пе да го га час то є змо га спо сте рі га ти за ро бо тою ді тей.
Так, ви ко ри стан ня од нієї ме то ди ки спри я ти ме про яву об да ро ва нос ті, то ді як ін -
ша не дасть та ко го ре зуль та ту; од на ме то ди ка мо ти ву ва ти ме до ак тив ної ро бо ти
й на бут тя но вих знань, а ін ша, на впа ки, цьо му за ва жа ти ме й змен шу ва ти ме мож -
ли вість для за лу чен ня до на вчан ня та за сво єн ня ма те рі а лу.

А від так, суть пи тан ня не в то му, чи від нес ти пев но го уч ня до ка те го рії об -
да ро ва них або ді тей з ін ва лід ніс тю. Тут учи те лю вар то за мис ли ти ся над тим,
як за галь на ор га ні за ція на вчаль ної ді яль нос ті на уро ці впли ває на уч нівсь ку мо -
ти ва цію/ак тив ність та успіш ність; та яким чи ном мож на про це ді зна ти ся.

Спо сте ре жен ня й до слід жен ня.
Ре гу ляр не та уваж не спо сте ре жен ня вчи те ля за ро бо тою уч нів за без пе чує кіль ка
від прав них пун к тів для ви зна чен ня ме то дів і під хо дів для ор га ні за ції ак тив ної й
про дук тив ної на вчаль ної ді яль нос ті на уро ці. Без умов но, ця ба зо ва ін фор ма ція
по тре бує глиб шо го ви вчен ня. Да лі про по ну є мо низ ку ти по вих си ту а цій, які ре -
ко мен ду єть ся про ана лі зу ва ти до клад ні ше за до по мо гою на ве де них по рад.
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Си ту а ція Вар то до слі ди ти

• Порівняно з однокласниками
учень засвоює матеріал швидше
або глибше.

� Як цей учень впорається 
з більш складним навчальним
матеріалом?

• Учень з труднощами читання й
письма потребує структурованої
підтримки, щоб зрозуміти
навчальний матеріал або мож -
ливості виявити свої знання
в альтер нативний спосіб. Інакше
він не зможе повноцінно долу ча -
тися до навчальної діяльності
на уроці або продемонструвати
власну обдарованість.

� Спробуйте застосувати опори й
підказки в процесі читання
і підготовки письмових робіт,
проекспериментуйте
з методиками кооперативного
навчання; поспостерігайте за тим,
як такі заходи впливатимуть
на міру залучення до навчальної
діяльності та рівень успішності.

• Рівень старанності й мотивації
учня коливається залежно від
предмета й форми роботи
та впливає на рівень успішності.

� Проаналізуйте успішність учня
у різних видах навчальної
діяльності та в межах різних
навчальних тем.

• Інтерес учня до певної навчальної
теми зазвичай сприяє підви щен -
ню мотивації та покращенню
успішності (спонукає докладати
більше зусиль для засвоєння
матеріалу цієї теми).

� За допомогою спостереження
та інтерв’ю з’ясуйте, чим учневі
подобається займатися поза
школою.



Учи те лю слід ре тель но об мір ку ва ти всі ці ас пек ти, щоб не по ми ли ти ся у ви -
зна чен ні «ви со ких», «се ред ніх» чи «низь ких» здіб нос тей. Крім то го, уваж не спо -
сте ре жен ня за уч ня ми в по діб них си ту а ці ях має ве ли ке зна чен ня для по даль шо го
пла ну ван ня на вчаль но го про це су в ме жах різ них пред ме тів (див. роз ді ли 6 і 7).

Ви клик на май бут нє
Га лузь осві ти об да ро ва них ді тей змі ню єть ся, по вто рю ю чи тен ден ції в га лу зі спе -
ці аль ної осві ти та на вчан ня уч нів з ін ва лід ніс тю. Зру шен ня в на ших уяв лен нях
про фе но мен ін те лек ту від бу ва ють ся па ра лель но зі змі ною ак цен тів: від ста рої
ідео ло гії з влас ти вою їй ка те го ри за цією та ви ко ри стан ням від по від них яр ли ків,
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• Застосування учнем стратегій
вирішення проблем та його
рівень успішності залежить від
широти й глибини його знань.

� Які знання і навички необхідні
учневі? Які можливості він мав
для попереднього ознайомлення
з певною темою?

• Якщо методика відповідає
домінуючому навчальному стилю
учня та/або його стилю
мислення, то це сприяє
покращенню його ставлення
до навчання та підвищенню
академічних досягнень.

� Поспостерігайте за рівнем
залученості учня та рівнем його
успішності під час виконання
різних видів навчальної діяль -
ності, які передбачають різно -
манітний характер участі самої
дитини (наприклад: слухання,
усне мовлення, 5 констру ювання,
ігрове моделювання, аналіз тощо)

• Стра те гії за сво єн ня но вих знань
і на ви чок, за пам’ято ву ван ня
та ро зу мін ня, які уч ні ви ко рис то -
ву ють з ме тою пла ну ван ня, кон т -
ро лю й ор га ні за ції влас ної
на вчаль ної ді яль нос ті, здат ні під -
ви щу ва ти її ефек тив ність, і на впа -
ки: уч ням, які доб ре за сво юють
ма те рі ал, але не во ло ді ють ор га ні -
за цій ни ми на вич ка ми, мо же бу ти
склад но про де мон ст ру ва ти свої
ком пе тен т нос ті.

� Чи знає учень, як ви ко ну ва ти
завдан ня? Чи під ви щу єть ся
успіш ність йо го на вчаль ної ді яль -
нос ті пі сля чіт ко го роз’яс нен ня
ви могта/або по слі дов них кро ків
у ви ко нан ні за вдан ня?

• Со ці аль ні на вич ки уч ня спри яють
спів пра ці, успіш ній ро бо ті
та взаємо дії з то ва ри ша ми,
і навпа ки: не до стат ня їх сфор мо -
ва ність усклад нює ці про це си.

� Чи во ло діє учень по тріб ни ми
соці аль ни ми ком пе тен тос тя ми
для за лу чен ня до пев ної на вчаль -
ної ді яль нос ті та її успіш но го
вико нан ня?



від спе ці аль ної осві ти до но во го під хо ду, який більш чут ли вий сто сов но окре мих
уч нів і який дає змо гу вра хо ву ва ти їх ні особ ли вос ті в со ці аль но му кон тек с ті
школи.

Отже, ви клик по ля гає в то му, щоб по зи тив но ре агу ва ти на всі особ ли вос ті
на вчаль ної ді яль нос ті ді тей, у то му чис лі ви нят ко ві на вчаль ні до сяг нен ня,
в середо ви щі, по бу до ва но му на прин ци пах роз ма їт тя.

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ РОЗДІЛУ
Інва лід ність — це фун к ці о наль ний на слі док по ру шен ня чи змін в ті лі та/або пси -
хі ці лю ди ни.
Дис кри мі на ція за озна кою ін ва лід нос ті — менш спри ят ли ве став лен ня або не спра -
вед ли ве ви клю чен ня осо би внас лі док її ін ва лід нос ті.
Ко е фі ці єнт ін те лек ту — зв’язок між ре зуль та та ми ви ко нан ня стан дар ти зо ва но го
тес ту ін те лек ту та ві ком осо би, ви ра же ний у фор мі спів від но шен ня — ко е фі ці -
єн ту ро зу мо во го роз вит ку (IQ).

ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ ТА РЕФЛЕКСІЇ
2.1. Якою мі рою за до во лен ня по треб об да ро ва но го уч ня по діб не до за до во лен -

ня по треб уч ня з ког ні тив ним по ру шен ням?
2.2. По мір куй те над тим, як у за со бах ма со вої ін фор ма ції зоб ра жа ють уч нів різ -

но го по ход жен ня? Чи спри яють та кі ха рак те рис ти ки по яві сте рео ти пів
і дис кри мі на ції?

2.3. На скіль ки ко рис ні різ ні яр ли ки? На скіль ки во ни шкід ли ві?

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
1. Katzman, L. (2003). Minority Students in Special and Gifted Education. Harvard

Education Review, 73(2), pp. 225–239.
2. Seigel, L.S. (1999). Issues in the definition and diagnosis of learning disabilities:

A perspective on Guckenberger v. Boston University. Journal of Learning Disa bi li -
ties, 32(4), pp. 304–324.
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Ставлення та інклюзія

ГОЛОВНІ ТЕМИ РОЗДІЛУ
• Став лен ня: що во ни со бою яв ля ють
• Цін нос ті
• Ідео ло гія
• Інди ві ду аль не сприй нят тя ін ва лід нос ті
• Ре аліс тич ний під хід до пла ну ван ня

Пе да го гі ка — од на з не ба га тьох про фе сій них га лу зей, де фа хі вець кон так тує
з усім діа па зо ном ди тя чо го кон тин ген ту від 5 до 16–18 ро ків. Єди ний ви -

няток з цьо го пра ви ла ста но вить ду же ма ла гру па ді тей, які внас лі док тяж ко го
фі зич но го, пси хіч но го, ког ні тив но го по ру шен ня чи за хво рю ван ня пе ре бу ва ють
у спе ці аль них за кла дах.

Окре мих уч нів ра ні ше бу ло прий ня то на прав ля ти на на вчан ня до спе ці аль -
них за кла дів. З ча су впро вад жен ня по лі ти ки ін к лю зив но го на вчан ня, а та кож,
на по пе ред ніх ета пах, у пе рі од «ін тег ра ції» та «мейн ст рі мін гу», де які з цих ді тей
від ві ду ють зви чай ну шко лу за міс цем про жи ван ня. Від так, вчи те лі ма ють спра -
ву з більш роз ма ї тим ди тя чим кон тин ген том.

Пе да го ги пра цю ють з різ ни ми ві ко ви ми гру па ми та спо сте рі га ють за ни ми
упро довж три ва ло го ча су, і то му в них фор му ють ся пев ні уяв лен ня або очі ку ван -
ня що до по ве дін ки ді тей цих ві ко вих груп. Інші фа хів ці теж знай о мі з ти по ви ми
мо де ля ми по ве дін ки ді тей ли ше в ме жах влас ної вузь кої спе ці а лі за ції, ко ли во -
ни вза є мо ді ють з ни ми як із клі єн та ми чи па ці єн та ми. Тож, по рів ня но з ни ми,
в учи те лів на ба га то біль ше мож ли вос тей спо сте рі га ти за діть ми у при род но му
се ре до ви щі, і в цьо му пла ні во ни по сту па ють ся хі ба що бать кам. То му дум ка вчи -
те ля про ді тей має бу ти ре аліс тич ною та об’єк тив ною.

Істо рія по вто рю єть ся?
У пев но му сен сі, по лі ти ка ін к лю зії є по вер нен ням до пер вин ної кон цеп ції
загаль ної обов’яз ко вої осві ти для всіх. У шта ті Вік то рія в Ав ст ра лії з 1872 ро ку
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діяв За кон про осві ту, згід но з яким ді ти від по від но го ві ку ма ли хо ди ти до шко -
ли. При чо му йшло ся про всіх ді тей та пе ред ба ча ло ся, що осві та є без кош тов -
ною, обов’яз ко вою та по збав ле ною впли ву цер к ви. На жаль, він та кож міс тив
нор му про пе ре ве ден ня уч нів до на ступ но го кла су ли ше пі сля зда чі річ них
екзаме нів за ма те рі а лом про гра ми. Якщо ди ти на з нею не мог ла впо ра ти ся, її
за ли ша ли на дру гий рік для по втор но го про ход жен ня на вчаль но го кур су, і так
три ва ло до от ри ман ня за до віль ної під сум ко вої оцін ки. Інша до во лі при кра нор -
ма в га лу зі осві ти зво ди ла ся до то го, що роз мір за ро біт ної пла ти вчи те лів за ле -
жав від то го, на скіль ки успіш но во ни ви ко ну ва ли свою ро бо ту — та ка со бі
сис те ма опла ти за ре зуль та та ми. Як на слі док, ді ти з ін ва лід ніс тю, та зок ре ма
з по ру шен ня ми, що по зна ча ють ся на на вчан ні, не всти га ли за про гра мою, а в
учи те лів по си лю ва ло ся роз ча ру ван ня че рез від сут ність очі ку ва них на вчаль них
ре зуль та тів і від по від но — че рез змен шен ня їхньої пла ти та мар них пер с пек тив
що до під ви щен ня.

Згід но з прий ня ти ми у 1874 ро ці по прав ка ми, ви мо ги що до обов’яз ко вої
шкіль ної осві ти не по ши рю ва ли ся на так зва них не на учу ва них ді тей, які фак -
тич но втра ти ли мож ли вість від ві ду ва ти міс це ву шко лу. До їх чис ла по тра пи ла
доч ка лі ка ря з Му ні Пондс, пе ред міс тя Мель бур на — сто ли ці шта ту Вік то рія. Так
і не до міг шись під трим ки з бо ку ор га нів вла ди, в 1881 ро ці він ор га ні зу вав при -
ват ний спе ці аль ний за клад для своєї доч ки та ін ших ді тей, які опи ни лись в ана -
ло гіч ній си ту а ції. І ли ше пі сля то го, як успіх цьо го по чи нан ня став оче вид ним,
ідея ство рен ня спе ці аль них на вчаль них за кла дів для ді тей, ви клю че них із ма со -
вої сис те ми осві ти, здо бу ла схва лен ня на офі цій но му рів ні. Це ста ло ся у 1907 ро -
ці. З то го ча су зна до би ло ся май же сто літ тя, щоб по вер ну ти ся до по чат ко вої
кон цеп ції про важ ли вість на вчан ня всіх ді тей у зви чай них шко лах та, зно ву ж та -
ки, зро би ти її про від ною те зою офі цій ної освіт ньої по лі ти ки.

Роз ши рен ня діа па зо ну особ ли вих освіт ніх по треб у ме жах уч нівсь ко го кон -
тин ген ту свід чить, що від те пер учи те лі ма ють пра цю ва ти з більш роз ма ї ти ми ко -
лек ти ва ми ді тей та мо ло ді. До то го ж фі зич ний стан ди ти ни чи на яв ність у неї
пев но го за хво рю ван ня не має зна чен ня. Се ред про фе сій них га лу зей це май же
уні каль не яви ще. Хо ча пев ною мі рою та кий са мий діа па зон про хо дить пе ред
очи ма пред с тав ни ків ме дич ної про фе сії, але тіль ки то ді, ко ли по тріб но лі ку ва ти
хво ро бу чи трав му. То му ли ше вчи те лі про во дять ба га то ча су з од ни ми й ти ми са -
ми ми діть ми п’ять днів на тиж день.

Та не зва жа ю чи на зру шен ня в офі цій ній по лі ти ці, змі ни на рів ні уч нівсь ко -
го кон тин ген ту в біль шос ті шкіл по рів ня но не знач ні. Зок ре ма, кіль кість ді тей
з ін ва лід ніс тю, які від не дав на по ча ли від ві ду ва ти зви чай ну шко лу, ма буть не до -
тя гує й до п’яти від сот ків. Від так, учи те лі не без під с тав но очі ку ють, що їх ні май -
бут ні уч ні бу дуть здо ро ви ми, здіб ни ми й нор маль но фун к ці о ну ва ти муть у різ них
сфе рах жит тя. Роз ви ток біль шос ті ді тей і під літ ків вкла да єть ся в рам ки доб ре ві -
до мих про це сів і про гно зо ва них мо де лей. На віть за на яв нос ті сут тє во го сту пе ня
ін ва лід нос ті, во на вра жає осо бу ли ше час т ко во. На прик лад, ін те лек ту аль на ін ва -
лід ність по зна ча єть ся на на вчан ні та со ці аль ній ком пе тен т нос ті, про те не тяг не
за со бою сут тє вих на слід ків для фі зич но го роз вит ку. Вод но час, особ ли вої ува ги
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за слу го ву ють та кі пи тан ня:
• Які бар’єри мо жуть за шко ди ти вчи те ле ві за до воль ня ти освіт ні по тре би од -

но го або двох уч нів, які в сво є му роз вит ку або за да ни ми ме дич ної кар т ки
від різ ня ють ся від біль шос ті? Як у та ко му ви пад ку вчи тель має з ни ми пра -
цю ва ти, щоб до сяг ти окрес ле них на вчаль них ці лей?
І, що та кож важ ли во:

• Що не об хід но зро би ти для то го, аби вчи тель по чу вав ся ком фор т но та був
упев не ним у сво їй фа хо вій ком пе тен т нос ті та мав змо гу на вча ти ді тей в ін -
к лю зив но му кла сі?
Щоб від по віс ти на ці за пи тан ня, вар то за мис ли ти ся над тим, з яки ми став -

лен ня ми вчи тель під хо дить до ви ко нан ня сво їх обов’яз ків. Без пе реч но, слід та -
кож ви вчи ти прак тич ні тех но ло гії ор га ні за ції на вчан ня, пла ну ван ня уро ків,
здій с нен ня адап та цій і мо ди фі ка цій ку ри ку лу му та ме то ди ки оці ню ван ня (див.
роз ді ли 4, 6, 7, 8 і 9). Однак пе ре ду сім не об хід но про ана лі зу ва ти став лен ня вчи -
те лів до тих, хто «від різ ня єть ся», оскіль ки ця проб ле ма є най більш ак ту аль ною.

По зи тив ні став лен ня вчи те лів є од нією з ба зо вих умов успіш ної ре алі за ції
ін к лю зив но го на вчан ня (Шар ма і Де сай, 2002). Однак во ни утво рю ють ся з низ -
ки скла до вих, про які йти меть ся да лі в цьо му роз ді лі. Важ ли во ро зу мі ти та вмі -
ти ви різ ня ти ці скла до ві, щоб під три му ва ти влас не по зи тив не став лен ня
і до по ма га ти фор му ва ти йо го сво їм ко ле гам.

Став лен ня
Став лен ня на ле жать до основ них чин ни ків, при сут ніх у будь-якій сфе рі людсь -
кої жит тє ді яль нос ті. Без та ко го по нят тя як став лен ня, нам бу ло б склад но тлу ма -
чи ти по дії та ре агу ва ти на них, прий ма ти рі шен ня, осмис лю ва ти свої сто сун ки
з ін ши ми людь ми в чис лен них бу ден них си ту а ці ях (Во ен і Хогг, 2002). В них
поєд ну ють ся по чут тя, на хи ли, упе ред жен ня, по ве дін ко ві на мі ри, по гля ди та дум -
ки, що фор му ють ся в кож ної осо би що до лю дей, пред ме тів та явищ по всяк ден -
но го жит тя. Окрім цьо го, став лен ня та кож вва жа ють три ви мір ною ком бі на цією
ду мок, по чут тів та дій. До мі ну ван ня цьо го роз по ді лу на три ка те го рії в на шо му
сві то ба чен ні ілюс т рує в сво їй ро бо ті МакГва єр (1989):

Три хо то мія людсь ко го до сві ду на дум ку, по чут тя й дію, хо ча й не має під со бою перекон -

ли вої ло гіч ної осно ви, на стіль ки по ши ре на в ін до єв ро пейсь кій фі ло со фії (зу стрі ча єть ся

в мис ли те лів ел лінсь кої, зо ро ас т ристсь кої та ін дійсь кої куль тур), що дає під ста ви

говори ти про... ймо вір ність зв’яз ку з ево лю цією ша рів моз ку: ко ри, лім біч ної сис те ми

й під кір ки (с. 40).

Не за леж но від сво го дже ре ла, став лен ня без по се ред ньо впли ва ють на на ші
дум ки, по чут тя і вчин ки. Мож на ствер д жу ва ти, що во ни ви зна ча ють те, як ми
ду ма є мо, від чу ва є мо та ді ємо. Во ни по рів ня но стій кі, і то му чим біль ше ві до мо
про став лен ня осо би, тим точ ні ше мож на пе ред ба чи ти її по ве дін ку у пев них си -
ту а ці ях. За Олпор том (1954), став лен ня — це го тов ність ре агу ва ти пев ним ха рак -
тер ним чи ном. Вод но час, во ни міс тять сут тє ву емо цій ну скла до ву, від об ра жа ю чи
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на шу оцін ку лю дей (в то му чис лі се бе), пред ме тів і явищ. Ми ке ру є мо ся ни ми,
ко ли ви рі шу є мо, по до ба єть ся нам хтось або щось чи ні, ба жа є мо ми ма ти спра -
ву з тим, що при вер ну ло на шу ува гу, чи, на впа ки, во лі є мо йо го уник ну ти.

Зна чен ня став лень не мож ли во пе ре оці ни ти. Влас не, во ни ви ко ну ють та ку
са му фун к цію, як сте рео ти пі за ція і ка те го ри за ція лю дей і по дій, та до по ма га ють
осмис лю ва ти яви ща на вко лиш ньо го сві ту. Во ни слу гу ють своє рід ни ми ін стру -
мен та ми, які да ють нам змо гу швид ко й без жод них зу силь ви зна чи ти ся зі своєю
ре ак цією на по дії, які трап ля ють ся в на шо му жит ті, на лю дей, які нам зу стрі ча -
ють ся, або на по лі тич ні пи тан ня, які по тре бу ють на шої від по ві ді.

Став лен ня фор му ють ся без по се ред ньо у про це сі со ці а лі за ції лю ди ни, по -
чи на ю чи з пер ших ди тя чих ро ків. Це та кож про дукт на шо го жит тє во го до сві ду,
ін фор ма ції, от ри ма ної з ін ших дже рел, та на шо го влас но го мис лен ня. Й оскіль -
ки став лен ня не за кла де ні в нас від на род жен ня, а на бу ва ють ся у про це сі жит тя,
їх так са мо мож на змі ню ва ти у про це сі на учін ня.

Цін нос ті
На ші став лен ня зав ж ди ба зу ють ся на пев ній сис те мі цін нос тей. По діб но до став -
лень, цін нос ті яв ля ють со бою стій кі пе ре ко нан ня про те, що є пра виль ним і яки -
ми жит тє ви ми прин ци па ми лю ди на має ке ру ва ти ся в сво їх ді ях. Во ни іс ну ють
так би мо ви ти «в мен таль ній сфе рі» і про яв ля ють ся в на шій по ве дін ці та в ре ак -
ці ях на різ но ма ніт ні по дії.

До то го ж, цін нос ті знач ною мі рою ви зна ча ють ха рак тер жит тє вих ці лей
осо би. Тоб то це не прос то по гля ди на те чи ін ше яви ще, по дію або лю ди ну, які
ско рі ше пов’яза ні з на ши ми став лен ня ми. Цін нос ті ж ви зна ча ють ха рак тер на -
ших осно во по лож них уяв лень про те, що в жит ті є пра виль ним. Та кож, во ни ві -
ді гра ють важ ли ву роль у ста нов лен ні осо бис тих ці лей.

Фі ло соф Ри чард Ро бін сон (1964) ви ок рем лює п’ять ба зо вих цін нос тей,
на які осо ба орі єн ту єть ся у сво їх вчин ках: жит тя, кра са, іс ти на, ро зум і лю бов.
Йо го ко ле га Джеймс Гріф фін (1986) про по нує де що ін ше ба чен ня: за до во лен ня,
ав то но мія, сво бо да, здо ров’я, ро зу мін ня, роз ва ги та гли бо кі осо бис ті сто сун ки.
В ці ло му, єди но го за галь но прий ня то го пе ре лі ку цін нос тей не іс нує. Але не за -
леж но від то го, мо же мо ми їх сві до мо опи са ти чи ні, на ші цін нос ті за кла да ють
струк ту ру для фор му ван ня став лень.

На ші цін нос ті мо жуть змі ню ва ти ся. Іно ді пев ні по дії йдуть у роз різ із цін -
нос тя ми, які ле жать в осно ві на шо го сві то сприй нят тя, та спо ну ка ють нас до ко -
рін но пе ре гля ну ти їх. Як на слі док, по вер нен ня до ко лиш ньо го спо со бу жит тя
стає не мож ли вим. Роз глянь мо при клад лю ди ни, що за зна ла важ кої втра ти.
Це мо же бу ти втра та чо ло ві ка чи дру жи ни, ди ти ни або близь ко го дру га; втра та
кон т ро лю над пев ною фун к цією сво го ор га ніз му чи кін ців ки. Або в лю ди ни ви -
яв ле но хво ро бу, що про гре сує чи про ті кає хро ніч но й по стій но під то чує си ли.
Уяві мо се бе на її міс ці. То го цін но го, яким для нас бу ла лю бов і за до во лен ня від
то ва рис т ва до ро гої лю ди ни або від чут тя са мо стій нос ті, здо ров’я й ці ліс нос ті,
біль ше не іс нує. То му нам до во дить ся вчи ти ся жи ти в но вій ре аль нос ті з бо лем
втра ти. Ми са мі по чу ва є мо ся зне ці не ни ми. Прий ма ю чи свою втра ту, ми тим
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самим змі ню є мо по гляд на си ту а цію: ми біль ше не вва жа є мо, що пі сля пе ре жи -
то го ми пе ре тво ри ли ся на лю ди ну гір шо го ґа тун ку (англ. devaluating) й на то мість
упев не ні, що на ша осо бис та цін ність за ли ша єть ся не змін ною (non-devaluating).
Це не те са ме, що зми ри ти ся з фак та ми або іг но ру ва ти їх. Пси хо ло гіч на адап та -
ція до но вих жит тє вих об ста вин ви ма гає пе ре гля ду влас ної сис те ми цін нос тей.

При пус ти мо, ми зму ше ні зми ри ти ся із сут тє ви ми змі на ми в жит тє ді яль ності
сво го ор га ніз му. Як це від бу ва єть ся? Для від по ві ді на це за пи тан ня ми роз гля не мо
при клад з втра тою кін ців ки і ско рис та є мо ся для цьо го ме то дом чо ти ри е тап но го
ана лі зу змі ни цін нос тей, який був за про по но ва ний на уко вим ко лек ти вом під
керів ниц т вом Дем бо (1956) та до клад но опи са ний у пра ці Райт (1983).

По-пер ше, ми зна є мо, що в пе рі о ди кри зи пси хіч ні та фі зич ні си ли осо би
зо се ред же ні на са мій втра ті. Це шо ко ва ре ак ція або так зва ний пе рі од жа ло би —
час, ко ли по сту по во з’яв ля єть ся ро зу мін ня, що ре чі, які ми ра ні ше ро би ли, навіть
не за мис лю ю чись про них, від те пер нам не до ступ ні. Інтен сив ність цих по чут -
тів, а та кож їх три ва лість спрог но зу ва ти не мож ли во з огля ду на гли бо ко осо бис -
тіс ну при ро ду та ких ре ак цій. Вод но час, пе рі од жа ло би має ве ли ке зна чен ня: від
дає час під го ту ва ти ся до склад но го про це су пе ре хо ду від то го, що бу ло, до то го,
що є за раз.

По-дру ге, не об хід но роз ши ри ти свою ін ди ві ду аль ну сфе ру цін нос тей.
Усвідом лен ня ін ших якос тей, які збе рег ли свою чин ність, до по мо же за міс ти ти
втра че не ін шою цін ніс тю, яка не за ле жить від мож ли вос ті ко рис ту ва ти ся кін -
ців кою. Крім то го, так ми по сту по во пе ре ко ну є мо ся, що втра та не обов’яз ко во
тяг не за со бою змі ну всієї осо бис тос ті, ад же та кі цін нос ті як доб ро та, муд рість,
на по лег ли ва пра ця та вза є мо дія до сі ак ту аль ні. То му фі зич ні да ні та їх важ ли -
вість для нас слід під по ряд ку ва ти ін шим цін нос тям. Та ким чи ном, від чут тя влас -
ної зне ці не нос ті з ча сом змен шу єть ся в мі ру то го, як на пер ший план ви хо дить
осо бис тість та її ін ші ін ди ві ду аль ні ри си.

По-тре тє, не об хід но усві до ми ти, що на бу та від не дав на ін ва лід ність не
обов’яз ко во впли ває на всі ас пек ти на шої жит тє ді яль нос ті. Не хай во на змі ни ла
нас фі зич но та спри чи ни ла ши ро кі й да ле ко сяж ні на слід ки. Про те, як і для будь-
якої лю ди ни в по діб ній си ту а ції, во на сто су єть ся ли ше кон к рет них дій, які
ми спро мож ні ви ко ну ва ти чи ні. Наш фі зич ний стан — це ли ше од на сто ро на
на шої осо бис тос ті, яка не ха рак те ри зує її за га лом. Так, по ру шен ня ство рює
перешко ди в пев них ви дах ді яль нос ті, але їх мож на по яс ни ти бар’єра ми сус піль -
но го се ре до ви ща так са мо, як і осо бис ти ми об ме же ни ми мож ли вос тя ми. Якщо
внас лі док втра ти кін ців ки по тріб но пе ре су ва ти ся на віз ку, то до ве деть ся вчи ти -
ся до ла ти бар’єри, яких ми ра ні ше не по мі ча ли. Цю тре тю ста дію Дем бо зі спів -
ав то ра ми (1956) на зи ва ють «змен шен ня на слід ків ін ва лід нос ті» (англ. containing
disability effects).

По-чет вер те, слід по ста ра ти ся транс фор му ва ти свої цін нос ті та пе ре вес ти
їх із роз ря ду по рів ню ва них (англ. comparative status values) у роз ряд бла га (англ.
asset values). До по рів ню ва них цін нос тей на ле жать ха рак те рис ти ки осо би, про
які са ма во на або ото чу ю чі су дять за шка лою «гір ше — кра ще». Згід но з цією
пози цією, суб’єк тив на оцін ка ін ди ві ду аль ної ха рак те рис ти ки (будь-то кра са,
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фізич на си ла, ін те лект) мо же бу ти «ви ще» або «ниж че» умов но го стан дар ту.
При то му до сить ймо вір но, що ін ші ри си осо би сприй ма ти муть за та кою са мою
мір кою. На прик лад, у со ці у мі прий ня то на да ва ти ве ли ко го зна чен ня зов ніш -
ності. В та ко му ра зі лю ди ну, яка за цією до мі ну ю чою ха рак те рис ти кою пе ре вер -
шує іс ну ю чий стан дарт, тоб то є «більш при ваб ли вою за пе ре важ ну час ти ну
гру пи», ото чу ю чі за зви чай вва жа ти муть ро зум ні шою, силь ні шою та при єм ні шою
за реш ту. Існує та кож аль тер на тив на точ ка зо ру на фі зич ні да ні (чи будь-яку іншу
ха рак те рис ти ку), за якою во ни оці ню ють ся з точ ки зо ру ко рис ті або бла га, яке
во ни не суть лю ди ні. Інши ми сло ва ми, цін ність пев но го ат ри бу ту ви зна ча єть ся
не шля хом по рів нян ня осо би з ін ши ми людь ми, а ін ди ві ду аль но для неї са мої.
Так, про тез або ві зок мож на ці ну ва ти за їх ню ко рис ність, не обов’яз ко во ото тож -
ню ю чи їх із дис фун к цією. І хо ча ми ап ло ду є мо пе ре мож цям і схиль ні за бу ва ти
про тих, хто прий шов до фі ні шу дру гим, не кож ну по дію в жит ті мож на оці ни ти
за од но мір ною шка лою. Адже для де ко го ви на го ро дою є вже сам факт учас ті
у зма ган ні.

Ідео ло гії
По руч з цін нос тя ми, не мен ше зна чен ня ма ють на ші по гля ди про оп ти маль ний
спо сіб жит тя та об лаш ту ван ня сус піль ст ва. Ідео ло гіч ні прин ци пи, які іно ді на -
зива ють фі ло софсь ки ми, ви зна ча ють за галь ні ці лі для сус піль ст ва чи гру пи.
Наприк лад, пев не ко ло лю дей пе ре ко на не в то му, що ін ди ві ду аль ні сво бо ди
є прі о ри тет ни ми та пе ре ва жа ють ви мо ги на ці о наль ної без пе ки не за леж но від
по точ ної по лі тич ної си ту а ції. Їхні опо нен ти вва жа ють інак ше. Та ким чи ном
ці гру пи об сто юють дві про ти леж ні ідео ло гії. Зга дай мо, на прик лад, три ва лі
дебати з од но го бо ку при біч ни ків при ват ної, а з дру го го — дер жав ної фор ми
власності ко му наль них служб.

Ба зо ва ідео ло гія ін к лю зив ної по лі ти ки по ля гає в то му, що шко ла має об слу -
го ву ва ти всіх ді тей у ме жах своєї гро ма ди без огля ду на рі вень їх ніх здіб нос тей
чи ін ва лід ність. Ці ідеї зна хо дять під трим ку в уря дів, які ухва лю ють від по від ні
нор ма тив но-пра во ві ак ти для впро вад жен ня ін к лю зії. Але, як за ува жує Фор ман
(2001), не іс нує жод но го офі цій но го при пи су, який би зо бов’язу вав учи те лів
погод жу ва ти ся з та ки ми ви мо га ми; ли ше за зна ча єть ся, що пе да гог має бу ти го -
то вим за до воль ня ти по тре би уч нів у сво є му кла сі не за леж но від їх ніх «від мін -
нос тей». Тож оче вид но, що сис те ма став лень та ідео ло гія, які узгод жу ють ся
із за галь ни ми ці ля ми освіт ньої по лі ти ки, спри я ти муть до сяг нен ню кра щих
резуль та тів для всіх сто рін.

Ана ло гіч но, для успіш но го впро вад жен ня ін к лю зив ної мо де лі важ ли во ві ри -
ти в те, що всі ді ти здат ні на вча ти ся і всіх ді тей мож на на вча ти. Цей осно во по -
лож ний прин цип пов ніс тю від ки дає ідеї, які сво го ча су спри я ли роз вит ку
сис те ми спе ці аль ної осві ти. Він та кож ста вить пе ред шко лою за вдан ня змі ню ва -
ти ор га ні за цію на вчаль но го про це су від по від ним чи ном, щоб до вес ти слуш ність
цьо го по сту ла ту на прак ти ці. Як за зна ча ло ся ви ще, ко лиш ній освіт ній під хід зво -
див ся до по ді лу ді тей на та ких, які здат ні на вча ти ся, та не на учу ва них. В йо го
осно ві ле жить не глас не пе ре ко нан ня про те, що де які ді ти не ма ти муть жод ної
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ко рис ті від на ших зу силь, а то му ви тра ча ти час і ре сур си на їх нє на вчан ня не до -
ціль но. Рі шу че за пе ре чу ю чи про ти та ко го по гля ду, за ува жи мо, що за яв ле на ви -
ще те за про спро мож ність усіх ді тей до на вчан ня та ре аль ність та кої пе да го гіч ної
ме ти по тре бує ре тель но го ана лі зу. Де таль не ви вчен ня цьо го прин ци пу до по мо -
же чіт ко усві до ми ти йо го суть та уник ну ти по ми лок по вер хо во го сприй нят тя.
Зок ре ма, в ньо му не ствер д жу єть ся, що всі ді ти мо жуть на вча ти ся в од на ко во му
тем пі та за сво ю ва ти од на ко вий об сяг ма те рі а лу. В роз ді лі 4 з проб лем оці ню ван -
ня ви слов лю єть ся дум ка, що ін ди ві ду аль ні від мін нос ті про яв ля ють ся в різ них
сфе рах і, так чи інак ше, по зна ча ють ся на на вчан ні. Тес ти для ви зна чен ня ін ди -
ві ду аль них від мін нос тей не за пе ре чу ють са мої мож ли вос ті за сво єн ня знань,
умінь і на ви чок. Во ни ли ше до по ма га ють учи те ле ві фор му ва ти на вчаль ний зміст
і пе ред ба чи ти в сво є му пла ні до стат ньо ча су для осво єн ня йо го еле мен тів, щоб
да ти ді тям змо гу вий ти на прий нят ний для них рі вень на вчаль них до сяг нень.

Інди ві ду аль не сприй нят тя ін ва лід нос ті
Де які з цих від мін нос тей зу мов лю ють пев ні труд но щі в ро бо ті вчи те ля. Во ни бу -
ва ють яв но ви ра же ни ми, на прик лад при та ких за хво рю ван нях як це реб раль ний
па ра ліч чи син д ром Да у на, або не по міт ни ми на пер ший по гляд, що ха рак тер но
для спе ци фіч но го роз ла ду на вчан ня, де яких форм ін те лек ту аль ної ін ва лід нос ті
або за трим ки роз вит ку чи об да ро ва нос ті.

З од но го бо ку, ми ні би то не зва жа є мо на будь-які по міт ні ви ди ін ва лід нос -
ті, на віть уда є мо, що во ни зов сім нас не об хо дять. Однак ма ло хто зда тен без
внут ріш ніх ва гань пі ти на кон такт з осо бою, яка має яв но ви ра же не по ру шен ня.
Адже де які їх фор ми ви да ють ся на стіль ки за гроз ли ви ми для на шо го об ра зу «Я»,
що іно ді нам склад но ро зі бра ти ся із сво ї ми гли бо ки ми внут ріш ні ми ре ак ці я ми.
Ниж че опи са но де які прий о ми, до яких ми вда є мо ся в по діб них си ту а ці ях. На -
прик лад, спро бу є мо уник ну ти спіл ку ван ня, при най м ні в гро мадсь ких міс цях.

Уявіть, що пі сля від ві дан ня ма га зи нів у тор го во му цен т рі ви за ві та ли до ка -
фе не по да лік. Там ви ба чи те сво го дру га або хо ро шо го знай о мо го по руч з ін шою
лю ди ною. Ви пря му є те до них і рап том по мі ча є те, що ця дру га лю ди на, без сум -
ні ву, лю ди на з ін ва лід ніс тю і ваш друг її го дує. Та ка кар ти на над то не звич на,
ви роз губ ле ні. Не час то мож на по ба чи ти, щоб у гро мадсь ко му за кла ді до рос ло -
го або під літ ка го ду ва ла ін ша осо ба. Ви при га ду є те, що у віль ний час ваш то ва -
риш взяв ся до гля да ти за людь ми з важ кою ін ва лід ніс тю. Ви вже сум ні ва є те ся,
чи вар то пі дій ти та при ві та ти ся. Уник ну ти спіл ку ван ня озна чає за пе ре чи ти сам
факт друж би. Однак ви на ма га є те ся ви прав да ти влас ну по ве дін ку та же не те від
се бе дум ку про те, що та ким чи ном зрад жу є те сво го то ва ри ша. Справ ді, не слід
тур бу ва ти дру зів, ко ли во ни пра цю ють!

Та ви яв ля єть ся, що так прос то пі ти не зруч но, і вам до во дить ся спіл ку ва ти -
ся з осо бою, яка си дить по руч з ва шим знай о мим. У вас мо же ви ник ну ти ба жан -
ня по ка за ти се бе то ва рись ким, ви по про си те по знай о ми ти вас і роз поч не те
роз мо ву. Вда ва на при яз ність, над мір ний ен ту зі азм і пе ре біль ше на ре ак ція —
це ли ше кіль ка з пси хо ло гіч них прий о мів, які до по ма га ють при хо ва ти від чут тя
ні я ко вос ті. Ми час то вда є мо ся до них. Фрейд на зи ває це яви ще «фор му ван ням
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ре ак ції», ко ли ім пульс ви ра жа єть ся про ти леж ною йо му по ве дін кою. Та ким
чином «Я те бе не на вид жу» пе ре тво рю єть ся на «Я те бе люб лю». Або ж мож на
спро бу ва ти знай ти в си ту а ції щось ку мед не, по жар ту ва ти. Справ ді, гу мор — чи не
най кра щий ви хід: він до по ма гає за бу ти про влас ну не впев не ність, бо ліс ні мір ку -
ван ня про те, як по во ди тись та що ска за ти.

Для низ ки про фе сій вза є мо дія з людь ми з ін ва лід ніс тю є не від’єм ною
складо вою. Май бут нім фа хів цям, які об ра ли для се бе та ку сфе ру ді яль нос ті,
спочат ку теж по трі бен час, аби на ко пи чи ти до стат ньо до сві ду та на ви чок для на -
ла год жен ня і під три ман ня нор маль них між осо бис тіс них сто сун ків. Чи ма ло до -
слід ни ків ви вча ли ре ак цію сту ден тів-ме ди ків, ко ли во ни впер ше по ба чи ли труп
на прак тич но му за нят ті з ана то мії: по чат ко вий шок ми нає і їм до во дить ся са мим
бра ти ся за роз ти ни й на вча ти ся да лі (Дін с мор та ін., 2001). Як ба чи мо з на ве де -
но го при кла ду, в ме ди ци ні та в будь-якій ін шій сфе рі ді яль нос ті, яка пе ред ба чає
кон такт з «від мін ніс тю», ро бо та фа хів ця по лег шу єть ся вста нов лен ням «пев ної
про фе сій ної ди стан ції». За та ких умов йо го ува га спря мо ву єть ся на кон к рет не
за вдан ня або на пев ний ас пект ін ди ві да, внас лі док чо го фа хів це ві вда єть ся уник -
ну ти від чут тя за гро зи для влас но го «его». З ча сом при хо дить до свід, і йо му лег -
ше ди стан ці ю ва тись між проб ле мою та осо бою. За га лом, це кра ще вда єть ся
пра ців ни кам ме дич ної га лу зі, оскіль ки во ни по стій но ма ють спра ву з по діб ни -
ми си ту а ці ями.

Про те ко ли йдеть ся про вза є мо дію з людь ми з ін ва лід ніс тю, ме ди ки та кож
не зав ж ди ма ють від по ві ді на всі пи тан ня. На прик лад, у ме дич но му ко лед жі
Брис толь сь ко го уні вер си те ту у Ве ли ко бри та нії бу ло роз по ча то низ ку се мі нарсь -
ких за нять на те му спіл ку ван ня. Їх про во дять ви кла да чі, які са мі ма ють ін ва лід -
ність. Під час об го во рен ня во ни за охо чу ють сту ден тів ді ли ти ся влас ним до сві дом
пе ре бу ван ня по руч з та ки ми осо ба ми та вза є мо дії з ни ми (Уелз та ін., 2002).
У про це сі на вчан ня ви кла да чі ра зом зі слу ха ча ми до слід жу ють різ ні ста ни та за -
хво рю ван ня, які ве дуть до ін ва лід нос ті, в то му чис лі по ру шен ня зо ру, слу ху, мов -
лен нє ві роз ла ди та труд но щі на вчан ня. Під час опи ту ван ня сту ден ти да ють
ви со ку оцін ку за нят тям, де в ро лі ви кла да ча ви сту пає осо ба з ін ва лід ніс тю. Про -
гра ма се мі на рів скла да єть ся з трьох час тин, при чо му цен т раль ною те мою пер шо -
го бло ку є став лен ня, дру гий при свя че но фор му ван ню вмінь і на ви чок, а тре тій
має більш те о ре тич ну спря мо ва ність. На вступ но му за нят ті кур су слу ха чі ана лі -
зу ють влас ні став лен ня, емо ції, цін нос ті, своє ро зу мін ня фе но ме ну ін ва лід нос -
ті та сприй нят тя лю дей з ін ва лід ніс тю.

На від мі ну від сту ден тів-ме ди ків, учи те лі у сво їй ді яль нос ті не час то сти ка -
ють ся з яв но ви ра же ни ми по ру шен ня ми та не про хо дять ана ло гіч ної під го тов ки.
Зде біль шо го ми звик ли пра цю ва ти з уч ня ми без по ру шень, з ти по вим пси хіч ним
і ро зу мо вим роз вит ком. Це зви чай на ха рак те рис ти ка для біль шос ті пред с тав ни -
ків нор маль ної по пу ля ції, з якою вчи тель має спра ву в по всяк ден ній прак ти ці.
Про те в умо вах ін к лю зив ної освіт ньої по лі ти ки ми ма є мо усві дом лю ва ти і бу ти
го то ви ми до то го, що, ра но чи піз но, не всі на ші уч ні від по ві да ти муть стан дар т -
ним кри те рі ям що до ста ну здо ров’я та фі зич них да них. То му нам не об хід но пе ре -
гля ну ти влас ні ре ак ції, по ве дін ку та за галь не став лен ня до та ких ді тей.
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Люди з ін ва лід ністю: як ми реагуємо?!
При сут ність оче вид ної чи важ кої фор ми ін ва лід нос ті у влас но му ото чен ні по де -
ко ли сприй ма єть ся як за гро за осо бис тій без пе ці та ви кли кає хви лю ван ня. Ма ю -
чи пе ред со бою на оч не на га ду ван ня то го, що не ко жен є «іде аль ним уособ лен ням
здо ро во го ор га ніз му», лю ди на ми мо во лі праг не іг но ру ва ти по діб ні фак ти та за -
пе ре чу ва ти іс ну ван ня ін ва лід нос ті. Та кі став лен ня доб ре по міт ні у гро ма дах,
де меш кан ці за пе ре чу ють про ти то го, аби їхньою ву ли цею їз див ав то бус із на пи -
сом «То ва рис т во це реб раль ни ків» або «Орга ні за ція ді тей-ін ва лі дів», що во зить
су сідсь ку ди ти ну до шко ли. Зга дай мо та кож, на скіль ки важ ко біль шос ті лю дей
роз мов ля ти з осо бою на віз ку.

У жит ті ми схиль ні не зва жа ти на не при єм ну ін фор ма цію й на то мість спря -
мо ву є мо ува гу на те, що не за гро жує на шо му від чут тю ці ліс нос ті. Це при род на
ре ак ція. Мож ли во, во на зу мов ле на тим, що ми за га лом не зна є мо, як роз мов ля -
ти з осо бою, яв но від мін ною від нас са мих; або ми мо во лі на ма га є мо ся по ста ви -
ти се бе на її міс це та уяв ля є мо свої влас ні від чут тя, як би нас спіт ка ло та ке са ме
ли хо; або іс нує якесь глиб ше пси хо ло гіч не по яс нен ня. При чи на до сте мен но
неві до ма. Однак ми точ но зна є мо, що сприй нят тя лю дей з ін ва лід ніс тю час то
зо се ред жу єть ся на по ру шен ні, ні би во но є єди ним важ ли вим ас пек том осо бис -
тос ті. У зв’яз ку з цим Уор рен (1980) за ува жує, що «на осно ві чис лен них на уко вих
праць, при свя че них об ме жен ням, мож на зро би ти ви сно вок, що сут тє ві проб -
леми ство рю ють ся «ін шим»; тоб то час то ви яв ля єть ся, що фі зич на від мін ність
тур бує спо сте рі га ча біль ше, ніж са мо го суб’єк та» (с. 79).

За до по мо гою цих по ши ре них і, ма буть, нор маль них ре ак цій ми ли ше при -
хо ву є мо, що ду ма є мо про се бе, а не про кон к рет ну осо бу з ін ва лід ніс тю. На ші
дум ки в та ких си ту а ці ях ма ють різ но ма ніт не емо цій не за бар в лен ня, на прик лад
жа лос ті, за не по ко єн ня, хви лю ван ня, роз ча ру ван ня чи на віть від ра зи. Про те всі
во ни є про ек цією влас но го по чут тя не за хи ще нос ті, а не емо ці я ми, які в нас ви -
кли кає да на осо ба.

З ін шо го бо ку, здо ро ві емо ції пов’яза ні без по се ред ньо з осо бою; во ни да -
ють змо гу на сам пе ред ба чи ти її са му (Грін вей і Гар ві, 1980). Адже по ру шен ня,
яке при зво дить до ін ва лід нос ті, не ха рак те ри зує ди ти ну, це ли ше од на з гра -
ней її особис тос ті. Бо ден хай мер (1974) по ві дом ляє про ре зуль тат пси хо те ра -
пев тич них се ан сів для глу хої дів чин ки з по міт ними фізичними порушеннями.
Автор опи сує, як во на по сту по во на вчи ла ся прий ма ти свій зов ніш ній ви гляд
та свою ін ва лід ність.

В опи са ній си ту а ції ця об ста ви на має ви рі шаль не зна чен ня для фор му ван ня в ди тини

адек ват но го став лен ня, що свід чи ти ме про до сяг нен ня те ра пев тич но го ефек ту. Ди ти -

ні вда ло ся ди стан ці ю ва ти ся від чо гось, во на змог ла го во ри ти про щось, від ок рем лю ва -

ти се бе від чо гось. Це щось зав ж ди озна ча ло «страж дан ня», і за ли шалося ним до ти,

по ки ди ти ні вда ло ся пе ре тво ри ти те, чим бу ла во на са ма, у те, що в неї є і за ли шить -

ся з нею на зав ж ди. Го лов не зру шен ня по ля гає в то му, що те пер це не во на сама, а озна -

ка, яку во на має.
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У цій ре аль ній іс то рії від об ра же но до свід ди ти ни, якій вда ло ся сфор му ва ти
об раз влас но го «Я», де її по ру шен ня й інвалідність ві дій ш ли на дру гий план. Та -
кий успіх став мож ли вим за вдя ки пси хо те ра пев ту, який не зо се ред жу вав ся на її
зов ніш нос ті, а ба чив у ній осо бис тість. Це ключ до по до лан ня пер ших ре ак цій
на по ру шен ня та оче вид ні озна ки ін ва лід нос ті.

По вер ні мо ся де що на зад і при га дай мо ана ліз змі ни цін нос тей, роз роб ле ний
Дем бо та її ко ле га ми (1956) (с. 42). По діб но до осо би з ін ва лід ніс тю, ото чу ю чі, які
її ба чать, теж по сту по во про хо дять усі ета пи цьо го про це су. Пер шою ре ак цією
на яв но ви ра же ну ін ва лід ність час то є шок, спри чи не ний тим, що аб со лют но
не спів від но сить ся з на ши ми очі ку ван ня ми. Як на слі док, ми зму ше ні змі ню ва -
ти своє сприй нят тя, щоб на да лі ви су ва ти до ди ти ни ли ше по мір ко ва ні та ре аліс -
тич ні ви мо ги. По-дру ге, не об хід но зва жи ти си ту а цію та по ста ра ти ся не за бі га ти
на пе ред із суб’єк тив ни ми оцін ка ми, в яких ця єди на ха рак те рис ти ка ви зна чає
всі ін ші сто ро ни її осо бис тос ті. Якщо ди ти на має фі зич не по ру шен ня, її фі зич -
ні да ні слід під по ряд ку ва ти ін шим ри сам, які ха рак те ри зу ють те цін не, що в ній
є. По-тре тє, пла ну ю чи ро бо ту з та кою ди ти ною, вчи тель має про ду ма ти, на скіль -
ки за галь не се ре до ви ще від по ві дає її фі зич ним мож ли вос тям та спро бу ва ти усу -
ну ти ймо вір ні пе ре шко ди для на вчан ня, спри чи не ні іс ну ю чою ор га ні за цією
прос то ру клас ної кім на ти. Хо че мо ми то го чи ні, але ін ва лід ність — це да ність,
жит тє ва ре алія. Отже, вчи тель по ви нен на ма га ти ся по до ла ти її на слід ки, тоб то
усу ну ти спри чи не ні нею об ме жен ня. По-чет вер те, не об хід но від най ти те цін не,
що при та ман но ди ти ні та є її не від’єм ною якіс тю. Та кож, слід уни ка ти фор му -
ван ня в неї або в уч нівсь ко го ко лек ти ву дум ки, що в неї «об ме же ні мож ли вос ті»
й то му «ні на що не здат на».

Ко ли ди ти ну по чи на ють сприй ма ти як осо бис тість, та ку са му, як реш та
гру пи, центр ува ги по сту по во змі щу єть ся з ін ва лід нос ті на хлоп чи ка або
дівчин ку, що праг не на вча ти ся. То му не об хід но ор га ні зо ву ва ти на вчан ня
на осно ві та ких ме то дів, які да ють змо гу до сяг ти окрес ле них на вчаль ний цілей.
У де яких ви пад ках це по тре бує мо ди фі ка ції ку ри ку лу му та ма те рі а лів, ре ор га -
ні за ції се ре до ви ща клас ної кім на ти то що. При цьо му вчи те ле ві важ ли во завжди
до три му ва ти ся тих цін нос тей і прин ци пів, які при ве ли йо го на ни ву пе да го гіч -
ної ді яль нос ті.

Ре аліс тич ний під хід до пла ну ван ня
Ми б не хо ті ли, щоб у чи та ча скла ло ся вра жен ня, ні би най кра щою ре ак цією
на ін ва лід ність бу де від ки ну ти факт її іс ну ван ня та іг но ру ва ти її вплив на здат -
ність осо би на вча ти ся чи вза є мо ді я ти в со ці аль но му се ре до ви щі шко ли. За пе ре -
чен ня ін ва лід нос ті ні до чо го не при ве де. Го лов на ідея, яку ав то ри праг ну ли
до нес ти на сто рін ках цієї кни ги, по ля гає в то му, що до по треб ди ти ни слід під -
хо ди ти ре аліс тич но, без емо цій но го на ван та жен ня, яке за ва жає усві до ми ти ре -
аль ний сту пінь ін ди ві ду аль них від мін нос тей та зро зу мі ти, яким чи ном
ін ва лід ність ве де до об ме жен ня.

Тер мін «об ме жен ня» в цьо му кон тек с ті по тре бує окре мо го по яс нен ня. До слід -
жу ю чи ети мо ло гію йо го ан г лійсь ко го від по від ни ка «handicap», Уор рен (1980) пише,
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що він має до сить ці ка ву іс то рію. Це сло во по хо дить від ан г лійсь кої фра зи hand in
cap — «ру ка в ка пе лю сі». Так у XVII сто річ чі на зи ва ла ся ло те рей на гра, в якій став -
ки три ма ли в ка пе лю сі, а ка пе люх — у ру ці. У XVIII сто річ чі тер мін бу ло пе ре не се -
но на ор га ні за цію кін них пе ре го нів: ним по зна ча ли ство рен ня пе ре шкод для
кра що го ко ня у зма ган ні. Від так, по сту по во це сло во на бу ло зна чен ня штра фу,
пока ран ня. На ра зі сфе ра йо го за сто су ван ня знач но роз ши ри ла ся, й во но пе ре дає
за галь не по нят тя не спри ят ли во го ста но ви ща. При цьо му Уор рен за ува жує, що «всі
по чат ко ві зна чен ня цьо го тер мі ну бу ли пов’яза ні зі штраф ни ми сан к ці я ми або не -
спри ят ли ви ми умо ва ми у зма ган ні — до сить не втіш на па ра лель із жит тям лю ди ни
в су час но му сві ті. І для неї лег ко знай ти оче вид не під твер д жен ня, вар то ли ше зга -
да ти про по ши ре ний роз мов ний ви раз «щу ря чі пе ре го ни» (с. 77–78).

Це дає змо гу по-но во му по гля ну ти на ди ти ну з ін ва лід ніс тю, по ба чи ти в ній
хлоп чи ка чи дів чин ку, що на ма га єть ся до ла ти труд но щі. Сту пінь цих труд но щів
за ле жить від ба га тьох чин ни ків, при чо му най важ ли ві ши ми є тип і важ кість
порушен ня. Та не зва жа ю чи на них, при ваб ли вим ви да єть ся го лов ний прин цип
ро бо ти вчи те ля: до по ма га ти ди ти ні роз ви ва ти ся всу пе реч її проб ле мі. Ця метафо -
ра сто су єть ся не ли ше окре мої ди ти ни з пев ним ви дом ін ва лід нос ті. На впа ки, во -
на озна чає, що в ін к лю зив но му кла сі пе да гог при ді ляє ува гу як кон к рет но му
уч не ві, так і всім ді тям, не за леж но від їх ніх да них: фі зич но го роз вит ку, особ ли вос -
тей фун к ці о ну ван ня ор га ніз му, пси хо ло гіч ної при сто со ва нос ті та ін те лек ту.

Впро вад жен ня ін к лю зив ної мо де лі у прак ти ку ро бо ти шко ли не озна чає,
що ми за плю щу є мо очі на іс ну ван ня об ме жень. Якщо внас лі док ін ва лід нос ті
дити на сти ка єть ся із сут тє ви ми проб ле ма ми, не об хід но ці ле спря мо ва но пра -
цюва ти над їх ви рі шен ням. У де яких ви пад ках це по тре бує мо ди фі ка ції ку ри ку -
лу му, а то му вчи тель має кри тич но й об’єк тив но ви зна чи ти вмін ня та на вич ки,
які в уч ня мож на сфор му ва ти. На прик лад, роз ро би ти спе ці аль ні стра те гії та на -
вчи ти ди ти ну за сто со ву ва ти їх у склад них си ту а ці ях. Внас лі док зо се ред жен ня
на прак тич но му ас пек ті уч нівсь ких по треб, дум ка про ін ва лід ність по сту по во
від хо дить на дру гий план і на то мість з’яв ля єть ся но ва ме та — до по мог ти ди ти ні
до сяг ну ти сво їх на вчаль них ці лей та пле ка ти її за дат ки. На більш за галь но му
рівні, це спри я ти ме змі ні став лень учи те ля. Інклю зія біль ше не ви да єть ся
нездійс нен ним за вдан ням. Во на пе ре тво рю єть ся на про цес на вчан ня, до яко го
за лу че ні всі чле ни клас но го та шкіль но го ко лек ти ву. По сту по во стає зро зу мі ло,
що від мо ди фі ка ції про гра ми для од нієї ди ти ни та кож ви гра ють ін ші уч ні. Від -
так, ін к лю зія від кри ває шлях до до сяг нен ня кра щих ре зуль та тів усі ма чле на ми
шкіль ної гро ма ди.

Лю ди на з ін ва лід ніс тю ви кли кає різ ні емо ції. По чут тя, які ви ни ка ють під
час пер шої зу стрі чі з нею, є інак ши ми, ніж при ближ чо му знай ом ст ві, бо на зміну
по вер хо вим уяв лен ням, сфор мо ва ним під впли вом зов ніш нос ті, при хо дить
більш гли бо ке ро зу мін ня осо бис тос ті. Та не за леж но від цих ре ак цій, най біль ше
зна чен ня для ефек тив ної ре алі за ції ін к лю зив но го на вчан ня ма ють дві уста нов -
ки. По-пер ше, пе ре ко на ність у то му, що всі ді ти мо жуть на вча ти ся. І по-дру ге:
що вчи те лі, які ві рять у свою спро мож ність змі ни ти на кра ще жит тя при най м ні
од нієї ди ти ни, справ ді це роб лять.
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ОСНОВНІ ТЕРМІНИ РОЗДІЛУ
Став лен ня — дум ки, по чут тя та дії, які впли ва ють на на шу ре ак цію на окре мих
осіб та гру пи лю дей.
Ідео ло гії — твер ді по гля ди про оп ти маль ний спо сіб жит тя та об лаш ту ван ня
суспіль ст ва.
Цін нос ті — стій кі пе ре ко нан ня про те, що є пра виль ним і на леж ним, які слу -
гують дов го тер мі но вою осно вою для прий нят тя рі шень.

ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ ТА РЕФЛЕКСІЇ
3.1. Чи ви ни кає у вас від чут тя не зруч нос ті під час зу стрі чі з лю ди ною, яка

суттєво від різ ня єть ся від вас умо ва ми сво го жит тя чи осо бис ти ми якос тями?
В чо му при чи на та кої ні я ко вос ті?

3.2. Уявіть, що ви пра цю є те з осо бою, яка не га тив но ста вить ся до пев ної гру пи
лю дей? Що б ви мог ли зро би ти для по кра щен ня цієї си ту а ції (як що вза га лі
мож на щось зро би ти)?

3.3. Чи по тріб но, щоб усі чле ни пе да го гіч ної ко ман ди по ді ля ли од на ко ві цін -
нос ті та ідео ло гію, як що йдеть ся про ро бо ту з уч ня ми з різ них від мін них
груп?
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Психолого-педагогічне
оцінювання

ГОЛОВНІ ТЕМИ РОЗДІЛУ
• Тес ти ін те лек ту: що во ни со бою яв ля ють і яка ме та їх про ве ден ня
• По ши ре ні тес ти ін те лек ту для ді тей та їх скла до ві
• Якіс не оці ню ван ня
• Оці ню ван ня на рів ні кла су
• Оці ню ван ня для на вчан ня
• Оці ню ван ня на осно ві ку ри ку лу му
• Де які ін стру мен ти і стра те гії оці ню ван ня

Оці ню ван ня — не від’єм на скла до ва на вчаль но го про це су. За га лом, во но дає
змо гу вста но ви ти, чи бу ло до сяг ну то очі ку ва но го на вчаль но го ре зуль та ту

чи не об хід не по даль ше на вчан ня. У ро бо ті з діть ми, які сут тє во від різ ня ють ся
за сво ї ми на вчаль ни ми по тре ба ми, во но та кож мо же пе ред ба ча ти про ве ден ня
фор ма лі зо ва ної оцін ки ін те лек ту, роз вит ку мов лен ня, мо то ри ки чи фун к ці о -
нуван ня нер во вої сис те ми. Вчи те лю не об хід но доб ре орі єн ту ва ти ся в да них
такого оці ню ван ня та ро зу мі ти ре ко мен да ції, які з них ви пли ва ють. За зви чай,
він от ри мує цю ін фор ма цію у фор мі пись мо вих зві тів та іно ді має змо гу осо бисто
об го во ри ти її з фа хів цем, який про во див про це ду ру оці ню ван ня.

З по гля ду вчи те ля, та кі зві ти сут тє во різ нять ся за сво їм зміс том та рів нем
якос ті. Що до цієї не від по від нос ті мож на на вес ти кіль ка по яс нень. По-пер ше,
на прав лен ня уч ня на оці ню ван ня мо же бу ти про дик то ва но різ ни ми при чи на ми.
По-дру ге, ко жен та кий звіт ад ре со ва ний пев ній ка те го рії ко рис ту ва чів. На прик -
лад, як що звіт пе ді ат ра при зна че ний для ін шо го ме дич но го фа хів ця чи лі ка ря
за галь ної прак ти ки, то йо го мо ва й тер мі но ло гія нав ряд чи бу дуть зро зу мі ли ми
осо бі, не пов’яза ній з ци ми про фе сі я ми. Вод но час, з та ко го до ку мен та пе да гог
мо же по чер п ну ти ко рис ну ін фор ма цію.

Цей роз діл умов но по ді ле но на дві час ти ни: пер шу при свя че но фор ма лі -
зова но му оці ню ван ню, яке за зви чай про во дить ся пси хо ло гом, а в дру гій йти -
меть ся про тех но ло гії пе да го гіч но го оці ню ван ня, які ви мо же те за сто со ву ва ти
на прак ти ці.

4 
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Роз мір ко ву ю чи про успі хи окре мих ді тей у сво є му кла сі, пе да го гу вар то по -
ста ви ти два за пи тан ня:
1. Як на вча ють ся мої уч ні та яко го рів ня успіш нос ті во ни до сяг ли в за сво єн ні

про гра ми?
2. Який їх ній по тен ці ал у на вчан ні та яким чи ном я мо жу мак си маль но до по -

мог ти йо го ви яви ти?
По вер та ю чись до те ми тес ту ван ня, за ува жи мо, що для від по ві ді на пер ше

за пи тан ня оп ти маль но під хо дять тес ти до сяг нень, які в біль шос ті ви пад ків без -
по се ред ньо ґрун ту ють ся на ма те рі а лі на вчаль ної про гра ми да но го кла су. Во ни
бу ва ють фор ма лі зо ва ні та не фор маль ні. До пер ших на ле жать стан дар ти зо ва ні
тес ти до сяг нень, які про во дять ся на ви ко нан ня ви мог ви що го ор га ну управ лін -
ня осві ти і по ши рю ють ся на всі під по ряд ко ва ні йо му на вчаль ні за кла ди. В ми ну -
ло му та ка прак ти ка ма со во за сто со ву ва ла ся у Ве ли ко бри та нії, а ни ні її об ме же но
вступ ни ми ек за ме на ми до кла сич них се ред ніх шкіл (англ. Grammar Schools).
У Но вій Зе лан дії в різ них кла сах уч ні та кож зда ють Про гре сив ні тес ти до сяг нень
(англ. Progressive Achievement Tests, PAT). Однак ме та остан ніх за яв ле на як: «слу -
гу ва ти основ ним дже ре лом ін фор ма ції, яка по лег шує ро бо ту вчи те ля з ви яв ле ни -
ми гру па ми ді тей і сприяє більш ефек тив ній ор га ні за ції на вчаль но го про це су»,
не від по ві дає фак тич ній си ту а ції, оскіль ки цін ність їх ре зуль та тів для по всяк -
ден ної пе да го гіч ної прак ти ки за ли ша єть ся сум нів ною. Во ни рад ше свід чать про
за галь ний рі вень ака де міч них по каз ни ків. До свід спіл ку ван ня з вчи те ля ми-прак -
ти ка ми пе ре ко нує в то му, що їх пе ре ду сім ці ка вить не успіш ність окре мої ди ти -
ни, а міс це їхньо го кла су від нос но за галь но на ці о наль них норм/стан дар тів.

Для бать ків і пе да го гів більш ко рис ні та ін фор ма тив ні тес ти, в яких спе ці -
аль но ви вча ють ся або вра хо ву ють ся ін ди ві ду аль ні об ста ви ни, і які не ли ше на -
да ють ін фор ма цію про по точ ний рі вень до сяг нень, а й до по ма га ють пі ді бра ти
під хо ди, ме то ди для по даль шої ро бо ти вчи те ля, уч ня та бать ків над проб лем ни -
ми сфе ра ми. Кон цеп ція за галь но на ці о наль них тес тів із ха рак тер ним для неї по -
ді лом ді тей із на пе ред ви зна че ни ми ка те го рі я ми, ви ще або ниж че се ред ньо го
по каз ни ка для гру пи, на яку во ни роз ра хо ва ні, су пе ре чить фі ло со фії ін к лю зії.
За зви чай, та кі тес ти не не суть жод ної без по се ред ньої ко рис ті для прак тич ної ді -
яль нос ті вчи те ля. Во ни тіль ки по ка зу ють рі вень пев но го уч ня від нос но йо го кла -
су або ві ко вої гру пи. Їх ре зуль та ти не міс тять ін фор ма ції про силь ні сто ро ни цієї
ди ти ни; так са мо, на їх осно ві склад но за про по ну ва ти будь-які ре ко мен да ції вчи -
те лю що до то го, яким ас пек там на вчан ня вар то при ді ля ти ува гу на да лі.

У дру гій час ти ні цьо го роз ді лу йдеть ся про шля хи вдос ко на лен ня вчи те лем
влас ної пе да го гіч ної прак ти ки на осно ві ре зуль та тів оці ню ван ня — на рів ні класу
і на осно ві ку ри ку лу му. Та кий тип оці ню ван ня на зи ва єть ся «фор му ю чим» (англ.
«formative assessment») і є од нією з основ них умов ефек тив но го ви кла дан ня.

Ми, вчи те лі, ма є мо ре аліс тич но оці ню ва ти рі вень до сяг нень сво їх уч нів
та їх ні мож ли вос ті по рів ня но із по тен ці а лом ро вес ни ків. Про те, за жод них об ста -
вин не при пус ти мо скла да ти ру ки під при во дом то го, що «ме ти до сяг ну то; біль -
ше ні чо го від ме не не ви ма га єть ся». Сво го ча су ав то ри цієї книж ки на вча ли ся
в уні вер си те ті, який об рав сво їм де ві зом ви слів Мі ке лан д же ло: «Ancora Imparo«,
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що в пе ре кла ді озна чає «Я все ще на вча ю ся». Йо го мож на пе ре нес ти на ба га то га -
лу зей. Він та кож пов ніс тю від би ває сут ність пе да го гіч ної про фе сії, спе ци фі ка
якої дає нам пев не пра во де що пе ре фра зу ва ти й роз ши ри ти йо го по чат ко вий
зміст: «На шим уч ням і нам са мим зав ж ди є чо го по вчи ти ся».

На ма га ю чись від по віс ти на пер ше за пи тан ня про успі хи окре мих ді тей
у сво є му кла сі, ми у по всяк ден ній прак ти ці де да лі біль ше пі зна є мо та за мис лю -
є мо ся над мож ли вос тя ми кож но го з них. Ко ли ж по стає це дру ге за пи тан ня що -
до ін ди ві ду аль но го по тен ці а лу? На справ ді, все за ле жить від кон к рет ної си ту а ції,
як пред с тав ле но у при кла дах, на ве де них ниж че.

При клад 1. Джен ні.
Джен ні за раз у 8 кла сі але на ступ но го ро ку во на б хо ті ла ви вча ти ма те ма ти -

ку за про гра мою 10. Дів чин ка зав ж ди бу ла від мін ни цею. На дум ку вчи те лів, во -
на ду же ро зум на та «схоп лює все на льо ту». Але та кий стрім кий по ступ ви кли кає
в них пев не за не по ко єн ня і по бо ю ван ня, що це при зве де до над мір но го пе ре -
ван та жен ня. Пе да го ги згод ні, що ста біль но ви со кі ака де міч ні по каз ни ки Джен -
ні свід чать про її спро мож ність пра цю ва ти за знач но склад ні шою про гра мою.
Але, щоб схва ли ти та кий крок, не об хід на більш об’єк тив на ін фор ма ція.

При клад 2. Джон ні.
За Джон ні за крі пи ла ся ре пу та ція не слу ха і вчи те лям іно ді важ ко впо ра ти ся

з йо го не адек ват ною по ве дін кою. Але не зва жа ю чи на ці проб ле ми, во ни по мі ча -
ють, що хлоп чик до во лі здіб ний. Пе да го ги при пус ка ють, що че рез свою по ве -
дін ку йо му склад но за сво ю ва ти ма те рі ал та/або зо се ред жу ва ти ся на на вчан ні.

Про ана лі зуй мо си ту а цію Джон ні до клад ні ше. На сам пе ред вар то про ана лі -
зу ва ти за пи тан ня, яке має по ста ви ти йо го вчи тель: «Чи не над то ба га то ми ви ма -
га є мо від хлоп чи ка?» Зок ре ма:
1. Чи має Джон ні до стат ній рі вень ін те лек ту аль но го роз вит ку для ви ко нан ня

по став ле них за вдань? Інши ми сло ва ми, чи вар то за сто су ва ти мо ди фі ка ції,
змі ни ти стиль ви кла дан ня та на ші очі ку ван ня від по від но до йо го по треб?

2. Чи має Джон ні пев ну фі зич ну або ме дич ну проб ле му, яка по зна ча єть ся
на йо го здат нос ті спо кій но си ді ти, зо се ред жу ва ти ся чи пра цю ва ти над ін ди -
ві ду аль ни ми за вдан ня ми упро довж три ва ло го ча су? Тоб то, чи слід нам на ма -
га ти ся за до воль ни ти ці по тре би, щоб до по мог ти хлоп чи ко ві зо се ре ди ти ся
на за вдан нях, які пе ред ним ста ви мо?

3. Мож ли во, Джон ні нуд но пра цю ва ти з ма те рі а лом, який йо му про по ну є мо,
бо він (а) не ро зу міє йо го чи (b) вже доб ре з ним знай о мий?

Це до сить різ но пла но ві за пи тан ня і зга да ні ви ще за со би ви мі рю ван ня на -
вчаль них до сяг нень, до об го во рен ня яких ми ще по вер не мо ся, аж ні як не до по -
мо жуть на них від по віс ти. Щоб з’ясу ва ти ці та ін ші по діб ні мо мен ти та прий ня ти
пра виль ні пе да го гіч ні рі шен ня для та ких хлоп чи ків, як Джон ні, і для та ких
дівчаток, як Джен ні, іс нує ін ша фор ма оці ню ван ня — стан дар ти зо ва ні тес ти
інте лек ту.
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Тес ти ін те лек ту: що во ни со бою яв ля ють і ці лі їх про ве ден ня
Тес ти ін те лек ту бу ва ють двох ви дів. До пер шо го від но сять гру по ві тес ти із фік со -
ва ним ча сом ви ко нан ня, тоб то уч ні от ри му ють на бо ри спе ці аль но роз роб ле них
за пи тань і ма ють від по віс ти на яко мо га біль шу їх кіль кість за ви зна че ний про мі -
жок ча су. Во ни не пе ред ба ча ють об го во рен ня, роз мов з ек за ме на то ром чи йо го
по яс нень. За зви чай, та кі тес ти да ють змо гу об’єд на ти уч нів у гру пи на осно ві ін -
ди ві ду аль них по каз ни ків — ба лів. Але ко ли по тріб но ді зна ти ся про те, яким чи -
ном осо ба ви рі шує проб ле ми або під хо дить до розв’язан ня тих чи ін ших за вдань,
то ко рис ті від них не біль ше, ніж від гру по вих тес тів до сяг нень.

Дру гий вид тес тів ін те лек ту до по ма гає від по віс ти на за пи тан ня, які мо жуть
ви ни ка ти в учи те ля сто сов но окре мих уч нів. Це стан дар ти зо ва ні тес ти з ін ди ві -
ду аль ною про це ду рою про ве ден ня, ко ли ди ти на (чи до рос ла осо ба) пра цює з ек -
за ме на то ром віч-на-віч і ра зом во ни по сту по во ви ко ну ють ви мо ги пев но го тес ту.
Цей про цес ні чим не пе ре ри ва єть ся, ува гу зо се ред же но на ди ти ні, і са ма про це -
ду ра тес ту ван ня мо же бу ти за хоп ли вою і при єм ною для неї, бо во на от ри мує на -
го ду про де мон ст ру ва ти свої здіб нос ті в розв’язан ні різ но ма ніт них го ло во ло мок,
ці ка вих і, вод но час, склад них за вдань, у від по ві дях на за пи тан ня, пов’яза них
із за галь ним рів нем обі зна нос ті.

У біль шос ті ви пад ків не має по тре би ін ди ві ду аль но оці ню ва ти рі вень ін те -
лек ту кож но го уч ня. Вод но час, у ба га тьох кла сах зу стрі ча ють ся ді ти, для яких
ко рис но ма ти да ні по діб ної пе ре вір ки. То му вчи те ля на сам пе ред ці ка ви ти ме:
«Яку ін фор ма цію мож на от ри ма ти внас лі док про ве ден ня да но го тес ту?»

Пе ред тим, як пе рей ти до ви вчен ня ін фор ма ції, яку на да ють тес ти ін те -
лекту, не об хід но взя ти до ува ги де які за сте ре жен ня та ню ан си, що не зав ж ди
оче вид ні.
1. Ре зуль та ти тес тів ін те лек ту тра ди цій но ви ра жа ють ся чис ло вим ба лом, який

за зви чай на зи ва єть ся «ко е фі ці єнт ін те лек ту» (IQ) або в ін ших ви пад ках —
«стан дар ти зо ва ний бал». Слід пам’ята ти, що це ли ше пев ний бал: він не є
фік со ва ним і не зав ж ди за ли ша ти меть ся ак ту аль ним чи іс тин ним. Він від -
об ра жає оцін ку, от ри ма ну в пев ний мо мент і за пев них умов. Ціл ком ймо -
вір но, що в ра зі про ве ден ня то го са мо го тес ту ін шо го дня, йо го бал де що
від різ ня ти меть ся. Звіс но, як що на пе ре дод ні в уч ня ста ла ся се рйоз на не при -
єм ність удо ма чи в осо бис то му жит ті або як що він за знав трав ми го ло ви,
то шан си от ри ма ти та кий са мий бал за тес том сут тє во зни жу ють ся. Про те,
на віть за від сут нос ті сут тє вих змін в об ста ви нах ін ди ві да, мож на при пус ти -
ти не знач ні ва рі а ції ре зуль та ту. Са ме то му біль шість пси хо ло гів по зна ча ють
йо го не од ним чис лом, а чис ло вим діа па зо ном у де сять пун к тів. На прик -
лад, як що за оста точ ни ми під ра хун ка ми ко е фі ці єнт ін те лек ту до рів нює 105,
то у зві ті пси хо ло га він по зна ча єть ся як 100 — 110.

2. Тес ти ін те лек ту без по се ред ньо пов’яза ні зі шкіль ним на вчан ням: цей зв’язок
не аб со лют ний, про те до во лі тіс ний. Що й не див но, зна ю чи іс то рію їх роз -
роб лен ня. Ба га то за пи тань, які до них вхо дять, скла да ють ся у спів пра ці з пе -
да го га ми, й то му на га ду ють звич ні «шкіль ні» за пи тан ня (Рі чар д сон, 1999).

3. Тес ти ін те лек ту здат ні ви яв ля ти ви со кі ког ні тив ні здіб нос ті, іно ді да ле ко
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не оче вид ні на віть для тих лю дей, які ба га то ча су про во дять з ди ти ною
(див. встав ку 4.1).

4. Тес ти ін те лек ту ма ють про во ди ти ли ше ком пе тен т ні фа хів ці, здат ні ви кли -
ка ти до ві ру в ди ти ни, все ли ти від чут тя впев не нос ті, які вмі ють пра цю ва ти
в рам ках стан дар ти зо ва них ін струк цій, не ство рю ю чи для неї стре со вої
ситуа ції. То му до тес ту ван ня ін те лек ту до пус ка ють ся ли ше ви со ко ква лі фі ко -
ва ні пра ців ни ки, які прой ш ли спе ці аль ну під го тов ку.

Встав ка 4.1. Яку ін фор ма цію пред с тав ляє ко е фі ці єнт ін те лек ту

• Ко е фі ці єнт ін те лек ту не дає ін фор ма ції про емо цій ний стан осо би при то му, що емо -
цій ні ста ни мо жуть впли ва ти і впли ва ють на рі вень ви ко нан ня тес тів ін те лек ту.

• Ко е фі ці єнт ін те лек ту не дає ін фор ма ції про вмо ти во ва ність осо би ви ко на ти те чи
ін ше за вдан ня доб ре (чи не ду же доб ре), хо ча низь ка мо ти ва ція не га тив но по зна -
ча єть ся на рів ні ви ко нан ня тес ту.

• Ко е фі ці єнт ін те лек ту не дає ін фор ма ції про те, яким чи ном осо ба ви рі шує проб -
ле ми по всяк ден но го жит тя, на прик лад у сфе рі сто сун ків, по вод жен ня з гро ши -
ма, ре алі за ції кар’єр них праг нень то що.

• Ко е фі ці єнт ін те лек ту по ка зує, на скіль ки доб ре, від нос но ві ко вої гру пи, осо ба
здат на ана лі зу ва ти й ви рі шу ва ти проб ле ми, на скіль ки в неї роз ви не ні ви ди
пам’яті, та якою мі рою во на спро мож на адек ват но су ди ти про жит тє ві яви ща
та опе ру ва ти аб ст рак т ни ми по нят тя ми.

• Ко е фі ці єнт ін те лек ту має ве ли ке зна чен ня для ро бо ти вчи те ля, оскіль ки, оці ню -
ю чи ког ні тив ні здіб нос ті осо би, він свід чить про сту пінь сфор мо ва нос ті умінь
і здіб нос тей, які важ ли ві для тра ди цій но го шкіль но го на вчан ня.

В ар се на лі шкіль них пси хо ло гів є кіль ка за галь но прий ня тих тес тів, які доб -
ре се бе за ре ко мен ду ва ли на прак ти ці. Зок ре ма, Тест ін те лек ту Век с ле ра для ді -
тей до шкіль но го й по чат ко во го шкіль но го ві ку (WPPSI), чет вер та ре дак ція Тес ту
ін те лек ту Век с ле ра для ді тей (WISC-IV) та чет вер та ре дак ція Тес ту ін те лек ту Век -
с ле ра для до рос лих (WAIS-IV) да ють ком бі но ва ний пов ний ко е фі ці єнт ін те лек -
ту. В чет вер тій і п’ятій ре дак ці ях Тес ту ін те лек ту Стен форд-Бі не (SB-IV та SB-V),
а та кож у тре тій ре дак ції Тес ту ког ні тив них здіб нос тей Вуд ко ка-Джон со на (WJ-
III) об ра хо ву єть ся ек ві ва лен т ний по каз ник — «стан дар т ний ві ко вий бал».

Встав ка 4.2. Де що тех ніч на, про те ду же важ ли ва ін фор ма ція

Пе да го гам не об хід но усві дом лю ва ти де які тех ніч ні ню ан си тес тів ін те лек ту та доб ре
в них орі єн ту ва ти ся. По каз ник IQ ві ді грає важ ли ву роль, але без на леж но го ро зу мін -
ня мо же при звес ти до плу та ни ни. Ця не од но знач ність спо ну ка ла роз роб ни ків SB-IV
та WJ-III за мі ни ти йо го «стан дар т ним ві ко вим ба лом». Сам тер мін «ко е фі ці єнт ін те лек -
ту» вжи ва єть ся уже по над 100 ро ків і ни ні ви ко рис то ву єть ся за сво їм по чат ко вим при -
зна чен ням. Змі ни ли ся тіль ки ма те ма тич ні фор му ли йо го роз ра хун ку. Це ста тис тич ний
ін стру мент, який по ка зує ре зуль тат ін ди ві да на двос п ря мо ва ній шка лі із се ре дин ною



по знач кою 100 ба лів від нос но ре зуль та тів ін ших пред с тав ни ків йо го ві ко вої гру пи
за тес том ког ні тив них здіб нос тей. По знач ку «100 ба лів» прий ня то за се ред ню для по -
пу ля ції, на осно ві якої роз роб ляв ся да ний тест. Во на від об ра жає ідею про те, що ре -
зуль та ти ви мі рю ван ня біль шос ті при род них явищ у ме жах ве ли кої по пу ля ції мож на
пред с та ви ти у ви гля ді нор маль ної кри вої.

Нор маль на кри ва
Нор маль на кри ва або кри ва Га у са (див. рис. 4.1) дає змо гу про во ди ти по рів нян -
ня між людь ми. Зна ю чи бал (чи ре зуль тат тес ту) пев ної осо би, ми мо же мо ви -
зна чи ти, чи пе ре бу ває во на ви ще або ниж че се ред ньо го по каз ни ка та на скіль ки.
По діб ний ви сно вок бу де іс тин ним за умо ви, що нор ми да но го тес ту ґрун ту ють -
ся на ре зуль та тах на леж ним чи ном ор га ні зо ва ної та ві ді бра ної ре фе рен т ної гру -
пи, що за сво ї ми ха рак те рис ти ка ми близь ка до по пу ля ції, з якою ми пра цю є мо.
Бу ду чи впев не ни ми в то му, що ви хід на по пу ля ція по діб на до на шої, ми мо же мо
спи ра ти ся на нор ми да но го тес ту й по рів ню ва ти ре зуль та ти на шо го уч ня (осо би)
із ба ла ми йо го ро вес ни ків.

Ре зуль та ти біль шос ті лю дей при па да ють на не ве ли кий діа па зон по обид ва
бо ки се ред ньо го по каз ни ка. Реш та ін ди ві ду аль них ба лів роз по ді ля єть ся по обид -
ва бо ки спек т ра із тен ден цією змен шен ня їх кіль кос ті в мі ру від да лен ня від се -
ре дин ної точ ки. За галь ний діа па зон роз по ді лу ре зуль та тів ви зна ча ють шля хом
об ра хун ку стан дар т но го від хи лен ня ба лів від се ред ньо го. Ко ли ве ли чи на стан -
дар т но го від хи лен ня ві до ма, як у тес тах ін те лек ту, ми мо же мо точ ні ше з’ясу ва ти,
на скіль ки ін ди ві ду аль ний ко е фі ці єнт ін те лек ту від різ ня єть ся від се ред ньо го.

Ри су нок 4.1. Нор маль на кри ва (кри ва Га у са)
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Оскіль ки ре зуль та ти 68 % по пу ля ції вкла да ють ся в ме жі од но го стан дар т но -
го від хи лен ня ви ще або ниж че се ред ньо го, то ці 68 % ма ють ко е фі ці єнт ін те лек -
ту від 85 до 115. Да лі, ко е фі ці єнт ін те лек ту при близ но 14 % по пу ля ції ста но вить
від 116 до 130, а ін ших 14 % — від 70 до 86: їх ні по каз ни ки роз по ді ля ють ся в діапа -
зо ні від од но го до двох стан дар т них від хи лень. Ре зуль та ти реш ти 4 % по пу ля ції
на бли жа ють ся до про ти леж них кра їв спек т ра і зай ма ють по зи цію на три (чи біль -
ше) стан дар т ні від хи лен ня ниж че або ви ще се ред ньо го. Тоб то, їх ні ко е фі ці єн ти
ін те лек ту ниж чі 70 або ви щі 130.

У зві тах для шко ли ко е фі ці єнт ін те лек ту мо же бу ти вка за но од нією циф рою
(див. рис. 4.2), але для вчи те ля на ба га то важ ли ві шим є де ся ти баль ний діа па зон,
тоб то не 100 а 95 — 105, який обов’яз ко во має за зна ча ти ся в усіх по діб них
докумен тах. Пред с тав лен ня ко е фі ці єн та ін те лек ту у ви гля ді та ко го діа па зо ну
свід чить про те, що от ри ма ний на мо мент тес ту ван ня бал не мож на вва жа ти
абсо лют но точ ним. Ціл ком ймо вір но, що в ра зі про ве ден ня ана ло гіч но го тес ту
в ін ший день від по ві ді ін ди ві да де що від різ ня ти муть ся, він мо же пра цю ва ти
повіль ні ше (чи швид ше), бу ти більш стом ле ним (чи ба дьо рим) або прос то
почува ти меть ся кра ще (чи гір ше). Та кі ва рі а ції при род ні, во ни вра хо ву ють ся
напе ред і не впли ва ють на до сто вір ність за галь ної тен ден ції ког ні тив них здіб -
нос тей, яку від би ва ють тес ти ін те лек ту.

Ри су нок 4.2. Ви ра жен ня ко е фі ці єн та ін те лек ту од нією циф рою.

У де яких зві тах та кож на во дить ся до вір чий ін тер вал на рів ні 90 чи 95 % і за -
зна ча єть ся, що ми мо же мо бу ти впев не ні на 90 чи 95 % у то му, що іс тин ний бал
да ної осо би при па дає на вка за ний діа па зон. Та ка ін фор ма ція ли ше до дат ко во під -
твер д жує, що ре зуль та ти тес тів ін те лек ту не є оста точ ною оцін кою по тен ці а лу тієї
чи ін шої осо би, на то мість їх слід сприй ма ти як ін ди ка тор її здіб нос тей. Крім то -
го, вар то за зна чи ти, що прак ти ка пред с тав лен ня ко е фі ці єн та ін те лек ту од нією
циф рою не зна хо дить під трим ки у біль шос ті фа хів ців, оскіль ки не дає уяв лен ня
про мож ли ві при род ні ва рі а ції ви ко нан ня тес ту. Не ро зу мі ю чи цих дета лей, ба га -
то лю дей схиль ні вва жа ти, що от ри ма ний на пев но му ета пі їхньо го жит тя ко е фі -
ці єнт ін те лек ту на зав ж ди ви зна чає їх ній ін те лек ту аль ний ста тус і чис лен ні ін ші
ас пек ти осо бис тос ті. Про те це не так. Ко е фі ці єнт ін те лек ту людини з ча сом мо -
же змі ню ва ти ся з без лі чі при чин. Зок ре ма, йо го ко ли ван ня по яс ню ють ся змі на -
ми до маш ньо го се ре до ви ща, на слід ка ми хво ро би чи нев ро ло гіч ної трав ми,
пе ре їз дом до ін шої кра ї ни, змі ною освіт ніх мож ли вос тей то що. То му ко е фі ці єнт
ін те лек ту не об хід но тлу ма чи ти в кон тек с ті різ но ма ніт них чинни ків.

Про цен тиль ні ран ги
У на ступ но му пун к ті чи ко лон ці зві ту про про ве де не тес ту ван ня ін те лек ту за -
знача єть ся ре зуль тат у про цен тиль них ран гах. Про цен тиль ний ранг по ка зує,
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наскіль ки доб ре ін ди від впо рав ся з тес том по рів ня но з ін ши ми пред с тав ни ка ми
своєї ві ко вої гру пи. Та кий спо сіб від об ра жен ня ре зуль та тів пе ред ба чає, що як би
да ний тест ви ко ну ва ли 100 до віль но ві ді бра них осіб із тієї са мої по пу ля ції та ві -
ко вої гру пи, то ре зуль тат од нієї осо би, пе ре ве де ний у про цен тиль, по ка зує, скіль -
ки лю дей з цієї сот ні от ри ма ли ви щі та ниж чі ба ли.
• Якщо ко е фі ці єнт ін те лек ту до рів нює 100, осо ба по трап ляє до 50-го про цен -

ти ля. Тоб то од на по ло ви на гру пи от ри ма ла ви щі ре зуль та ти, то ді як дру га
має ниж чі по каз ни ки.

• При ко е фі ці єн ті ін те лек ту 115 осо ба по трап ляє до 84-го про цен ти ля. Тоб то
16 лю дей із на шої по рів ню ва ної ві ко вої гру пи здо бу ли ви щі ба ли, а реш та
83 ма ють ниж чий ре зуль тат.

• Ко е фі ці єнт ін те лек ту на рів ні 85 від по ві дає 16-ому про цен ти лю. Від по від но,
84 учас ни ки цієї гру пи от ри ма ли ви щі ре зуль та ти, а 15 ма ють ниж чий бал.

Про цен тиль ні ран ги від об ра жа ють той факт, що від по ві ді 68 % по пу ля ції
на шка лі зо се ред жу ють ся по бли зу се ред ньо го по каз ни ка і з огля ду на ви со ку час -
то ту роз по ді лу в цьо му діа па зо ні по зи ції учас ни ків тес ту ван ня збли жа ють ся; про -
те ближ че до кра їв спек т ра ди стан ція між по зи ці я ми тес то ва них на шка лі
збіль шу єть ся.
• Ко е фі ці єнт ін те лек ту 105 від по ві дає 63-ому про цен ти лю, то ді як ко е фі ці єнт

109 уже на ле жить до 73-го. Тоб то, ма є мо різ ни цю в де сять про цен тиль них
ран гів та всьо го 4 пун к ти.

• Ко е фі ці єнт ін те лек ту 127 від по ві дає 90-ому про цен ти лю, а при кон вер та ції
ба лу 145+ ве ли чи на про цен ти ля ста но вить 99,9. Тоб то, різ ни ця між ци ми
ре зуль та та ми, ви ра же ни ми в про цен ти лях, до рів нює 10 про цен тиль них
рангів, а в стан дар ти зо ва них ба лах ко е фі ці єн ту ін те лек ту — ві сім над цять чи
біль ше пун к тів.

Ко е фі ці єн там ін те лек ту ви ще 145 зав ж ди при сво юють про цен тиль ний ранг
99,9 або >99,9 на знак то го, що по діб ні ви со кі ба ли зу стрі ча ють ся до во лі рід ко.
За зви чай, ре зуль та ти в про цен тиль них ран гах не від об ра жа ють у фор мі діа па зо -
ну, але в про це сі їх ін тер пре та ції та кож слід вра хо ву ва ти та кі са мі за сте ре жен ня
що до мож ли вос ті ва рі а цій тес то вих по каз ни ків.

Скла до ві ін те лек ту
По чи на ю чи з ча сів Аль ф ре да Бі не, в га лу зі ро зу мін ня та ви мі рю ван ня роз вит ку
осмис ле ної по ве дін ки бу ло про ве де но чис лен ні до слід жен ня, а ори гі наль на вер -
сія тес ту Бі не-Сі мо на (див. встав ку 4.3) за зна ла сут тє вих ре дак цій. Слід за ува -
жи ти, що по діб ні тес ти да ють гло баль ний чи уза галь не ний бал, який слу гує
ко рис ним ін ди ка то ром за галь но го рів ня здіб нос тей, про те в біль шос ті ви пад ків
на цьо му йо го зна чен ня ви чер пу єть ся. Для пла ну ван ня на вчаль но го про це су
вчи те лям не об хід на більш де таль на ін фор ма ція про ког ні тив ні здіб нос ті ди ти -
ни, на ба га то кон к рет ні ша за один-єди ний по каз ник.
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Встав ка 4.3. З іс то рії

У 1905 ро ці в Па ри жі Аль ф ред Бі не і Те о дор Сі мон опуб лі ку ва ли пер ший тест ін те лек -
ту. В ньо му об ра хо ву вав ся ко е фі ці єнт ін те лек ту з од нієї циф ри — все, що бу ло по тріб -
но на той час. Бі не пра цю вав у пе рі од, ко ли на За хо ді за про вад жу ва ла ся обов’яз ко ва
за галь на осві та для всіх ді тей. Цей рух при звів до усві дом лен ня то го, що не всі ді ти на -
вча ють ся в од на ко во му тем пі, тож шко лам не об хід но вра хо ву ва ти різ ні спо со би учін -
ня. Вод но час, шко ли на той час бу ли не спро мож ні ре агу ва ти на цю по тре бу, і,
як на слі док, окре мих осіб час то ви зна ва ли не здат ни ми на вча ти ся у зви чай но му кла -
сі. Ба га тьох та ких уч нів на прав ля ли до спе ці аль них за кла дів.

Тест Бі не умож лив лю вав кла си фі ка цію уч нів на тих, хто має від ві ду ва ти ма со ву
шко лу, і тих, ко го, в світ лі то діш ньої освіт ньої прак ти ки, за ра хо ву ва ти до неї не вар то.

Бі не не прос то був за ці кав ле ний у не до пу щен ні до ма со вої осві ти ді тей, які
не мог ли впо ра ти ся з її ви мо га ми. Він та кож праг нув від кри ти мож ли вос ті для на вчан -
ня тим ді тям, які че рез по мил ко вий ви сно вок «не на учу ва нос ті» бу ли їх по збав ле ні.
В од но му па ризь ко му за кла ді се ред 25 ді тей він ви явив п’ятьох ви хо ван ців, яких бу ло
не пра виль но діа гнос то ва но «іді о та ми» — са ме так то ді по зна ча ли осіб із важ ки ми
інте лек ту аль ни ми по ру шен ня ми.

Інфор ма цію, яку вчи те ле ві на да ють основ ні тес ти ін те лек ту, мож на роз по -
ді ли ти на чо ти ри ти пи. При чо му фак тич на фор ма їх пред с тав лен ня мо же змі -
ню ва ти ся. На прик лад, у тес тах Вес к ле ра ви зна ча ють ся ба зо ві ба ли за чо тир ма
шка ла ми: вер баль ною, не вер баль ною, опе ра тив ної/ко рот ко час ної пам’яті
та швид кос ті об роб лен ня ін фор ма ції. У тес тах Стен форд-Бі не ба зо ві ба ли об ра -
хо ву ють ся за та ки ми ка те го рі я ми: вер баль не мис лен ня/знан ня, аб ст рак т не
мислен ня/ві зу аль не мис лен ня/ві зу аль но-прос то ро ве мис лен ня/флю їд не мис -
лен ня, ма те ма тич не мис лен ня та ко рот ко час на/опе ра тив на пам’ять. Ці чо ти ри
ти пи да них да ють змо гу вчи те ле ві склас ти до клад не уяв лен ня про те, над чим
учне ві по тріб но пра цю ва ти, і, в ра зі роз ход жен ня між ре зуль та та ми ін ди ві ду а -
лізо ва но го тес ту й по каз ни ка ми успіш нос ті, — з’ясу ва ти, на яких ас пек тах
навчан ня слід зо се ре ди ти ува гу ди ти ни.

Вер баль на шка ла
Одра зу за ува жи мо, що в цьо му роз ді лі йдеть ся пе ре важ но про уч нів, які ви рос -
ли в ан г ло мов но му се ре до ви щі або ви вча ли ан г лійсь ку з ран ньо го ві ку, і то му для
них во на рід на або ду же важ ли ва дру га мо ва. Якщо основ ним за со бом на вчан ня
і по бу то во го спіл ку ван ня є ін ша мо ва, то у про це сі тес ту ван ня не об хід но за сто -
со ву ва ти аль тер на тив ні за вдан ня та нор ми. Про те, на віть в ан г ло мов них сус піль -
ст вах слід вра хо ву ва ти чин ни ки гло ба лі за ції та ма со вої міг ра ції пред с тав ни ків
ін ших на род нос тей. Адже внас лі док цих тен ден цій у роз ви не них кра ї нах ма ло
ко му з учи те лів не до во дить ся ма ти спра ву з пи тан ня ми муль ти куль тур нос ті
у сво їй по всяк ден ній прак ти ці. Ми від ві ду ва ли шко ли з ан г лійсь кою мо вою ви -
кла дан ня, де на вча ють ся ви хід ці із со ро ка кра їн і куль тур них спіль нот, які є мі -
гран та ми в пер шо му або дру го му по ко лін ні. Отже, ці об ста ви ни не об хід но
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вра хо ву ва ти при ін тер пре та ції ре зуль та тів тес ту ван ня та ких уч нів. Якщо ди ти на
є «про дук том» ви нят ко во ан г ло мов но го куль тур но го ви хо ван ня, то її по каз ни ки
за вер баль ною шка лою тес ту мо жуть слу гу ва ти точ ним ін ди ка то ром здіб нос ті
та ви яв ля ти силь ні й слаб кі сто ро ни в ро зу мін ні нею своєї ба зо вої куль ту ри.
За по тре би, ці ре зуль та ти ста ють осно вою для скла дан ня ін ди ві ду аль но го на -
вчаль но го пла ну.

Однією з клю чо вих суб ка те го рій вер баль ної шка ли є лек сич на, яка пе ре ві -
ряє здат ність по яс ню ва ти зна чен ня пев ної низ ки слів. Сло ва до цьо го пе ре лі ку
до би ра ють ся в до віль но му по ряд ку й по да ють ся в мі ру зро стан ня їх рів ня склад -
нос ті: тоб то тест по чи на єть ся із за галь но вжи ва них слів і тих, які лег ко упіз на -
ють ся і за вер шу єть ся рід ков жи ва ни ми сло ва ми, з яки ми знай о мі ли ше окре мі
ді ти, і то за умо ви, що во ни до сить на чи та ні.

Дру га суб ка те го рія оці нює здат ність ло гіч но мис ли ти й ро зу мі ти аб ст рак т -
ні по нят тя, про що мож на су ди ти за тим, як ми опи су є мо при род ні яви ща. Орі -
єн ту ва ти ся в жит ті, ро зу мі ти та ви ра жа ти ідеї нам до по ма га ють сло ва, що ма ють
за галь но ві до ме й кон к рет не зна чен ня. Во ни та кож да ють нам змо гу ба чи ти зв’яз -
ки між яви ща ми. Згід но з основ ним прин ци пом на уко во го роз вит ку, жод на по -
дія або річ не іс нує са ма по со бі; усьо му при та ман ні свої спе ци фіч ні ви зна чаль ні
ат ри бу ти; і все вза є мо пов’яза не. То му од ним із кри те рі їв ког ні тив ної здіб нос ті
ін ди ві да є йо го здат ність роз піз на ва ти й ви зна ча ти ха рак те рис ти ки, які свід чать
про від мін нос ті та спо рід не ність вод но час. На прик лад, ця здат ність доб ре ви яв -
ля єть ся у ста рій сло вес ній грі «тва ри на — овоч — мі не рал».

Тре тя суб ка те го рія вер баль ної шка ли ви зна чає здат ність ро зу мі ти со ці аль -
ні нор ми та при чи ни, які спо ну ка ють нас ор га ні зо ву ва ти своє жит тя так,
а не інак ше. Во на ви мі рює тип ін те лек ту, який дає нам змо гу усві дом лю ва ти
корис ність пев них дій в іс ну ю чій ор га ні за ції на вко лиш ньо го сві ту. Ниж че для
при кла ду на ве де но ва рі ант за пи тан ня з цієї суб ка те го рії, яке не зу стрі ча єть ся
в од но му ві до мо му ав то ро ві тес ті: «Чо му в за лі су ду суд дя одяг не ний в чор ну
ман тію і пе ру ку або по діб не уні фі ко ва не вбран ня?» Одна з при чин мо же по ляга -
ти в то му, що ці ре га лії ха рак те ри зу ють ін ди ві да як лю ди ну, яка ви ко нує ре аль -
ну, про те без при страс ну роль у від прав лен ні пра во суд дя і в цьо му сен сі
пред с тав ляє дер жа ву чи Ко ро ну, або пев ну фор маль ну уста но ву, від да ле ну від
осо бис тіс них упо до бань.

Чет вер та суб ка те го рія вер баль ної шка ли від по ві дає на пи тан ня про те, яким
об ся гом ін фор ма ції во ло діє ін ди від про на вко лиш нє се ре до ви ще. Чим біль ше
осо ба ін те лек ту аль но роз ви не на, тим біль ше во на знає і тим кра ще знає про свої
знан ня. Та ка ін фор ма ція на ко пи чу єть ся ро ка ми й над хо дить із чис лен них дже -
рел. На ші знан ня про до вкіл ля утво рю ють ся з то го, про що ми чу є мо, про що чи -
та є мо, або з то го, що є про дук том на шо го влас но го мис лен ня. Ці еле мен ти знань
бу ва ють без по се ред ньо пов’яза ні з на шим по всяк ден ним жит тям або до сить
відда ле ні від ньо го. Але по пу ляр ність різ но ма ніт них те ле- і ра діо- вік то рин,
крос вор дів та ін ших сло вес них ігор по ка зує, яким чи ном нам по до ба єть ся от ри -
му ва ти ін фор ма цію, ма ні пу лю ва ти нею та, за на го ди, де мон ст ру ва ти її. Чим
уваж ні шим та сві до мим є ін ди від, чим ефек тив ні ше по пов ню ють ся йо го бан ки
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пам’яті у про це сі по всяк ден но го жит тя — час то на віть не по міт но для ньо го са -
мо го — тим вища йо го здат ність на вча ти ся і при га ду ва ти ви вче не.

У біль шос ті ви пад ків у тес ті ін те лек ту від по ві ді на за вдан ня вер баль ної шка -
ли оці ню ють ся як пра виль ні чи не пра виль ні з не ве ли кою ва рі а тив ніс тю. На -
прик лад, у За хід но му сві ті Різ д во свят ку ють 25 груд ня, і як що в за пи тан ні
вка за но, про яку кра ї ну чи куль ту ру йдеть ся, то на ньо го мож ли ва ли ше од на
пра виль на від по відь. Однак, пе ре ва га ін ди ві ду а лі зо ва но го тес ту ван ня по ля гає
в то му, що йо го про це ду ра до пус кає ін тер пре та цію зда ва ло ся б по мил ко вих від -
по ві дей як пра виль них. Одно го ра зу ав тор по ста вив п’яти річ но му хлоп чи ку
прос те за пи тан ня про зви чай ну іг раш ку — м’яч — і по про сив да ти ви зна чен ня
цьо го сло ва. Пра виль на від по відь зву ча ла б при близ но так: «Він круг лий, під -
стри бує, ко ли вда ри ти ним об зем лю, ним гра ють в іг ри». Але хлоп чик дав ін шу
від по відь, яка не зна чи ла ся у спис ку пра виль них: «Це міс це, де принц оби рає
со бі дру жи ну». (В ан г лійсь кій мо ві сло во «м’яч» (англ. ball) має омо нім, який
в пе ре кла ді озна чає «бал, тан ці» — прим. пе рекл.). На пев но, пе ред сном він час -
то слу хав різ ні іс то рії, на прик лад про По пе люш ку. Піз ні ше бать ки під твер ди ли,
що з ран ньо го ві ку чи та ли си но ві опо ві дан ня з усьо го сві ту, в то му чис лі зви чай -
ні ди тя чі каз ки. Від по відь бу ло за ра хо ва но до пра виль них, оскіль ки хлоп чик без -
пе реч но ро зу мів, що по діб не фор маль не свят ку ван ня з тан ця ми, яке час від ча су
влаш то ву ють при ко ро лівсь ко му дво рі, на зи ва єть ся «бал» (що спів звуч но сло ву,
вжи то му в за пи тан ні). Він про де мон ст ру вав до во лі своє рід не, про те пра виль не
ро зу мін ня за галь но вжи ва но го сло ва, до яко го ба га то йо го ро вес ни ків ма буть
і не до ду ма ли ся б. Це яс к ра вий при клад від по ві ді «з лі вої пів ку лі», яка са ма по со -
бі свід чить про те, що рі вень ін те лек ту аль но го роз вит ку ди ти ни ви щий за нор му.

Не вер баль на шка ла
Ці тес то ві за вдан ня ви кла де ні у фор мі за га док і при зна че ні для ви мі рю ван ня не -
вер баль них прос то ро вих чи пер цеп тив них здіб нос тей, при чо му про це ду ра тес ту -
ван ня в да но му ви пад ку не усклад ню єть ся куль тур ною спе ци фі кою. Інши ми
сло ва ми, їх ви ко нан ня за ле жить не стіль ки від ро зу мін ня мо ви, скіль ки від пер -
цеп тив них здіб нос тей ди ти ни. За вдан ня по яс ню ють у сло вес ній фор мі або шля -
хом мо де лю ван ня (чи за до по мо гою пан то мі ми). Учень та кож не від по ві дає
на сло ва, а від тво рює пев ну фі зич ну дію. Са мі за вдан ня пе ред ба ча ють ма ні пу -
лю ван ня ко льо ро ви ми ку би ка ми, скла дан ня за вер ше ної кар тин ки з еле мен тів
паз лу чи ор га ні за цію сю жет них ма люн ків у по слі дов не опо ві дан ня чи схе му.

У кож но му ра зі пред ме та ми мож на ма ні пу лю ва ти в умі чи фі зич но та ким
чи ном, що учень сам ба чить — пра виль не рі шен ня знай де но. За вдан ня ви ко ну -
ють ся у вста нов ле ний про мі жок ча су й учень ро зу міє, що три ва лість ви ко нан ня
за вдань фік су єть ся. За да чі цих суб тес тів за зви чай ма ло по діб ні до тих, які уч ні
розв’язу ють у шко лі, од нак, спо сте рі га ю чи за уч нем, фа хі вець от ри мує важ ли ву
ін фор ма цію: про йо го став лен ня, на стрій під час тес ту ван ня, здат ність пра цю ва -
ти в умо вах об ме же но го ча су і, вод но час, зо се ред жу ва ти ся на за вдан ні. Во ни та -
кож до по ма га ють ви яви ти се рйоз ні проб ле ми ві зу аль ної/пер цеп тив ної сфе ри,
які по тре бу ють глиб шо го ви вчен ня.
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Опе ра тив на ко рот ко час на пам’ять
Ця час ти на тес ту ван ня ду же важ ли ва. Да на шка ла ви мі рює здат ність опе ру ва ти
чис ла ми й ін шим по діб ним ма те рі а лом, по да ним в ус ній фор мі, і в то му чис лі
здат ність ма ні пу лю ва ти ін фор ма цією в умі та не від во лі ка ти ся на сто рон ні шу -
ми, ру хи, дум ки. Ро бо та з чис ло ви ми або сло вес ни ми за вдан ня ми по тре бує до -
три ман ня по слі дов нос ті, і для успіш но го їх ви ко нан ня не об хід на від по від на
кон цен т ра ція ува ги. За вдан ня орі єн то ва ні на опе ру ван ня чис ла ми, на прик лад
розв’язан ня ариф ме тич них за дач в умі або при га ду ван ня низ ки чи сел і по вто -
рен ня їх у пра виль но му по ряд ку. Між ни ми та шкіль ним на вчан ням про сте жу -
єть ся чіт кий зв’язок.

Якщо ре зуль тат за цією шка лою знач но ниж чий, ніж за трьо ма ін ши ми,
це най і мо вір ні ше по яс ню єть ся тим, що в ро зу мо вій ро бо ті уч не ві за ва жа ють су -
пе реч ли ві дум ки чи на галь ні або зов ніш ні чин ни ки, які не сто су ють ся влас не
тес то вих за вдань. Якщо учень ана ло гіч но під хо дить до шкіль них за вдань, це не -
га тив но по зна ча єть ся на йо го на вчан ні: кон цен т ра ція на по точ ній на вчаль ній
ді яль нос ті мі ні маль на, а сам учень зав ж ди роз ри ва єть ся між зов ніш ні ми чин ни -
ка ми й по точ ною на вчаль ною ді яль ніс тю. В та кій си ту а ції ви мо ги шкіль но го на -
вчан ня, ймо вір ні ше, від хо дять на дру гий план. Який же то ді сенс на по ля га ли
на то му, щоб ди ти на пра цю ва ла біль ше й ста ран ні ше, ко ли внас лі док пев них
проб лем во на не мо же скон цен т ру ва ти ся? То му вчи те лю не об хід но з ро зу мін -
ням по ста ви ти ся до си ту а ції уч ня, не тис ну ти на ньо го, а рад ше за охо чу ва ти,
спи ра ти ся на по зи тив ні мо мен ти і зо се ред жу ва ти ся на до сяг ну тих успі хах.

Швид кість об роб ки ін фор ма ції
Однією з основ них ідей на вчан ня є кон цеп ція ав то ма тиз му, ко ли ми ви ко ну є мо
звич ні, доб ре ві до мі нам дії, зов сім не за мис лю ю чись над ни ми або при най м ні
не над то за мис лю ю чись про них. Та ким чи ном, на вчан ня ви ко ну ва ти ті чи ін ші
дії ав то ма тич но є скла до вою ког ні тив но го роз вит ку. На прик лад, уч ні, які ви вчи -
ли таб лич ку мно жен ня, зго дом розв’язу ють ариф ме тич ні за да чі швид ше (і пра -
виль ні ше), ніж уч ні, які не ви вчи ли її на леж ним чи ном (або пе ре вчи ли).

Суб тес ти цієї шка ли оці ню ють швид кість мис лен ня та здат ність об роб ля ти
ін фор ма цію, ма ні пу лю ва ти її важ ли ви ми ас пек та ми та при га ду ва ти де та лі для
ви ко нан ня пев но го за вдан ня. У да ній шка лі ве ли ке зна чен ня при ді ля єть ся кон -
цен т ра ції на пись мо вих за вдан нях, що свід чить про її без по се ред ній зв’язок
зі шкіль ним на вчан ням. Ви ко нан ня цих за вдань по тре бує пев но го ти пу ува ги
та на ви чок опе ру ван ня сим во ла ми, що та кож не об хід ні для успіш но го на вчан ня.
Низь кий ре зуль тат вка зує на те, що вчи те лю вар то при ді ли ти ува гу по кра щен ню
швид кос ті пись ма й роз вит ку на ви чок пла ну ван ня.

Яким чи ном на ве де ні ти пи ін фор ма ції про уч ня мо жуть до по мог ти
вчителеві?

По вер ні мо ся до си ту а ції Джон ні. Хлоп чи ку дев’ять ро ків, він зрос тає в пов -
ній сім’ї, має стар шо го бра та й мо лод шу сес т рич ку. У шко лі своєю по ве дін кою
він ство рює проб ле ми для вчи те лів, про те вдо ма за ним та ко го не по мі ча ють.
За вер баль ною шка лою Джон ні на брав 125 пун к тів (діа па зон 120 — 130).
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Якіс не оці ню ван ня
Шкіль ні пси хо ло ги час то про во дять стан дар ти зо ва ні тес ти ін те лек ту. Кон цеп ція
стан дар ти за ції озна чає, що тест зав ж ди про во дить ся в то му са мо му по ряд ку,
за ти ми са ми ми ін струк ці я ми та з ви ко ри стан ням то го са мо го об лад нан ня.
Дотри ман ня цих пра вил дає змо гу про во ди ти спра вед ли ві по рів нян ня між пред -
с тав ни ка ми од нієї ві ко вої гру пи.

Про це ду ра стан дар ти зо ва но го тес ту дає змо гу пси хо ло гу, який йо го про -
водить, фік су ва ти по ве дін ку тес то ва них і ви яв ля ти по ве дін ко ві про яви, з ура ху -
ван ням яких ре зуль тат тес ту ван ня мо же бу ти ви зна но не дос то вір ним. Та кі
спо сте ре жен ня не ли ше да ють змо гу пе ре ві ри ти і під твер ди ти тес то ві по каз ни -
ки, во ни та кож до по ма га ють ек за ме на то ру біль ше ді зна ти ся про осо бис тість клі -
єн та. Де ла ней і Хоп кінс (1987) по рів ню ють про це ду ру про ве ден ня тес ту ван ня
з клі ніч ним ін терв’ю, на зи ва ю чи йо го «роз мо вою із за да ною ме тою» (1987, с. 89).
Ха рак тер ні особ ли вос ті, які ек за ме на тор по мі чає у про це сі тес ту ван ня та ана лі -
зує че рез приз му влас но го до сві ду ро бо ти з уч ня ми від по від ної ві ко вої гру пи,
час то є ко рис ною ін фор ма цією для вчи те ля. Ниж че на ве де но де які за пи тан ня
для не фор маль но го спо сте ре жен ня з чет вер тої ре дак ції Тес ту ін те лек ту Стен -
форд-Бі не.
• Ува га. Учень був пов ніс тю за глиб ле ний у за вдан ня чи лег ко від во лі кав ся?
• Рі вень ак тив нос ті. Учень був ак тив ним чи гі пе рак тив ним?
• Учень іні ці ю вав ді яль ність са мо стій но, чи че кав, по ки йо му ска жуть по чи -

на ти ро бо ту?
• Учень від по ві дав швид ко, чи йо го по тріб но бу ло за охо чу ва ти?
• Учень по чу вав ся впев не но у спіл ку ван ні чи ні?
• Чи був учень упев не ним у сво їх си лах під час ви ко нан ня за вдань та ре аль но

оці ню вав свої мож ли вос ті чи, на впа ки, сум ні вав ся у сво їх здіб нос тях?
• Учень був на по лег ли вим чи лег ко зда вав ся?
• По тре бу вав учень мі ні маль ної по хва ли чи, на впа ки, не об хід но бу ло по стій -

но йо го за охо чу ва ти?
Час то у зві тах міс тять ся до дат ко ві ко мен та рі, в яких учи тель лег ко по мі тить

па ра ле лі із по ве дін кою уч ня на уро ці. Во ни під твер д жу ють влас ні здо га ди пе да -
го га, і, без умов но, є ко рис ни ми, як і будь-яка ін ша ін фор ма ція пси хо ло гіч но го
зві ту. На ве де ний ниж че при клад зі стат ті Де ла ней і Хоп кін са (1987) свід чить,
наскіль ки важ ли ви ми мо жуть бу ти ці за ува жен ня.

Під час тес ту ван ня од нієї ди ти ни ек за ме на тор зро бив важ ли ве спо сте ре жен ня, що ця

шес ти річ на дів чин ка доб ре на вчи ла ся ухи ля ти ся від розв’язан ня за дач за до по мо гою

мані пу ля цій під час опи ту ван ня. Піз ні ше вчи тель ка під твер ди ла, що на уро ці їй ча сом бу -

ло так шко да дів чин ку, ко ли во на, ні би то, з усіх сил на ма га ла ся від по віс ти, що зреш -

тою пе ре ад ре со ву ва ла за пи тан ня ін шо му уч не ві. Та ким чи ном, спо сте ре жен ня

ек за ме на то ра ви яви ло ся важ ли ві шим для по даль шої мо ди фі ка ції по ве дін ки тес то ва ної,

ніж по каз ни ки її здіб нос тей. Пам’ята ю чи про цю де таль, під час тес ту ван ня він не дав

дів чин ці мож ли вос ті ско рис та ти ся її стра те гією, і про ве де на оцін ка ви яви ла, що рівень

її здіб нос тей був знач но ви щим, ніж вва жа ло ся (с. 89–90).
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Те пер при га дай мо на ші за пи тан ня що до Джон ні та роз гля не мо мож ли ві від -
по ві ді.
1. Чи має Джон ні до стат ній рі вень ін те лек ту аль но го роз вит ку для ви ко нан ня

по став ле них за вдань? Інши ми сло ва ми, чи вар то за сто су ва ти мо ди фі ка цію,
змі ни ти стиль ви кла дан ня та ме то ди ку оці ню ван ня від по від но до йо го
потреб?
Джон ні на брав 125 ба лів за вер баль ною шка лою (діа па зон 120 — 130). Такий

ре зуль тат свід чить, що він зда тен справ ля ти ся із за вдан ня ми вчи те ля. То му,
можли во, ми бу ли над то по блаж ли ви ми, не уваж ни ми або не до стат ньо кон т ро -
лю ва ли йо го ро бо ту?
2. Чи має Джон ні пев ну фі зич ну або ме дич ну проб ле му, яка по зна ча єть ся

на йо го здат нос ті спо кій но си ді ти, зо се ред жу ва ти ся чи пра цю ва ти над ін ди -
ві ду аль ни ми за вдан ня ми упро довж три ва ло го ча су? Тоб то, чи слід нам на ма -
га ти ся за до воль ни ти ці по тре би, щоб до по мог ти хлоп чи ко ві зо се ре ди ти ся
на за вдан нях, які ми пе ред ним ста ви мо?
По каз ни ки Джон ні за не вер баль ною шка лою та шка ла ми швид кос ті об роб -

ки ін фор ма ції й опе ра тив ної/ко рот ко час ної пам’яті бу ли по рів нян ні з ба лом вер -
баль ної шка ли, що свід чить про від сут ність внут ріш ніх фі зич них чи ме дич них
проб лем, які б за ва жа ли на вчан ню.
3. Мож ли во, Джон ні нуд но пра цю ва ти з ма те рі а лом, який ми йо му про по -

нуємо, то му що він (а) не ро зу міє йо го чи (b) вже доб ре з ним знай о мий?
Для від по ві ді на це за пи тан ня не об хід но про ана лі зу ва ти по каз ни ки оці ню -

ван ня на рів ні кла су, яко му при свя че но на ступ ну час ти ну цьо го роз ді лу.

Оці ню ван ня на рів ні кла су
Як ми пе ре ко на ли ся, про ве ден ня фор ма лі зо ва них тес тів ін те лек ту й тес тів досяг -
нень дик ту єть ся пев ни ми при чи на ми і їх ре зуль та ти не об хід но ро зу мі ти. Однак,
їх за ма ло для то го, аби склас ти пов не уяв лен ня про те, яким об ся гом мате рі а лу
учень уже во ло діє і який йо му ще на ле жить за сво ї ти. Щоб роз роб ля ти успіш ні
про гра ми для будь-якої ди ти ни, пе да го гам не об хід но ви зна чи ти від прав ний
пункт для по даль шо го ви кла дан ня. Для з’ясу ван ня по точ но го рів ня знань і нави -
чок оп ти маль но під хо дять різ но ма ніт ні ме то ди оці ню ван ня на рів ні кла су, при -
чо му най ефек тив ні ши ми з них є ті ін стру мен ти, які роз роб ля ють са мі вчи те лі.

Усі ме то ди оці ню ван ня в на вчаль но му про це сі мож на умов но роз по ді ли ти
на дві ка те го рії. Пер ша пе ред ба чає оці ню ван ня на вчан ня. Во но здій с ню єть ся
на при кін ці пе рі о ду на вчан ня і зо се ред жу єть ся на кіль кіс но му ви мі рю ван ні йо -
го ре зуль та тів. На прик лад, це під сум ко ві твор чі ро бо ти або кон т роль ні по за вер -
шен ні те ми, які ма ють на ме ті ви став лен ня оцін ки й на дан ня пись мо во го зві ту
бать кам. Та кий тип оці ню ван ня мож на вва жа ти більш тра ди цій ним. Дру гу ка те -
го рію скла да ють ме то ди оці ню ван ня для на вчан ня (ОДН). Во но має ви яви ти по -
точ ний рі вень знань і на ви чок уч ня як осно ву для по даль шої ор га ні за ції
на вчан ня. Під сум ко ві твор чі й кон т роль ні ро бо ти та кож мож на ви ко рис то ву ва -
ти з цією ме тою за умо ви, що вчи тель має на мір вра хо ву ва ти їх ре зуль та ти у про -
це сі пла ну ван ня на вчаль но го про це су, а не прос то ви ста ви ти оцін ку. Чи тач
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без пе реч но знай о мий з кон цеп цією фор му ю чо го та під сум ко во го оці ню ван ня.
Під сум ко ве оці ню ван ня здій с ню єть ся на при кін ці сег мен та ви кла дан ня і слу гує
для ви зна чен ня сту пе ню до сяг нен ня очі ку ва них ре зуль та тів і то му більш на бли -
же не до оці ню ван ня на вчан ня. Фор му ю че оці ню ван ня від бу ва єть ся у про це сі
ви кла дан ня і тіс но пов’яза не з оці ню ван ням для на вчан ня. Та ким чи ном, важ ли -
ві обид ві ка те го рії, і де які прак ти ки оці ню ван ня за сто со ву ють ся в рам ках тієї
чи ін шої. То му са ме вчи тель має ви зна ча ти ме ту пев но го оці ню ван ня. Від неї
зале жа ти ме ви бір кон к рет них ме то дів та спо сіб зби ран ня і ви ко ри стан ня от ри -
ма ної ін фор ма ції (Стіг гінс, 2008).

Грон лунд і Во (2009) про по ну ють ві сім ре ко мен да цій для про ве ден ня ефек -
тив но го оці ню ван ня.

Щоб оці ню ван ня бу ло ефек тив ним, не об хід но:
• ма ти чіт ке уяв лен ня про всі очі ку ва ні ре зуль та ти на вчан ня;
• за сто со ву ва ти різ но ма ніт ні ме то ди ки;
• вра хо ву ва ти на вчаль ну цін ність йо го ме то дик;
• зі бра ти до стат ню кіль кість да них, ро біт, які від об ра жа ють різ ні ас пек ти уч -

нівсь кої успіш нос ті;
• щоб йо го ме то ди ки бу ли спра вед ли ви ми сто сов но кож но го уч ня;
• вста но ви ти чіт кі кри те рії успі ху;
• на да ва ти уч ням зво рот ний зв’язок, під крес лю ва ти силь ні сто ро ни їхньої

робо ти та звер та ти ува гу на не до лі ки, які по тре бу ють ви прав лен ня;
• щоб во но суп ро вод жу ва ло ся ком п лек с ною сис те мою ви став лен ня оці нок

і на дан ня звіт нос ті.

Оці ню ван ня для на вчан ня (ОДН)
Вчи те лі зби ра ють і за сто со ву ють да ні оці ню ван ня з різ ною ме тою. Так, оці ню -
ван ня на вчан ня або під сум ко ве оці ню ван ня дає змо гу су ди ти про до сяг нен ня уч -
нів шля хом їх зі став лен ня із по каз ни ка ми ро вес ни ків або з ви мо га ми на вчаль ної
про гра ми. Да ні під сум ко во го тес ту ван ня та кож час то є осно вою звіт нос ті для
бать ків. Оці ню ван ня для на вчан ня (ОДН) до по ма гає вчи те ле ві зро зу мі ти ха рак тер
на вчаль ної ді яль нос ті уч ня, по точ ний рі вень йо го знань і на ви чок та ви зна чи ти
ефек тив ність сво го ви кла дан ня (Деп пе лер, 2007).

У сво їй ві до мій стат ті «Все ре ди ні «чор но го ящи ка»» («Inside the Black Box»)
Блек та Уільям (1998) уза галь ню ють під сум ки біль ше ніж 250 до слід жень у різ них
кра ї нах за дев’ять ро ків. Здій с не ний ни ми огляд свід чить про ко рис ність цьо го
під хо ду та під твер д жує йо го знач ний ефект для на вчан ня. Пі сля по рів нян ня ре -
зуль та тів ОДН з ін ши ми тех но ло гі я ми на уков ці дій ш ли ви снов ку, що во но пе ре -
ва жає біль шість та ких за хо дів за своєю ефек тив ніс тю, при чо му цей вплив
особ ли во по міт ний у по кра щен ні успіш нос ті від ста ю чих уч нів (Блек та Уільям,
1998). На прак ти ці це озна чає, що сис те ма тич не впро вад жен ня ме то дів ОДН
сприяє під ви щен ню ака де міч них по каз ни ків на один—два ба ли (Блек, Хар рі -
сон, Лі, Мар шалл та Уільям, 2003). Зго дом ці ви снов ки та кож під твер д жу ва ли ся
у пра цях ін ших до слід ни ків (див. на прик лад: Мей зелс, Аткінс-Бер нетт, Ксю, Ні -
кол сон, Бі кел і Сон, 2003; ОЕСР, 2005b; Род рі гес, 2004).
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Під хід ОДН ста вить уч ня у центр на вчаль но го про це су. Він від об ра жає ідеї
про не об хід ність пар т нерсь кої вза є мо дії уч нів і вчи те лів та про на дан ня мож ли -
вос ті уч ням са мо стій но ске ро ву ва ти влас не на вчан ня. Від по від но, прак ти ка ОДН
бу де ефек тив ною за умо ви, що вчи те лі:
• ві рять у здат ність кож но го уч ня на вча ти ся кра ще;
• пе ре ко на ні в то му, що вчи те лі й уч ні ма ють на вча ти ся спіль но, а не окре мо

од не від од но го;
• сис те ма тич но зби ра ють та ана лі зу ють да ні успіш нос ті з кон к рет ною ме тою;
• ра зом з уч ня ми пе ре гля да ють та об го во рю ють їх ній про грес і ака де міч ні

показ ни ки;
• за охо чу ють уч нів ана лі зу ва ти на вчан ня од не од но го і до по ма га ти у ви роб -

лен ні єди ної дум ки про до сяг ну тий рі вень успіш нос ті;
• ро зу мі ють, що на вчан ня і про су ван ня впе ред за ле жить на сам пе ред від

мотива ції й упев не нос ті та що ефек тив ні прак ти ки ОДН спри яють роз вит -
ку цих якос тей;

• ство рю ють на вчаль не се ре до ви ще, в яко му уч ні мо жуть ви слов лю ва ти свої
дум ки віль но, без стра ху чи збен те жен ня;

• за охо чу ють і мо де лю ють про цес об мі ну іде я ми та ак тив не слу хан ня аль тер -
на тив них то чок зо ру;

• під три му ють уч нів у їхньо му на вчан ні, до по ма га ю чи при мно жу ва ти до свід
успі хів.
За сто су ван ня прак тик ОДН на уро ці до по ма гає за лу ча ти уч нів до ак тив ної

на вчаль ної ді яль нос ті та най пов ні шо му за сво єн ню ма те рі а лу. Від по від но до ба зо -
во го прин ци пу ОДН, по кра щен ня успіш нос ті бу де мак си маль ним, як що уч ні ро -
зу мі ють (1) кон к рет ні на вчаль ні ці лі, тоб то: що во ни ма ють ви вча ти і на ві що; (2)
де во ни «пе ре бу ва ють» за раз від нос но цих на вчаль них ці лей; та (3) яким чином
во ни мо жуть кра ще на вча ти ся, аби їх до сяг ти. У на ступ них па ра гра фах роз гля не -
мо клю чо ві прак ти ки ОДН, які бу ли окрес ле ні в пра ці Бле ка та Уілья ма (1998)
і звід то ді успіш но впро вад жу ють ся у по всяк ден ній ді яль нос ті чис лен них шкіл.

Основ ні ме то ди оці ню ван ня для на вчан ня
По ві дом лен ня на вчаль них ці лей та чіт ких кри те рі їв успі ху
На вчаль на ціль точ но опи сує, що учень вмі ти ме ро би ти, ро зу мі ти ме або зна ти -
ме внас лі док ви ко нан ня від по від ної на вчаль ної ді яль нос ті. Учні та кож ма ють
усві дом лю ва ти від мін ність між на вчаль ним за вдан ням (що во ни по вин ні ро би -
ти) та на вчаль ною ціл лю (чо го во ни змо жуть на вчи ти ся). На вчаль ну ціль та кри -
те рії успі ху слід фор му лю ва ти зро зу мі лою для уч ня мо вою. Існує кіль ка спо со бів
по ві дом лен ня на вчаль ної ці лі та її по яс нен ня.
• Ви ко рис то вуй те ві зу аль ні під каз ки та на стін ні гра фі ки для на га ду ван ня про

на вчаль ні ці лі/кри те рії.
• На по чат ку пев ної на вчаль ної ді яль нос ті по про сіть уч нів на зва ти сво ї ми

сло ва ми або за пи са ти її ціль.
• Ви ко рис то вуй те руб ри ки — на бо ри кри те рі їв для оцін ки знань, які є най по -

ши ре ні шим ін стру мен том для ви зна чен ня рів ня успіш нос ті.
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У дру ко ва них дже ре лах та на освіт ніх веб-сай тах роз мі ще но чис лен ні при -
кла ди оці ню валь них руб рик, а та кож шаб ло ни та по ра ди з на пра цю ван ня влас -
них. Окрім цьо го, за лу чен ня кла су до роз роб лен ня та ко го ін стру мен ту дає змо гу
вчи те ле ві та уч ням точ ні ше усві до ми ти важ ли ві еле мен ти знань і на ви чок.
У встав ці 4.4 опи са но за галь ну тех но ло гію спів пра ці вчи те лів у про це сі скла дан -
ня руб ри ки.

Встав ка 4.4. Ство рю є мо єди ну руб ри ку ра зом

1. Ви знач те, для яко го на вчаль но го за вдан ня та кла су ви пла ну є те за сто со ву ва ти
свою руб ри ку (на прик лад, на пи сан ня тво ру-опо ві дан ня у 5 кла сі).

2. Під го туй те до бір ку руб рик, які сто су ють ся цьо го за вдан ня (з елек т рон них і дру -
ко ва них освіт ніх ре сур сів).

3. Скла діть спис ки по каз ни ків, за яки ми бу де те оці ню ва ти уч нівсь кі тво ри (на осно -
ві зі бра них руб рик і про по зи цій учи те лів).

4. Уза галь ніть про по но ва ні по каз ни ки в єди но му спис ку.
5. Про ана лі зуй те ре аліс тич ність ви зна че них по каз ни ків та при ве діть їх у від по від -

ність з на вчаль ною про гра мою
6. Ви знач те, які по каз ни ки тво ру ма ють ста но ви ти осно ву йо го оці ню валь ної руб -

ри ки (на прик лад, ауди то рія, лек си ка, струк ту ра тек с ту, пун к ту а ція), та, за по тре -
би, об’єд най те їх у ка те го рії. На прик лад, по діл тек с ту на аб за ци й ор фо гра фію
мож на об’єд на ти в ка те го рію «гра фіч ні особ ли вос ті тек с ту».

7. Ви знач те кіль кість рів нів успіш нос ті для оцін ки цьо го за вдан ня.
8. Для кож ної опи со вої ка те го рії ви знач те кіль кість рів нів успіш нос ті і за дай те чис -

ло вий діа па зон, на прик лад 1 — 4.
9. Опи шіть ко жен рі вень успіш нос ті. Ха рак те рис ти ки рів нів ма ють бу ти чіт ки ми та од -

но знач ни ми (зок ре ма, вар то уни ка ти та ких слів як «доб ре», «кра ще» і «най кра -
ще»). Спо чат ку оха рак те ри зуй те най ви щий і най ниж чий. Рів ні успіш нос ті в ме жах
од нієї опи со вої ка те го рії мож на роз різ ня ти за та ки ми по каз ни ка ми як якість, час -
то та, сту пінь та/або кіль кість. На прик лад: Ор фо гра фія. Рі вень 1: у тво рі біль ше чо -
ти рьох ор фо гра фіч них по ми лок у сло вах із прос тим на пи сан ням. Рі вень 4: у тво рі
мен ше двох ор фо гра фіч них по ми лок у склад них сло вах. Для біль шої точ нос ті
мож на та кож на вес ти при кла ди «прос тих» і «склад них» слів.

10. Про ве діть апро ба цію руб ри ки. Скла де ну руб ри ку вчи те лі за сто со ву ють на уро -
ках та от ри му ють зво рот ний зв’язок від уч нів. Особ ли ву ува гу слід звер ну ти на те,
на скіль ки ре аліс тич ни ми є по да ні рів ні та на скіль ки зна чи мі їх ні дес к рип то ри.

11. Під час спіль ної зу стрі чі по рів няй те свої ви снов ки та від ре да гуй те руб ри ку з ура -
ху ван ням зво рот но го зв’яз ку.

12. Щоб по лег ши ти за сто су ван ня руб ри ки для вчи те лів та уч нів, до бе ріть зраз ки ро -
біт для ілюс т ра ції кож но го рів ня та ін ші ре сур си.

13. Стеж те за тим, щоб руб ри ки пе ре гля да ли ся на по стій ній осно ві. Це дасть змо гу
опе ра тив но ре агу ва ти на змі ни ку ри ку лу му та вра хо ву ва ти різ ні уч нівсь кі
потреби.
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Стра те гіч не опи ту ван ня
В ОДН, де які за пи тан ня мо жуть бу ти кра щи ми за ін ші. На прик лад, ви ко рис тав -
ши за пи тан ня ін шо го ти пу чи змі нив ши йо го фор му лю ван ня, мож на до по мог -
ти уч ням шир ше про де мон ст ру ва ти своє ро зу мін ня; спрос ти ти рі вень мов ної
склад нос ті, ак ти ві зу ва ти ви щі про це си мис лен ня; змен ши ти кіль кість за пи тань,
що не об хід ні для оцін ки ро зу мін ня в пев но го уч ня. Ме тод стра те гіч но го опи ту -
ван ня дає змо гу:
• з’ясу ва ти, що уч ні зна ють, ро зу мі ють, умі ють ро би ти, шля хом ана лі зу їх ніх

від по ві дей;
• ви яв ля ти про га ли ни у знан нях, ви прав ля ти по мил ки в ро зу мін ні та да ва ти

до дат ко ві за вдан ня під ви ще ної склад нос ті;
• ви зна ча ти най ефек тив ні ші ме то ди на вчан ня та ви кла дан ня.

Пи тан ня вдос ко на лен ня прак ти ки опи ту ван ня доб ре ви світ ле ні в чис -
ленних ме то дич них пуб лі ка ці ях. Ниж че, у встав ці 4.5, про по ну є мо кон т роль ну
таб ли цю для ви вчен ня прий о мів фор му лю ван ня за пи тань, яку мож на ви ко рис -
то ву ва ти для са мо реф лек сії та спо сте ре жен ня за ро бо тою ко лег.

Встав ка 4.5. Кон т роль на таб ли ця: на скіль ки ефек тив но вчи тель
застосо вує ме тод стра те гіч но го опи ту ван ня на уро ці?

Став те по знач ку нав про ти від по від но го пун к ту що ра зу, ко ли по мі ча є те в ро бо ті вчи -
те ля та уч нів на ступ ні дії.

Учи тель:
• чіт ко по яс нює основ ну ме ту за пи тань;
• ста вить за кри ті за пи тан ня;
• ста вить від кри ті за пи тан ня;
• про во дить опи ту ван ня пе ред по чат ком на вчаль ної ді яль нос ті для з’ясу ван ня по -

пе ред ньо го до сві ду уч нів;
• ста вить за пи тан ня для пе ре вір ки фак то ло гіч них знань уч нів;
• ста вить за пи тан ня для ак ти ві за ції мис лен ня ви що го по ряд ку;
• ста вить за пи тан ня, які спо ну ка ють уч нів до об мір ко ву ван ня влас ної на вчаль ної ді -

яль нос ті у про це сі ви ко нан ня за вдан ня;
• ста вить за пи тан ня, які спо ну ка ють уч нів мис ли ти, ана лі зу ва ти та да ва ти роз гор -

ну ті від по ві ді;
• ста вить за пи тан ня в різ ний спо сіб;
• че кає на від по відь уч ня;
• ви ко рис то вує різ но ма ніт ні стра те гії, щоб за охо ти ти уч нів спер шу по мір ку ва ти

над сво ї ми від по ві дя ми (на прик лад: «по го во ри з пар т не ром», «один-два-чо ти ри»
або не по спі шає ви кли ка ти уч нів, які під ня ли ру ку, а про по нує їм ще тріш ки
подума ти);

• по зи тив но ре агує на від по ві ді уч нів;
• уваж но слу хає уч нів;
• ста вить за пи тан ня для пе ре вір ки рів ня ро зу мін ня на при кін ці на вчаль ної

діяльності;
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• змі нює ме то ди ку ви кла дан ня з ура ху ван ням уч нівсь ких від по ві дей;
• роз ви ває уч нівсь кі від по ві ді, на віть як що во ни не пра виль ні, ви ко рис то вує їх

як осно ву для по даль шо го на вчан ня;
• ста вить за пи тан ня різ ним уч ням, на ма га ю чись охо пи ти весь клас;
• за охо чує уч нів ста ви ти за пи тан ня од не од но му;
• на дає уч ням змо гу від по ві да ти на за пи тан ня в різ ний спо сіб.

Учні:
• став лять за пи тан ня вчи те лю;
• став лять за пи тан ня од не од но му;
• став лять за пи тан ня со бі.

Зво рот ний зв’язок
Якіс ний зво рот ний зв’язок дає уч ням зро зу мі ти, яким чи ном во ни мо жуть під ви -
щи ти свій рі вень успіш нос ті. Та ка прак ти ка най ефек тив ні ша, ко ли:
• уч ні доб ре усві дом лю ють, що зво рот ний зв’язок як ме тод, та кон к рет ні за -

ува жен ня вчи те ля, по кли ка ні до по мог ти їм на вча ти ся кра ще;
• він на да єть ся у кон тек с ті від по від ної на вчаль ної ді яль нос ті;
• він є по стій ною скла до вою на вчан ня та ви кла дан ня;
• за без пе чу єть ся у про це сі та по за вер шен ні на вчаль ної ді яль нос ті;
• на да єть ся не в пись мо вій, а в ус ній фор мі (ко мен та рі, за ува жен ня, роз мо ва

з уч нем);
• суп ро вод жу єть ся по зи тив ною мі мі кою, то ном і жес та ми;
• він є чіт ким і сто су єть ся не са мо го уч ня, а йо го на вчаль них ці лей;
• в ньо му під крес лю єть ся важ ли вість і зна чен ня на по лег ли вос ті уч ня;
• до по ма гає уч не ві впев ни ти ся в то му, що йо го дії пра виль ні і що він на пра -

виль но му шля ху;
• він ви ра жає за галь ну оцін ку та міс тить до дат ко ву ін фор ма цію.
• уч ням да ють час по мір ку ва ти над ко мен та ря ми вчи те ля і мож ли вість на них

від по віс ти;
• за охо чує уч ня ста ви ти за пи тан ня, щоб точ ні ше зро зу мі ти свої на вчаль ні

резуль та ти;
• свід чить про те, що вчи тель уваж но слу хає уч ня;
• вка зує на те, яки ми на вчаль ни ми під хо да ми й стра те гі я ми вар то ско рис та -

ти ся уч не ві, аби по кра щи ти свій рі вень успіш нос ті;
• він за дає на прям та окрес лює кон к рет не за вдан ня, пе ре во дя чи уч ня

на наступ ний етап на вчан ня;
• за без пе чує до стат ній рі вень до по мо ги, аби на да лі учень міг пра цю ва ти

самостій но;
• на да єть ся гнуч ко та змі ню єть ся з ура ху ван ням різ них від по ві дей і на вчаль -

них по треб уч нів;
• має на ме ті за охо чу ва ти та роз ви ва ти ен ту зі азм до на вчан ня;
• він ви ко рис то ву єть ся у по єд нан ні з опи ту ван ням, мо де лю ван ням і по -

ясненням.
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Вза ємо оці ню ван ня та са мо оці ню ван ня
На уко во до ве де но, що ак тив не за лу чен ня до на вчаль ної ді яль нос ті по зи тив но
впли ває на ака де міч ні по каз ни ки. Інши ми сло ва ми, як що уч ні зна ють, що во ни
ма ють ви вчи ти, як що мо жуть зро зу мі ти ма те рі ал та ви ді ли ти ас пек ти, над яки -
ми по тріб но пра цю ва ти, то за сво юють йо го знач но пов ні ше, ніж у си ту а ції па -
сив но го сприй нят тя та ме ха ніч но го ви ко нан ня за вдань без усві дом лен ня їх
зна чен ня та на вчаль ної ці лі. Вза ємо оці ню ван ня дає змо гу точ ні ше зро зу мі ти таку
ціль та кри те рії успі ху під час ана лі зу ро бо ти то ва ри ша. Пе ред тим, як за про по -
ну ва ти уч ням цю ме то ди ку, вчи те лі ма ють звер ну ти їх ню ува гу на те, що вза ємо -
оці ню ван ня:
• це пар т нерсь ка вза є мо дія, ко ли уч ні до по ма га ють од не од но му по кра щу ва -

ти свої на вчаль ні ре зуль та ти;
• не пе ред ба чає по рів нян ня се бе з ін ши ми;
• озна чає по рів нян ня влас но го по точ но го рів ня успіш нос ті із по пе ред ні ми

по каз ни ка ми.
Вчи те лям та кож не об хід но мо де лю ва ти для уч нів та кі на вич ки:

• точ но фор му лю ва ти кри те рії успі ху для про це ду ри вза ємо оці ню ван ня;
• ви яв ля ти по ва гу до пар т не ра, ко рек т но до би ра ти сло ва і спо со би по бу до ви

ко мен та рів;
• ак тив но слу ха ти.

Іншою фун да мен таль ною скла до вою на вчаль ної ді яль нос ті уч ня є са мо оці -
ню ван ня. Ро зу мі ю чи тех но ло гію оці ню ван ня влас ної ро бо ти, уч ні з її до по мо гою
мо жуть ефек тив ні ше на вча ти ся і ру ха ти ся впе ред. У цьо му по ля гає моя на вчаль -
на ціль? Де я «пе ре бу ваю» за раз? Що ме ні по тріб но ро би ти, аби її до сяг ти? Ці та
ін ші по діб ні за пи тан ня ма ють ста ти їхньою внут ріш ньою звич кою. Ви зна ча ти
на вчаль ні ці лі вчи те лі ма ють спіль но з уч ня ми. Да лі уч ні са мо стій но ре гу лю ють
влас ну на вчаль ну ді яль ність, а пе да гог за без пе чує не об хід ну під трим ку. Для фор -
му ван ня в уч нів по тріб них на ви чок і для спри ян ня про це со ві са мо оці ню ван ня
вчи те лям мож на по ре ко мен ду ва ти кіль ка стра те гій, на прик лад:
• зраз ки ро біт — за про по нуй те кла су пе ре гля ну ти уч нівсь кі ро бо ти, які від по -

ві да ють чи не від по ві да ють кри те рі ям успі ху. Їх ана ліз до по мо же уч ням кра -
ще зро зу мі ти ці кри те рії, ви мо ги до під го тов ки за вдан ня та ви зна чи ти свої
по даль ші кро ки;

• гра фіч ні ор га ні за то ри;
• пор т фо ліо;
• що ден ни ки ре флек сії;
• на оч ні під каз ки.

Ви ко ри стан ня під сум ко вих тес тів для під ви щен ня якос ті на вчан ня
Під сум ко ві тес ти, зок ре ма за галь но дер жав ні, час то вва жа ють ся не спів с тав ни ми
з прак ти кою ОДН. Про те їх ре зуль та ти та кож мож на ви ко рис то ву ва ти як ін стру -
мент фор му ю чо го оці ню ван ня. Для цьо го да ні та ко го тес ту ван ня не об хід но до -
клад но про ана лі зу ва ти та об го во ри ти ра зом з ко ле га ми. Зок ре ма, як уч ні
впо ра ли ся із за вдан ня ми, які пе ре ві ря ють різ ні ви ди на ви чок? Чи про сте жу ються
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пев ні чіт кі тен ден ції? На прик лад, біль ша кіль кість уч нів от ри ма ла ниж чі ба ли
з пись ма, ніж з чи тан ня. Да лі, чи бу ло се ред тес то вих за вдань та ких, з яки ми
знач на кіль кість уч нів не впо ра ла ся? Що пе ре ві ря ють ці за вдан ня? По тім не об -
хід но ви зна чи ти при чи ни та кої си ту а ції, тоб то пе рей ти до на ступ но го ко ла за пи -
тань: «Чи на вча ли уч нів від по від них на ви чок?», «Чи ро зу мі ють уч ні, що
ви ма га єть ся від них у різ них тес то вих за вдан нях?», «Чи впли ває фор ма на дан ня
тес то вих за вдань на ре зуль та ти уч нів?» та «Чи ма ли уч ні до стат ньо прак ти ки у ви -
ко нан ні тес тів?» то що. Та ким чи ном, глиб ше ви вчен ня ре зуль та тів тес ту, яке не
об ме жу єть ся за галь ни ми ба ла ми, дає змо гу окрес ли ти шля хи для по кра щен ня
якос ті на вчан ня. Вар то та кож по мір ку ва ти над тим, як за під сум ка ми про ве де но -
го тес ту ван ня змі ни ла ся прак ти ка ви кла дан ня у ва шій шко лі. Чи мож на на ма -
те рі а лі тес ту (тоб то ви хо дя чи зі знань, умінь та на ви чок, які в ньо му оці ню ють ся)
роз ро би ти стра те гії ОДН? Крім то го, вар то по мір ку ва ти над спо со ба ми ви ко ри -
стан ня да них по пе ред ніх тес тів, за лу ча ти уч нів до їх об го во рен ня, спо ну ка ти їх
ана лі зу ва ти свої від по ві ді на тес то ві за вдан ня, щоб зго дом на цій осно ві пла ну -
ва ти на вчан ня та ви кла дан ня.

Оці ню ван ня на осно ві ку ри ку лу му
Оці ню ван ня на осно ві ку ри ку лу му — най ефек тив ні ший і ре ле ван т ний спо сіб
оцін ки на вчан ня. Фор ма лі зо ва ні ви ди оці ню ван ня, як-от тес ти ін те лек ту, та кож
пев ною мі рою до по ма га ють ви яв ля ти де які по тен цій ні бар’єри та спри ят ли ві
чин ни ки для на вчан ня, але ко ли не об хід но з’ясу ва ти, яким об ся гом знань во ло -
діє учень та від чо го слід від штов ху ва ти ся вчи те лю у сво їй ви кла даць кій ді яль нос -
ті, ко ристь від них бу де до во лі об ме же ною. В оці ню ван ні на осно ві ку ри ку лу му
ба зою для ви мі рю ван ня знань і на ви чок уч ня слу гу ють за да чі ку ри ку лу му. Йо го
про ве ден ня сут тє во по лег шу єть ся в освіт ніх сис те мах із ви со ко струк ту ро ва ним
і ди рек тив ним ку ри ку лу мом. На прик лад, ку ри ку лум ка надсь кої про він ції Аль -
бер та окрес лює на вчаль ний зміст для кож но го ро ку із роз бив кою на вчаль них ці -
лей на мен ші, «ком пак т ні ші» за дач, які вчи те лі ма ють по слі дов но ре алі зу ва ти
в по всяк ден ній прак ти ці. Отже, про це ду ра та ко го оці ню ван ня спро щу єть ся тим,
що вчи те ле ві не об хід но ли ше зі ста ви ти ді яль ність уч ня з ви пи са ни ми в ньо му
кри те рі я ми. Так, згід но з ку ри ку лу мом Аль бер ти в час ти ні мис тец т ва, зок ре ма
ма лю ван ня, для 8 кла су, уч ні ма ють ро зу мі ти, що «сход жен ня па ра лель них лі ній
в єди ній точ ці на го ри зон ті утво рює ефект лі ній ної пер с пек ти ви на дво ви мір них
ма люн ках» (Мі ніс тер ст во осві ти про він ції Аль бер та, 1984; про гра ма кур су мис -
тец т ва C7). У про це сі оці ню ван ня на осно ві ку ри ку лу му вчи тель вста нов лює,
чи ро зу міє учень сут ність цьо го яви ща. На прик лад, про сить на ма лю ва ти ма лю -
нок, де па ра лель ні лі нії схо дять ся в од ній точ ці на го ри зон ті, або про по нує пе -
ре гля ну ти кіль ка ма люн ків і ви зна чи ти цю точ ку. Пі сля чо го вчи тель, так
би мо ви ти, «ста вить га лоч ку», тоб то по мі чає для се бе, що учень ро зу міє яви ще лі -
ній ної пер с пек ти ви, та пе ре хо дить до на ступ ної те ми.

В ін ших кра ї нах ку ри ку лум більш гнуч кий і то му дає вчи те лям біль ше
прос то ру для пла ну ван ня влас них пе да го гіч них ці лей і за вдань на вчаль но го
про це су з ура ху ван ням кон тек с ту аль них чин ни ків, у то му чис лі прак ти ки ро -
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бо ти шко ли, спе ци фі ки міс це вої гро ма ди, за без пе чен ня ре сур са ми, а та кож
загаль ної ін фор ма ції про уч нів і по каз ни ків їхньо го роз вит ку. В та ких ви пад ках
для оці ню ван ня на осно ві ку ри ку лу му вчи тель має ство ри ти влас ний на бір
крите рі їв. За га лом, ха рак тер під го тов чої та по даль шої ро бо ти з йо го про ве ден -
ня за ле жа ти ме від кон к рет ної си ту а ції та ви мог міс це во го ор га ну управ лін ня
осві ти.

Саль віа і Хьюз (1990) про по ну ють свою тех но ло гію оці ню ван ня на осно ві
ку ри ку лу му, яка скла да єть ся з вось ми ета пів. У цій кни зі во на по да єть ся ниж че
з не знач ни ми змі на ми:
1. Ви зна чен ня при чин для прий нят тя рі шень.
2. Ана ліз ку ри ку лу му.
3. Фор му лю ван ня ви мі рю ва них (спе ци фіч них) за дач.
4. Роз роб лен ня на леж них ме то дик оці ню ван ня.
5. Зби ран ня да них.
6. Уза галь нен ня да них.
7. Пред с тав лен ня да них.
8. Ін тер пре та ція да них і прий нят тя рі шень.

1. Ви зна чен ня при чин для прий нят тя рі шень.
Не об хід но, щоб учи те лі мог ли об ґ рун ту ва ти свої дії за кож ним на пря мом ро бо -
ти і, зок ре ма, в ас пек ті оці ню ван ня. Адже справ ж ній сенс во но має то ді, ко ли
пе да гог зда тен по яс ни ти, на ві що йо го про во ди ти, чо му бу ло об ра но са ме цей ме -
тод і яким чи ном пе ред ба ча єть ся ви ко рис то ву ва ти от ри ма ні ре зуль та ти. У про -
це сі оці ню ван ня вчи те ле ві по стій но до во дить ся прий ма ти ті чи ін ші ме то дич ні
та ор га ні за цій ні рі шен ня, і що ра зу во ни ма ють бу ти ви прав да ни ми, тоб то узгод -
жу ва ти ся із прин ци па ми кра щої пе да го гіч ної прак ти ки та вра хо ву ва ти особ ли -
вос ті на вчаль но го кон тек с ту, для яко го во ни ад ре со ва ні.

2. Ана ліз ку ри ку лу му.
Не за леж но від ку ри ку лу му, з яким ви пра цю є те і який мо же бу ти ви со ко струк -
ту ро ва ним і ди рек тив ним (на зра зок ка надсь ко го при кла ду — про що йшло ся
ви ще) або більш гнуч кий, який опра цьо ву єть ся в ме жах шкіл та пе да го гіч них ко -
лек ти вів, йо го не об хід но про ана лі зу ва ти та ви зна чи ти об’єкт ви мі рю ван ня. Та -
кий ана ліз пе ред ба чає ме то дич не опра цю ван ня освіт ніх стан дар тів і про грам,
що дає змо гу точ но окрес ли ти ком п лекс знань, вмінь і на ви чок, які має за сво ї -
ти учень. Да лі на цій осно ві мож на зро би ти ви сно вок про за сво єн ня ним від по -
від ної га лу зі чи те ми ку ри ку лу му.

Бе ру чи до ува ги ха рак тер ва шо го ба зо во го ку ри ку лу му, мож ли во бу де по -
тріб но склас ти пе ре лік цих знань, вмінь і на ви чок на окре мо му ар ку ші па пе ру.

При клад. Знан ня, вмін ня та на вич ки, ви зна че ні для те ми «сор ту ван ня»,
яка вивча єть ся цьо го тиж ня за про гра мою кур су ма те ма ти ки
Учні ма ють вмі ти:
• сор ту ва ти на мис ти ни за ко льо ром;
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• сор ту ва ти на мис ти ни за фор мою;
• сор ту ва ти на мис ти ни за роз мі ром;
• зна хо ди ти «зай ву» на мис ти ну се ред пев но го на бо ру по діб них на мис тин.

3. Фор му лю ван ня ви мі рю ва них (спе ци фіч них) за дач.
Саль віа і Хьюз (1990) ве дуть мо ву про фор му лю ван ня «по ве дін ко вих» за дач, тим
са мим за кли ка ю чи нас ви ко рис то ву ва ти за да чі, що є ви мі рю ва ни ми. Авто ри цієї
книж ки на да ють пе ре ва гу дру го му тер мі ну. Пі сля ана лі зу ку ри ку лу му й ви зна -
чен ня об ся гу ма те рі а лу, який уч ні ма ли опа ну ва ти, мож на пе ре хо ди ти до по ста -
нов ки окре мих спе ци фіч них за дач, рі вень до сяг нен ня яких ви пла ну є те
ви мі рю ва ти. Во ни за да ють па ра мет ри для оці ню ван ня і в де яких ви пад ках на -
стіль ки чіт ко про пи са ні в ку ри ку лу мі, що вчи те лю не має по тре би фор му лю ва ти
на їх осно ві свої влас ні. В та ко му ра зі, ви прос то оби ра є те ті, які пла ну є те ви мі -
рю ва ти. У доб ре по став ле ній за да чі точ но вка за но, що має про де мон ст ру ва ти
учень, де, ко ли, як час то та за яких об ста вин, щоб мож на бу ло су ди ти про за сво -
єн ня ним пев но го еле мен ту знань, умінь чи на ви чок.

На ве де ний ви ще при клад із сор ту ван ням на мис тин міс тить по рів ня но чіт -
кі ви мо ги до рів ня успіш нос ті. Однак, у цьо му ви пад ку та кож по ста ють де які
за пи тан ня. На прик лад, чи мож на од но ра зо ву де мон ст ра цію сор ту ван ня на -
мистин та ким чи ном вва жа ти прий нят ним свід чен ням то го, що учень ро зу міє
від по від ні по нят тя? За яких умов учень має про де мон ст ру ва ти це ро зу мін ня?
Скіль ки різ них ви дів і ко льо рів на мис тин по тріб но ви ко рис то ву ва ти? Звіс но,
спи сок мож ли вих за пи тань мож на про дов жу ва ти, а от же ва ша ро бо та
як учителя по ля гає в то му, щоб вста но ви ти точ ні па ра мет ри ді яль нос ті, яка
демон ст рує прий нят ний рі вень успіш нос ті та гли бо ке ро зу мін ня пев ної га лу зі
на вчан ня.

При клад. Ви мі рю ва на за да ча
До кін ця тиж ня, на уро ці ма те ма ти ки в п’ят ни цю, уч ні три чі про де мон ст ру ють
умін ня сор ту ва ти за ко льо ром на мис ти ни чо ти рьох різ них ко льо рів. Ко льо ри на -
мис тин бу дуть змі ню ва ти ся, зок ре ма пе ред ба ча єть ся ви ко рис то ву ва ти чер во ний,
ко рич не вий, жов тий, си ній, бі лий, чор ний, зе ле ний, фі о ле то вий, ро же вий та по -
ма ран че вий.

Сту пінь ре алі за ції цієї за да чі лег ко ви мі ря ти. В п’ят ни цю уч ні або про де -
мон ст ру ють здат ність по сор ту ва ти на мис ти ни три ра зи або ні.

4. Роз роб лен ня на леж них про це дур оці ню ван ня.
Отже, ви ви зна чи ли, що пла ну є те оці ню ва ти. Да лі не об хід но ви рі ши ти як це ро -
би ти. За зви чай, про це ду ри оці ню ван ня на осно ві ку ри ку лу му ефек тив ні то ді,
ко ли від бу ва ють ся в при род но му кон тек с ті уро ку. Більш фор маль ні під хо ди
оціню ван ня, де уч ні по став ле ні в штуч ні, від мін ні від на вчаль но го кон тек с ту,
умо ви, час то не га тив но по зна ча ють ся на їх ніх ре зуль та тах. Від по від но до за галь -
но го пра ви ла, уч ні ма ють де мон ст ру ва ти на бу ті знан ня, умін ня та на вич ки в тих
умо вах, в яких во ни їх за сво юють.

Психолого-педагогічне оцінювання •  85



Ви хо дя чи з кон цеп ції трі ан гу ля ції, по ши ре но го ме то ду у сфе рі якіс них до -
слід жень (Ден цин, 1978), бу ло ви су ну то те зу про те, що ре тель не оці ню ван ня
на осно ві ку ри ку лу му пе ред ба чає ура ху ван ня ре зуль та тів оці нок, які про во ди ли -
ся в різ ні дні та з ви ко ри стан ням різ них за со бів ви мі рю ван ня (про це су аль них
чи ін ших). Та кий під хід дає змо гу склас ти ре аль ну кар ти ну успіш нос ті уч ня
(Тейлор, 2000). До сто вір ність ре зуль та тів оці ню ван ня має під твер д жу ва ти ся
додат ко ви ми свід чен ня ми, а від так для фор му ван ня по рів ня но на дій но го
виснов ку по тріб но спи ра ти ся на ком бі на цію ме то дик і стра те гій (Грон лунд і Во,
2009). Для на ве де но го при кла ду із сор ту ван ням на мис тин мож на за про по ну вати
та кі ме то ди ки зби ран ня оці ноч них да них.

Ри су нок 4.3. Трі ан гу ля ція да них оці ню ван ня.

Встав ка 4.6. Ме то ди ки оці ню ван ня на уро ці

• Пра цю ю чи з кла сом у фрон таль но му ре жи мі, по про сіть усіх уч нів од но час но про -
де мон ст ру ва ти ці льо ве умін ня. Спо сте рі гай те за ни ми та став те від по від ні по -
знач ки нав про ти їх ніх імен у кон т роль ній таб ли ці.

• Орга ні зуй те гру по ву ро бо ту. На уро ці пі дій діть до кож ної гру пи та по про сіть її
учас ни ків про де мон ст ру ва ти, як во ни ви ко ну ють на вчаль не за вдан ня. Про дов -
жуй те фік су ва ти свої спо сте ре жен ня в кон т роль ній таб ли ці.

• Під час ін ди ві ду аль ної ро бо ти під ходь те до окре мих уч нів і про водь те оці ню ван ня.
• По про сіть уч нів зда ти ро бо ти, які де мон ст ру ють рі вень во ло дін ня зміс том та/або

вмін ня ми, яких во ни на вча ли ся на уро ках (на прик лад мо де лі, пись мо ві есе, ма -
люн ки, діа гра ми).
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5. Зби ран ня да них.
До цьо го мо мен ту всі по пе ред ні ета пи в здій с нен ні оці ню ван ня на осно ві ку ри -
ку лу му бу ли при свя че ні пла ну ван ню. Ви ви зна чи ли, що по тріб но оці ню ва ти і як.
Те пер нас тав час вті лю ва ти свій план у жит тя й по ча ти зби ра ти да ні. До них на -
ле жать усі кон т роль ні й спо сте ре жен ня, що про во ди ли ся з ме тою оці ни ти рі вень
успіш нос ті уч нів, на прик лад:
• да ні, зі бра ні за ре зуль та та ми струк ту ро ва них спо сте ре жень;
• да ні, зі бра ні за під сум ка ми окре мих не сис те ма тич них спо сте ре жень;
• ре зуль та ти ус них і пись мо вих тес тів та пе ре ві рок у про це сі прак тич ної ді -

яль нос ті на уро ці;
• кон т роль ні таб ли ці із за пи са ми про сту пінь сфор мо ва нос ті в уч нів окре мих

під на ви чок, пе ред ба че них ви мо га ми на вчаль ної про гра ми;
• са мо стій ні твор чі ро бо ти, які зда ли уч ні.

На дум ку Деп пе лер (1998), спо сте ре жен ня ціл ком мож на вва жа ти най важ -
ли ві шим ін стру мен том учи те ля у пла ну ван ні й ре алі за ції ку ри ку лу му. Не за леж -
но від то го, якою ак ту аль ною і до клад ною є за галь на ін фор ма ція про пев них
уч нів, вчи те ле ві все од но по тріб но про во ди ти влас ні спо сте ре жен ня та/або оці -
ню ван ня. Про гра ма втру чан ня, скла де на ви нят ко во на ба зі за галь ної ін фор ма -
ції й да них ін ших фа хів ців, для пла ну ван ня ку ри ку лу му бу де не до стат ньою.
Оці ню ван ня мо же ґрун ту ва ти ся, пов ніс тю або час т ко во, на ре зуль та тах спо сте -
ре жень.

Зби ран ня і фік су ван ня да них спо сте ре жен ня:
• до по ма гає утри му ва ти їх у пам’яті;
• не за ле жить від по пе ред ніх очі ку вань;
• ко рис не для ана лі зу то го, як на вчаль не се ре до ви ще впли ває на ха рак тер

навчаль ної ді яль нос ті уч ня;
• до по ма гає від сте жу ва ти різ ні ас пек ти на вчаль ної ді яль нос ті уч ня, змі ну їх

ти пів та час то ту про яву;
• дає змо гу оці ни ти ефек тив ність стра те гій і про грам;
• за без пе чує фун да мент для ви зна чен ня і мо ди фі ка ції на вчаль них за вдань

і ме то дів ви кла дан ня.

Ко ли вчи тель спо сте рі гає за ха рак те ром на вчаль ної ді яль нос ті уч ня, зок ре -
ма йо го ро бо тою у про це сі ви ко нан ня пев но го за вдан ня, та на ма га єть ся від най -
ти най більш імо вір ні по яс нен ня по мі че но го, це слу гує хо ро шим орі єн ти ром
у ви бо рі не об хід них мо ди фі ка цій та за без пе чує чіт ку осно ву для по даль ших
спосте ре жень. Зби ран ня да них спо сте ре жен ня є обов’яз ко вою скла до вою про -
це су роз роб лен ня про гра ми, її впро вад жен ня та оцін ки. Во но дає змо гу пла ну -
ва ти ре аліс тич ні ці лі, які від по ві да ють на вчаль ним по тре бам уч нів.

6. Уза галь нен ня да них.
Зі бра ні да ні важ ли во уза галь ни ти, що є пер шим кро ком до їх осмис лен ня. Іно ді
кон т роль ні таб ли ці зай ма ють не од ну сто рін ку (особ ли во таб ли ці для всьо го
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класу), то му з них не об хід но ви вес ти да ні для окре мо го уч ня. На ета пі уза галь -
нен ня по тріб но та кож склас ти ко рот ке ре зю ме з під сум ка ми всіх про ве де них
спо сте ре жень та за ува жень, які від об ра жа ють за галь ний рі вень успіш нос ті сто -
сов но вста нов ле них ва ми ака де міч них кри те рі їв. Де які пе да го ги ви ко рис то ву -
ють та кі ре зю ме для під го тов ки пись мо во го зві ту бать кам про про грес уч ня.

7. Пред с тав лен ня да них.
Якщо ви зби ра ли й уза галь ню ва ли да ні, які під да ють ся кіль кіс но му об чис лен -
ню та мо жуть бу ти ви ра же ні в фор мі чис ла або від сот ка (на прик лад, оцін ки
за тес та ми, твор чи ми за вдан ня ми або ре зуль та ти струк ту ро ва них спо сте ре жень)
і як що ви фік су ва ли ці да ні впро довж пев но го пе рі о ду, то до сяг ну тий про грес
мож на від об ра зи ти на гра фі ку.

При клад. Пред с тав лен ня ре зуль та тів кон т роль них ро біт 
із пе ре вір ки на ви чок ор фо гра фії
Кож но го тиж ня Мар тін пи ше кон т роль ну на осно ві чер го во го спис ку з 10 слів,
у яких він ра ні ше при пус тив ся по ми лок на пись мі. Йо го ба ли за пра виль но на -
пи са ні сло ва мож на уза галь ни ти та ким чи ном: 1-й тиж день — 3/10; 2-й — 3/10;
3-й — 4/10; 4-й — 5/10; 5-й — 7/10; 6-й — 6/10; 7-й — 9/10; 8-й — 4/10; 9-й —
8/10. Ре зуль та ти Мар ті на лег ше ін тер пре ту ва ти, як що пред с та ви ти їх у гра фіч ній
фор мі, як по ка за но на рис. 4.4. На ве де ний гра фік чіт ко де мон ст рує тен ден цію
до по кра щен ня успіш нос ті в на пи сан ні кон т роль них з ор фо гра фії упро довж
дев’яти тиж нів.

Ри су нок 4.4. Ре зуль та ти Мар ті на в на пи сан ні кон т роль них з ор фо гра фії.

8. Ін тер пре та ція да них і прий нят тя рі шень.
Остан ній етап цьо го про це су пе ред ба чає ін тер пре та цію да них і прий нят тя
рішень на її осно ві. На прик лад, як що вчи тель спро бує ін тер пре ту ва ти на ве де ні
ви ще ба ли за кон т роль ни ми з ор фо гра фії без ура ху ван ня ін ших чин ни ків,
то напев но дій де ви снов ку, що Мар тін ро бить успі хи в за сво єн ні пра во пи су та що
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обра ні ме то ди ви кла дан ня є ефек тив ни ми. Якщо тен ден ція до по кра щен ня збе -
рі га єть ся пев ний час, мож на при пус ти ти, що Мар тін на да лі змо же са мо стій но
до ся га ти ана ло гіч них по каз ни ків і біль ше не по тре бу ва ти ме до дат ко вої під трим -
ки. Ре гу ляр ні пе ре вір ки пра во пи су упро довж ро ку, в то му чис лі ана ліз йо го ро -
біт для ви яв лен ня за галь но го по кра щен ня пись ма, до по мо жуть вчи те ле ві
вста но ви ти, чи пра во пис на да лі за ли ша єть ся проб лем ною ді лян кою для Мар ті -
на чи, на впа ки, став од нією з йо го силь них сто рін.

Де які ін стру мен ти і стра те гії оці ню ван ня

Пор т фо ліо.
Пор т фо ліо — чу до вий ін стру мент для про ве ден ня оці ню ван ня на осно ві ку ри ку -
лу му. Кон цеп ція уч нівсь ко го пор т фо ліо до во лі прос та й ши ро ко за сто со ву єть ся
в пе да го гіч ній прак ти ці, особ ли во в по чат ко вій лан ці. Цей ме тод та кож ефек -
тив ний для де мон ст ра ції на вчаль ної ді яль нос ті уч ня та йо го до сяг нень на рів ні
се ред ньої шко ли. Учнівсь ке пор т фо ліо яв ляє со бою до бір ку клю чо вих ро біт, які
де мон ст ру ють про грес у сфе рі за зда ле гідь ви зна че них ці лей ку ри ку лу му.

Пор т фо ліо ви ко нує по двій ну фун к цію. По-пер ше, во но міс тить кон к рет ні
свід чен ня для оці ню ван ня на осно ві ку ри ку лу му. Ко ли вчи тель го тує пись мо ву
звіт ність про по каз ни ки успіш нос ті для бать ків, то в сво їх ви снов ках і ко мен та -
рях мо же по си ла ти ся на йо го ма те рі а ли. По-дру ге, пор т фо ліо стає в при го ді при
про ве ден ні зу стрі чей з бать ка ми та уч нем для об го во рен ня про гре су. Йо го вміст
слу гує від прав ним пун к том для бе сі ди, а учень має змо гу про де мон ст ру ва ти бать -
кам свої до роб ки (див. встав ку 4.7).

Встав ка 4.7. Спо со би ор га ні за ції уч нівсь ко го пор т фо ліо

Пор т фо ліо уч нів мо жуть бу ти ор га ні зо ва ні:
• у хро но ло гіч но му по ряд ку;
• за на вчаль ни ми пред ме та ми й те ма ми;
• за кон к рет ни ми за зда ле гідь ви зна че ни ми за да ча ми ку ри ку лу му;
• за мі ша ним прин ци пом із за сто су ван ням ком бі на ції на ве де них ва рі ан тів.

Про те, де які вчи те лі не схиль ні ви ко рис то ву ва ти пор т фо ліо з ме тою оці ню -
ван ня, вва жа ю чи, що для них йо го укла дан ня озна ча ти ме до дат ко ву ро бо ту.
Це прав да, бе ру чи до ува ги, що будь-яка ді яль ність на уро ці по тре бує пев них зу -
силь. Але біль шість уч нів, на віть най мо лод ших, здат ні бра ти на се бе від по ві даль -
ність за ве ден ня й по пов нен ня сво їх на вчаль них пор т фо ліо під ке рів ниц т вом
учи те ля. В яко му об ся зі пе да гог має за без пе чу ва ти та ке ке рів ниц т во — за ле жить
від уч нів (за зви чай, мо лод шим уч ням не об хід но біль ше до по мо ги в усьо му). Але
час то ве ден ня пот р фо ліо не по тре бує знач них зу силь з бо ку пе да го га.

Учнівсь ке пор т фо ліо по тре бує ша ноб ли во го став лен ня до се бе, оскіль ки
вмі щує зі бран ня ро біть ди ти ни і пев ною мі рою від об ра жає її уні каль ну ма не ру
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на вча ти ся. Крім то го, ко ли уч ні ба чать, якої ва ги вчи тель на дає цим ма те рі а лам,
во ни са мі по чи на ють ста ви ти ся до пор т фо ліо з по ша ною і на ма га ють ся під -
триму ва ти їх у на леж но му ста ні. Щоб за охо ти ти уч нів вес ти їх на леж ним чи ном,
пе да го ги мо жуть ско рис та ти ся та ки ми стра те гі я ми:
• до по ма га ти ви зна чи ти, які ро бо ти вар то до лу чи ти до пор т фо ліо і вже сам

учень ви рі шує, які з них ви бра ти;
• до ру чи ти уч ням склас ти зміст сво їх пор т фо ліо на пер шій об кла дин ці;
• пе рі о дич но ви ді ля ти в кла сі 5 — 10 хв для то го, щоб уч ні мог ли об но ви ти

та ор га ні зу ва ти ма те рі а ли в сво їх пор т фо ліо;
• ре гу ляр но від во ди ти час на уро ці (5 — 10 хв), щоб уч ні пе ре ві ри ли пор т фо -

ліо од не од но го, на скіль ки доб ре во ни сфор мо ва ні;
• ви ко рис то ву ва ти пе рі о ди «ви му ше но го пе ре по чин ку» (на прик лад, ко ли уч -

ні ви ко ну ють ін ди ві ду аль ні за вдан ня або пра цю ють у гру пах, що не по тре -
бує ак тив ної учас ті пе да го га) для пе ре вір ки окре мих пор т фо ліо.
Існу ють різ но ма ніт ні фор ма ти для ве ден ня пор т фо ліо. Їх мож на збе рі га ти

в пап ках на вид но му міс ці в клас ній кім на ті чи клас ти в спе ці аль ні ко роб ки (по
од ній на кож но го уч ня). За га лом, «ви гляд» пор т фо ліо об ме жу єть ся ли ше мір ку -
ван ня ми до ціль нос ті, тоб то во но має міс ти ти усе, що не об хід но для за без пе чен -
ня по треб уч нівсь ко го ко лек ти ву. Єди на спіль на скла до ва — це по каж чик, який
роз мі щу ють на об кла дин ці або на окре мо му ар ку ші в пор т фо ліо. У по каж чи ку
по тріб но за зна чи ти:
• да ту, ко ли кож ну ро бо ту бу ло до лу че но до пор т фо ліо;
• опи со ву на зву кож ної ро бо ти;
• по си лан ня на за да чу ку ри ку лу му, якої ця ро бо та сто су єть ся.

Ви мо же те оби ра ти будь-який ва рі ант офор м лен ня на вчаль них пор т фо ліо,
але ми ре ко мен ду є мо до три му ва ти ся єди но го фор ма ту для всіх уч нів у кла сі.
Це по лег шує ро бо ту з ни ми (оскіль ки уч ні мо жуть пе ре ві ря ти пор т фо ліо од не
од но го) та дає змо гу стан дар ти зу ва ти ді яль ність пе да го га у про це сі оці ню ван ня
і прий нят тя рі шень.

Оці ню ван ня на осно ві те о рії мно жин но го ін те лек ту Гар д не ра.
Ни ні біль шість учи те лів доб ре знай о мі з те о рією мно жин но го ін те лек ту (ТМІ)
Гар д не ра (1983). Во на ко рис на в кон тек с ті на шої роз мо ви, од нак са ма по со бі
є до сить ком п лек с ною те мою і за слу го вує більш до клад но го роз гля ду, що ви хо -
дить за ме жі цієї книж ки. ТМІ від кри ває пе ред учи те ля ми но ві важ ли ві під хо ди
для ре алі за ції оці ню ван ня на рів ні кла су, до по ма гає ске ро ву ва ти про цес ви -
кладан ня та від сте жу ва ти на вчаль ні до сяг нен ня. Ця те о рія охоп лює ці лий на бір
здіб нос тей, які не під па да ють під тра ди цій не ви зна чен ня ін те лек ту. Спер шу
було ви ок рем ле но та кі йо го ви ди: ві зу аль но-прос то ро вий, ло гі ко-ма те ма тич -
ний, вер баль но-лін г віс тич ний, му зич но-рит міч ний, ті лес но-кі нес те тич ний, ін -
т ра пер со наль ний та ін тер пер со наль ний/со ці аль ний. Зго дом Гар д нер (1999)
та кож до дав на ту ра ліс тич ний, ек зис тен ці аль ний та ду хов ний ви ди ін те лек ту,
од нак на від мі ну від пер ших се ми, во ни по ки що не на бу ли та кої ши ро кої
популяр нос ті.
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Гар д нер ви слов лює дум ку, що в на вчаль но му про це сі не має по тре би ор га ні -
зо ву ва ти ви со ко струк ту ро ва не оці ню ван ня на осно ві ТМІ, та під дає сум ні ву ва -
лід ність знач ної час т ки фор ма лі зо ва них струк ту ро ва них тес тів, роз роб ле них для
оцін ки різ них ви дів ін те лек ту. На йо го пе ре ко нан ня:

Для біль шос ті ді тей віль ний про цес пі знан ня в на си че но му й ба га то пла но во му середовищі

кла  су, який пра цює за тех но ло гією Spectrum, або в ди тя чо му му зеї уже сам по со бі є до -

стат  нім, аби склас ти при близ не уяв лен ня про сфор мо ва ність у них різ них видів ін те лек ту

на пев но му ета пі їхньо го жит тя. Біль ше ні чо го не по тріб но, і, бе ру чи до ува ги ймо  вір ність

по даль шо го роз вит ку цих ін те лек ту аль них здіб нос тей, важ ли во не пе ре оці ню  ва ти зна -

чен ня од но го-єди но го зрі зу, зроб ле но го на пев ний мо мент (Гар д нер, 1999, с. 137).

Пам’ята ю чи про ре ко мен до ва ний Гар д не ром «при близ ний» під хід, а са ме:
яким чи ном пе да гог має струк ту ру ва ти оці ню ван ня мно жин но го ін те лек ту? Вче -
ний опи сує екс пе ри мент зі ство рен ня ба га то пла но во го на вчаль но го се ре до ви -
ща в гру пі до шкіль но го за кла ду (Spectrum classroom), під час яко го бу ло
окрес ле но пер с пек тив ну мо дель оці ню ван ня на рів ні кла су. В цій гру пі ді тей за -
охо чу ва ли гра ти ся в пев но му цен т рі ді яль нос ті на ви бір. При чо му, в кож но му
та ко му цен т рі ува га зо се ред жу ва ла ся на яко мусь од но му ви ді ін те лек ту, що спо -
ну ка ло ді тей за сто со ву ва ти йо го в про це сі гри, ви ко нан ня за вдань та розв’язан -
ня проб лем них за дач. На прик лад, для з’ясу ван ня роз вит ку му зич но го ін те лек ту
в од но му з цен т рів їм про по ну ва ли по гра ти на прос тих му зич них ін стру мен тах
та роз учи ти піс ні. Що ра зу та ке оці ню ван ня про во ди ло ся в при род но му кон тек -
с ті (у гру пі), де ді ти по чу ва ли ся не ви му ше но й ком фор т но.

Те за про мож ли вість не фор маль но го оці ню ван ня ви дів ін те лек ту на дає
знач ну сво бо ду вчи те лям, які ба жа ють пра цю ва ти в цьо му на пря мі. Зро зу мі ло,
спер шу пе да го ги ма ють доб ре орі єн ту ва ти ся в цих ін те лек ту аль них здіб нос тях
і зна ти, як во ни про яв ля ють ся в прак тич ній ді яль нос ті. Ма ю чи на мір оці ни ти
силь ні сто ро ни уч нів че рез приз му ТМІ, вчи те лі мо жуть ство ри ти кіль ка цен т рів
ді яль нос ті, де ко жен орі єн то ва ний на якийсь один йо го вид. На прик лад, у цен -
т рі для ви мі рю ван ня ті лес но-кі нес те тич но го ін те лек ту уч ні ма ють ви ко ну ва ти
спор тив ні або тан цю валь ні впра ви, які пе ред ба ча ють хо ро шу ко ор ди на цію
та фізич ну вправ ність. В цен т рі для ви мі рю ван ня ло гі ко-ма те ма тич но го ін те лек -
ту во ни розв’язу ва ти муть за да чі за до по мо гою різ них ал го рит мів. Слід за зна чи -
ти, що в кож но му та ко му цен т рі за вдан ня й ви ди ді яль нос ті ма ють сто су ва ти ся
май же ви нят ко во яко гось од но го ви ду ін те лек ту (на пря му), аби не сплу та ти
проде мон ст ро ва ні уч нем по каз ни ки з йо го здіб нос тя ми в ін ших сфе рах.

У пра цях ін ших ав то рів да ють ся по ра ди що до про ве ден ня більш струк ту ро -
ва но го «ав тен тич но го» оці ню ван ня ви дів ін те лек ту (Бел лан ка, Чеп мен і Шварц,
1994; див. встав ку 4.8). Автен тич ний під хід в оці ню ван ні пе ред ба чає мак си маль -
но мож ли ве від тво рен ня си ту а цій, з яки ми уч ні сти ка ють ся в «ре аль но му сві ті»
по за шко лою. То му йо го вва жа ють прак тич ним і ди на міч ним спо со бом оці ню -
ван ня, який дає змо гу ви ко рис то ву ва ти ши ро кий діа па зон тра ди цій них і не тра -
ди цій них ме то дів.
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Встав ка 4.8. Ме то ди ав тен тич но го оці ню ван ня

У ме жах за галь ної ка те го рії «ав тен тич но го оці ню ван ня» Бел лан ка та ін. (1994) ви ок -
рем лю ють та кі йо го різ но ви ди.
• Ви став ка на вчаль них до сяг нень. Пра цю ю чи за цим ме то дом, уч ні до слід жу ють

те му, а по тім ство рю ють пев ний ви став ко вий екс по нат для де мон ст ра ції на бу тих
знань, умінь і на ви чок. Най час ті ше це по стер, але іс ну ють та кож ін ші ти пи екс -
по на тів: мо де лі, мис тець кі ро бо ти, комп’ютер ні пре зен та ції, бро шу ри та рек лам -
ні ого ло шен ня.

• Прак тич на ді яль ність. Учні де мон ст ру ють свої знан ня та вмін ня че рез пев ну ді яль -
ність. На прик лад, во ни ма ють на пи са ти й по ста ви ти ко рот ку п’єсу, про дек ла му -
ва ти вір ші, взя ти участь у ви ко нан ні му зич но го тво ру, про чи та ти не ве лич ке
опо ві дан ня, зня ти ко рот кий фільм, ство ри ти ра діо пе ре да чу (справ ж ню або
у фор мі на вчаль ної си му ля ції) чи по ста ви ти й ви ко на ти та нок. Гля даць ка ауди то -
рія мо же скла да ти ся з ма лих груп, усьо го кла су чи груп уч нів з ін ших кла сів.

• Що ден ни ки та «бор то ві жур на ли». Учні опи су ють свою на вчаль ну по до рож у що -
ден ни ках ре флек сії. Ве ден ня та ко го що ден ни ка дає їм чу до ву на го ду фік су ва ти
«ре аль ні фак ти» про те, чо го во ни на вчи ли ся, а та кож ана лі зу ва ти влас ний про -
цес на вчан ня, об мір ко ву ва ти мо мен ти, ко ли во ни ефек тив но за сво ю ва ли знан ня,
а ко ли ні, та пла ну ва ти свої по даль ші кро ки в по кра щен ні успіш нос ті. Що ден ни ки
та «бор то ві жур на ли» не зав ж ди скла да ють ся тіль ки з уч нівсь ких за пи сів. Во ни
та кож мо жуть міс ти ти ма люн ки, аудіо- та ві део ма те рі а ли, комп’ютер ні пре зен та ції.

• Де мон ст ра ції. Для уч нів де мон ст ра ція — це най пе ре кон ли ві ший спо сіб по ка за -
ти, чо го во ни на вчи ли ся. Її мож на ви ко рис то ву ва ти з ме тою оці ню ван ня, і в по -
всяк ден ній ро бо ті як скла до ву на вчан ня і ви кла дан ня. На прик лад, учень мо же
на вча ти пев них умінь ін шо го уч ня, гру пу чи клас.

• Про дук ти. Вчи те лі тра ди цій но оці ню ва ли уч нів за про дук та ми їхньої на вчаль ної ді -
яль нос ті. Це, зок ре ма есе та спе ці аль но ви го тов ле ні пред ме ти для де мон ст ра ції
ре зуль та тів на вчан ня. Во ни й ни ні за ли ша ють ся ва лід ною фор мою оці ню ван ня,
на прик лад, ко ли ви ко рис то ву ють ся в по єд нан ні з ін ши ми під хо да ми. Про дук та -
ми на вчаль ної ді яль нос ті мо жуть бу ти мо де лі, мис тець кі ро бо ти, ство ре ні уч ня ми
книж ки, гра фі ки, аудіо- та ві део ма те рі а ли, ви ро би з тка нин, на прик лад кос тю -
ми, кар ти та комп’ютер ні пре зен та ції.

• Про цес розв’язан ня проб лем но-орі єн то ва них за вдань. У рам ках цьо го ме то ду уч -
ні са мі мо жуть розв’язу ва ти проб лем ні за вдан ня або при ду му ва ти їх для ін ших.
Оці ню ю чи ха рак тер їх ви рі шен ня, важ ли во не прос то бра ти до ува ги кін це вий ре -
зуль тат, а спо сте рі га ти за тим, як уч ні на ма га ють ся шу ка ти від по відь. При кла да -
ми проб лем но-орі єн то ва но го оці ню ван ня є на пи сан ня та єм ни чих або де тек тив них
іс то рій, які ма ють «роз кри ти» од но клас ни ки, розв’язан ня ма те ма тич них за дач,
ви рі шен ня проб лем них си ту а цій, по да них у сю жет ній фор мі або в іс то рич но му
кон тек с ті, а та кож по шук но вої сфе ри за сто су ван ня для знай о мо го пред ме та.

• Гра фіч ні ор га ні за то ри. Гра фіч ні ор га ні за то ри да ють змо гу ана лі зу ва ти влас ну
на вчаль ну ді яль ність, пе ре во дя чи її на більш ви со кий рі вень ме та піз нан ня.
З допо мо гою руч ки й па пе ру уч ні від об ра жа ють свій ін ди ві ду аль ний про цес
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навчан ня у ви гля ді своє рід ної кар ти. На ній во ни по зна ча ють мо мен ти, ко ли ство -
ри ли той чи ін ший на вчаль ний про дукт або сфор му ва ли пев не вмін ня, яке мо -
жуть про де мон ст ру ва ти. Ви ко ри стан ня гра фіч них ор га ні за то рів дає змо гу
оці ни ти ін ди ві ду аль ний на вчаль ний шлях уч ня, зро зу мі ти, як він на вча єть ся
і що йо му по тріб но зро би ти для по кра щен ня успіш нос ті.

• Про ек ти. До них мож на від нес ти доб ре знай о мі ре фе ра ти й са мо стій ні твор чі ро -
бо ти на за да ну вчи те лем те му, які ви ко ну ють за за вдан ням учи те ля, а та кож уч -
нівсь кі до слід ниць кі про ек ти з ви вчен ня пев ної проб ле ми. За лу чен ня уч нів
до про ек т ної ді яль нос ті до по ма гає оці ни ти їх ні на вич ки по шу ко вої ді яль нос ті і те,
як во ни зби ра ють, оби ра ють і ви ко рис то ву ють ін фор ма цію. На прик лад, уч ні мо -
жуть про во ди ти до слід жен ня у ме ре жі Інтер нет, ді ли ти ся ін фор ма цією з ін ши ми
гру па ми уч нів, роз роб ля ти і за сто со ву ва ти опи ту валь ні лис ти або ство ри ти гро -
мадсь ку гру пу, струк ту ру чи ор га ні зу ва ти по дію.

Оці ню ван ня на осно ві не сис те ма тич ної ін фор ма ції
У фор му ван ні пов ної кар ти ни по треб уч ня, йо го силь них сто рін, ін те ре сів і мо -
ти ва цій важ ли ву роль ві ді грає не сис те ма тич на, роз різ не на ін фор ма ція за умо ви,
що її ви ко рис то ву ють зва же но та в по єд нан ні з ін ши ми фор ма ми оці ню ван ня.
При чо му йдеть ся не ли ше про уч нів з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми, на впа -
ки, за зна че ний ме тод, як і реш та опи са них у цьо му роз ді лі, під хо дить для всіх ді -
тей. У на шо му кон тек с ті під не сис те ма тич ною ін фор ма цією ма ють ся на ува зі
да ні, от ри ма ні у про це сі не фор маль них бе сід з уч нем, йо го ро вес ни ка ми, ко лиш -
ні ми вчи те ля ми, чле на ми ро ди ни та ін ши ми пра ців ни ка ми шко ли. Оці ню ван ня
та кож охоп лює всі за пи си, які ви час від ча су ро би те на уро ках, не фор маль ні оці -
ноч ні шка ли та кон т роль ні таб ли ці спо сте ре жень.

Інтерв’ю з бать ка ми
Як уже за зна ча ло ся, у про це сі оці ню ван ня од ним із основ них дже рел ін фор ма -
ції є бать ки, і знач на час т ка от ри ма них від них да них під па дає під ка те го рію «не -
сис те ма тич них», у то му чис лі їх ні ус ні ко мен та рі та у фор мі за пи сок.

Бать ки мо жуть на да ва ти ко рис ну ін фор ма цію та за без пе чу ва ти під трим ку
у про це сі на вчан ня. То му важ ли во від по чат ку на ла го ди ти з ни ми хо ро ші сто сун ки,
про від ним прин ци пом яких є спів пра ця. Рух ін фор ма ції має бу ти дво сто рон нім.
Тоб то не ли ше бать ки здат ні ді ли ти ся з ва ми цін ни ми спо сте ре жен ня ми, а й ви та -
кож мо же те ро би ти те са ме для них, да ю чи змо гу біль ше ді зна ти ся про про грес
їхньої ди ти ни в шко лі. Роз по чи на ти кон так ти з бать ка ми вар то яко мо га ра ні ше,
мож ли во на віть до по чат ку на вчаль но го ро ку. І в іде аль но му ва рі ан ті між ва ми ма -
ють скла да ти ся при яз ні й про дук тив ні сто сун ки на осно ві вза єм но го ро зу мін ня.

Ниж че про по ну є мо кіль ка за пи тань для ін терв’ю з бать ка ми, які до по мо -
жуть глиб ше зро зу мі ти уч ня. Їх бу ло за по зи че но із шир шо го спис ку Спі нел лі
(2002) і по да но тут у мо ди фі ко ва но му ви гля ді.
• У чо му по ля га ють силь ні сто ро ни ва шої ди ти ни і в яких сфе рах во на ви яв -

ляє пев ні по тре би?
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• Які особ ли ві та лан ти є у ва шої ди ти ни?
• Що мо ти вує ва шу ди ти ну? Які в неї ін те ре си?
• Чи по до ба єть ся ва шій ди ти ні у шко лі?
• Чи має ва ша ди ти на особ ли ві стра хи або чи є щось, що зму шує її хви лю ва ти ся?
• Чи ба га то дру зів у ва шої ди ти ни? Які во ни?
• Які сто сун ки у ва шої ди ти ни з учи те ля ми?
• Чи по люб ляє ва ша ди ти на гру по ві ви ди ді яль нос ті або, на впа ки, во ліє

працю ва ти са ма?
• Чи прий має ва ша ди ти на на се бе від по ві даль ність за ви ко нан ня за вдань?
• Роз ка жіть, будь лас ка, про по пе ред нє на вчан ня ва шої ди ти ни (на вчаль ні

закла ди, кон тек с ти то що).
• Які ці лі для ва шої ди ти ни ви ста ви те цьо го ро ку?
• Чи є щось іще, що я маю зна ти, або будь-яка ін ша ін фор ма ція, яка мо же

мені зна до би ти ся?
• Яку ін фор ма цію я мо жу на да ти вам за раз і в по даль шо му на ре гу ляр ній

осно ві? Чим я мо жу до по мог ти вам цьо го ро ку?

Ви ко рис то ву ю чи ці за пи тан ня як орі єн тир під час роз мо ви, по ряд з ни ми
мож на та кож до слід жу ва ти ін ші ас пек ти та про пус ка ти пун к ти, що не сто су ють -
ся ва шо го на вчаль но го кон тек с ту. У про це сі ін терв’ю ре ко мен ду єть ся до три му -
ва ти ся об ра ної те ма ти ки й ви тра ча ти мі ні мум ча су на сто рон ню ін фор ма цію.
Однак це не озна чає, що ви не по вин ні від хи ля ти ся від на пе ред ви зна че но го на -
пря му. Адже бать ки мо жуть під ні ма ти ін ші за пи тан ня, які не спа ли на дум ку вам.
Про те, на віть від хо дя чи від основ ної те ми бе сі ди, не об хід но пам’ята ти, що ме та
ва шої зу стрі чі по ля гає в то му, аби біль ше ді зна ти ся про уч ня. Та кож слід звер ну -
ти ува гу на те, що от ри ма на від бать ків ін фор ма ція, якою б не фор маль ною во на
не бу ла, має за ли ша ти ся кон фі ден цій ною і її не мож на роз го ло шу ва ти на віть
сво їм ко ле гам у шко лі. Якщо ви ба жа є те по ді ли ти ся окре ми ми фак та ми чи да ни -
ми з ін ши ми пра ців ни ка ми, спер шу по тріб но за ру чи ти ся до зво лом бать ків.

Для ін терв’ю слід оби ра ти міс це, де бать ки по чу ва ти муть ся ком фор т но, на -
прик лад зруч ну й при віт ну кім на ту у шко лі. Мож на за про по ну ва ти ка ву або чай
і до клас ти всіх зу силь для під три ман ня не фор маль ної ат мо сфе ри. Це, по-пер ше,
до по мо же от ри ма ти більш від кри ті й роз гор ну ті від по ві ді і, по-дру ге, дасть бать -
кам від чут тя, що їх сприй ма ють як важ ли вих чле нів спіль но ти ва шо го кла су й
шко ли.

Інтерв’ю з уч ня ми
Про ве ден ня ефек тив но го ін терв’ю з уч ня ми, яке дає змо гу от ри му ва ти ко рис ні
від по ві ді, по тре бує ви со ко го рів ня пе да го гіч ної май с тер нос ті. За ро ки спіл ку -
ван ня з уч ня ми біль шість учи те лів уже ви ро би ли по тріб ні на вич ки. Та кож, як що
учень від ві ду вав ва шу шко лу ра ні ше, то між ва ми, на пев но, вста но ви ла ся пев на
фор ма сто сун ків (на віть, як що во ни зво дять ся до то го, що ви зна є те од не од но -
го в об лич чя та на ім’я). Це до по мо же ство ри ти для ньо го ком фор т ну ат мо сфе -
ру під час ін терв’ю.
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Не за леж но від ві ку уч нів, у про це сі ін терв’ю слід на да ва ти пе ре ва гу не фор -
маль ній бе сі ді. Без умов но, вас ці кав лять чес ні й від вер ті від по ві ді, а не ті, які,
на дум ку уч нів, ви б хо ті ли по чу ти. Для цьо го най кра ще пі дій де се ре до ви ще
зі спо кій ною і не ви му ше ною ат мо сфе рою, де во ни мо жуть віль но ви слов лю ва ти
свою дум ку. То му будь-які ін терв’ю ма ють про хо ди ти у звич но му для уч ня міс ці,
на прик лад у кла сі, бі б ліо те ці, спор т за лі, на дво рі чи на спор тив но му або іг ро во му
май дан чи ку. Ре ко мен ду єть ся уни ка ти при мі щень, ку ди «сто рон нім вхід за бо ро -
не но», тоб то кім нат пер со на лу, вчи тель сь ких або кім нат для зу стрі чей з бать ка ми.
Про во ди ти ін терв’ю по тріб но сам-на-сам, але, вод но час, ко жен пе да гог має усві -
дом лю ва ти мож ли ві на слід ки пе ре бу ван ня в ка бі не ті з уч нем на один ці.

Ви мо же те за сто со ву ва ти та кі са мі за пи тан ня, що й під час бе сі ди з бать ка -
ми уч ня, пе ре фра зу вав ши їх від по від ним чи ном. На ве де ний ниж че спи сок ста -
не ко рис ним від прав ним пун к том.
• Які твої силь ні сто ро ни? В яких сфе рах ти іно ді по тре бу єш до по мо ги?
• Які твої особ ли ві та лан ти?
• Що мо ти вує те бе до во ди ти до кін ця свої шкіль ні за вдан ня? Чим ти ці -

кавишся?
• То бі по до ба єть ся у шко лі?
• Чи є в те бе якісь особ ли ві стра хи або щось та ке, що зму шує те бе хви -

люватися?
• Чи ба га то в те бе дру зів? Чим ви за зви чай по люб ля є те зай ма ти ся?
• У те бе за га лом гар ні сто сун ки з учи те ля ми?
• Як то бі біль ше по до ба єть ся пра цю ва ти — са мо стій но чи в гру пах?
• Хто не се від по ві даль ність за те, щоб ти ви ко ну вав свої шкіль ні за вдан ня?
• Роз ка жи про шко лу, де ти на вчав ся ра ні ше.
• Що б ти хо тів ви вча ти цьо го ро ку?
• Мож ли во, ти хо тів би ще щось до да ти?
• Чим я мо жу до по мог ти то бі цьо го ро ку?

Інтерв’ю з пер со на лом шко ли
З різ них по гля дів, про ве ден ня ін терв’ю з ко ле га ми в шко лі мо же бу ти од ним
із най прос ті ших ас пек тів оці ню ван ня. Ви вже на пев но знай о мі з пра ців ни ка ми
на вчаль но го за кла ду, яких ба жа є те за лу чи ти до цьо го про це су, тож для роз мо ви
пі дій де будь-яке ней т раль не міс це у шко лі з не фор маль ною та ком фор т ною
атмо сфе рою, на прик лад кім на та для від по чин ку або вчи тель сь ка. На ступ ний
роз діл при свя че но те мі спів пра ці з ко ле га ми, то му тут не має по тре би до клад но
зу пи ня ти ся на її ба зо вих прин ци пах. До стат ньо за ува жи ти, що в біль шос ті
випад ків сто сун ки між ва ми ма ють бу ти теп ли ми і про фе сій ни ми. І як що це так,
то, аби про вес ти ін терв’ю, по тріб но прос то знай ти час для друж ньої роз мо ви.

Ко ло спів роз мов ни ків для про ве ден ня ін терв’ю має охоп лю ва ти клю чо вих
чле нів шкіль но го пер со на лу, в то му чис лі вчи те лів, які на вча ли уч ня ра ні ше, асис -
тен тів вчи те ля і до по між них пра ців ни ків. Мож ли во, ви та кож ви рі ши те пого во ри -
ти з ін ши ми пра ців ни ка ми, як що, на ва шу дум ку, во ни в змо зі на да ти важ ли ву
ін фор ма цію. Звіс но, пер со нал шко ли мо же за без пе чи ти вас «не за пе реч ни ми
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факта ми», тоб то по ві до ми ти ре зуль та ти тес тів або на да ти зраз ки ро біт. Це ко рис -
на ін фор ма ція. Та кож, вар то роз гля ну ти за пи тан ня, по діб ні до тих, які за сто со ву -
ва ли ся для бать ків та уч нів.
• Які силь ні сто ро ни і по тре би уч нів у цьо му кла сі?
• Які особ ли ві та лан ти по міт ні в цьо му кла сі?
• Що мо ти вує уч нів? Які їх ні ін те ре си?
• Чи мож на вва жа ти, що уч ням по до ба єть ся в шко лі?
• Чи мож на ска за ти, що в де яких уч нів є особ ли ві стра хи або щось, що зму шує

їх хви лю ва ти ся?
• Чи звик ли во ни пра цю ва ти у гру пах?
• Чи прий має ця ди ти на на се бе від по ві даль ність за ви ко нан ня за вдань?
• Над яки ми ці ля ми ми мог ли б про дов жи ти ро бо ту цьо го ро ку?
• Чи є ще щось, що я маю зна ти, або ін ша ін фор ма ція, якою ме ні вар то

володі ти?

Ана ліз про ве де них ін терв’ю
Пі сля за вер шен ня всіх ін терв’ю ви мо же те по рів ня ти від по ві ді шля хом трі ан гу -
ля ції (Ден цин, 1978; Лін кольн і Гу ба, 1985). Цей ме тод якіс но го до слід жен ня пе -
ред ба чає зі став лен ня різ них дже рел ін фор ма ції та по даль ший ана ліз її по діб них
і від мін них еле мен тів, що дає змо гу ви ро би ти все біч ний по гляд на проб ле му. Для
трі ан гу ля ції да них ін терв’ю ра ди мо ско рис та ти ся Фор мою 1 у роз ді лі «Зраз ки
ко рис них до ку мен тів», яка знач но по лег шить їх опра цю ван ня. Фор му мож на
ско пі ю ва ти і мо ди фі ку ва ти для за пи су й ана лі зу от ри ма них від по ві дей.

У цьо му роз ді лі по да но ха рак те рис ти ку двох ти пів оці ню ван ня — пси хо ло -
гіч но го та на рів ні кла су. Ми спо ді ва є мо ся, що по да ний у пер шій час ти ні огляд
ме то дів пси хо ло гіч но го оці ню ван ня до по мо же вам кра ще ро зу мі ти й ін тер пре -
ту ва ти всі фор ма лі зо ва ні зві ти, з яки ми ви на да лі ма ти ме те спра ву в сво їй про -
фе сій ній ді яль нос ті. Нам та кож хо четь ся ві ри ти, що з ма те рі а лів про оці ню ван ня
на рів ні кла су ви по чер п ну ли для се бе кіль ка ідей і візь ме те їх за осно ву для про -
ве ден ня оці ню ван ня та прий нят тя пе да го гіч них рі шень. У на ступ но му роз ді лі
йти меть ся про спів пра цю — од ну з фун да мен таль них скла до вих хо ро шої ін к лю -
зив ної прак ти ки.

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ РОЗДІЛУ
Оці ню ван ня — про цес, ме та яко го — ви зна чи ти, чи від бу ло ся за сво єн ня знань/
на ви чок та/або чи по тріб не до дат ко ве на вчан ня.
Оці ню ван ня на осно ві ку ри ку лу му — за сто су ван ня за дач ку ри ку лу му як осно ви
для ви зна чен ня то го, що учень знає та вміє.
Ко е фі ці єнт ін те лек ту (IQ) — ста тис тич ний ін стру мент, який по ка зує ре зуль тат ін -
ди ві да на двос п ря мо ва ній шка лі із се ре дин ною по знач кою 100 ба лів від нос но
ре зуль та тів ін ших пред с тав ни ків йо го ві ко вої гру пи за тес том ког ні тив них здіб -
нос тей.
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Про цен тиль ний ранг — по каз ник, що від об ра жає ре зуль тат ін ди ві да у ви ко нан ні
тес ту по рів ня но з ре зуль та та ми ін ших пред с тав ни ків йо го ві ко вої гру пи.
Пор т фо ліо — до бір ка основ них ро біт уч ня, які де мон ст ру ють про грес у на пря мі
за зда ле гідь ви зна че них ці лей про гра ми.

ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ ТА РЕФЛЕКСІЇ
4.1 Чим різ ні ви ди пси хо ло гіч но го оці ню ван ня ко рис ні для вчи те ля?
4.2 Яким чи ном оці ню ван ня на осно ві ку ри ку лу му мож на ін тег ру ва ти в по всяк -

ден ний на вчаль ний про цес?
4.3 Ко ли до ціль но про во ди ти оці ню ван ня для на вчан ня? Ко ли вар то про во ди -

ти оцін ку на вчан ня? Які ме то ди оці ню ван ня мо жуть ви ко ну ва ти обид ві
фун к ції?
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Співпраця

ГОЛОВНІ ТЕМИ РОЗДІЛУ
• Спіль но та фа хів ців, яка на вча єть ся (СФН)
• Спіль не до слід жен ня
• По кра щен ня якос ті спіль но го об го во рен ня
• Спів пра ця із шир шою шкіль ною спіль но тою
• Спів пра ця в ін к лю зив но му кла сі
• Спів пра ця з ро ди на ми
• Спів пра ця з уч ня ми

Якщо всі ру ха ють ся впе ред ра зом, успіх не зму сить на се бе че ка ти.
Ген рі Форд

Інклю зив ні шко ли вва жа ють роз ма їт тя сво їм цін ним на дбан ням, що при мно -
жує со ці аль ний ка пі тал та зба га чує шкіль ну спіль но ту. Во ни та кож на да ють

ве ли ко го зна чен ня де мо кра тич ним про це сам пред с тав ниц т ва і спів пра ці, які від -
кри ва ють шлях до ро зу мін ня й ін тег ра ції різ них по гля дів, до ви роб лен ня ін но -
ва цій них рі шень у від по відь на уні каль ні ви кли ки на вчаль но го за кла ду. Істин на
спів пра ця мож ли ва в се ре до ви щі, де вчи те лі пра цю ють од не з од ним та пред с тав -
ни ка ми шир шої шкіль ної спіль но ти: об мір ко ву ють, ана лі зу ють, дис ку ту ють
та об го во рю ють, ви ко рис то ву ю чи весь по тен ці ал ко лек тив но го знан ня та роз -
роб ля ю чи но ві прак ти ки для сво го на вчаль но го за кла ду. Шкіль на спіль но та скла -
да єть ся із ши ро ко го ко ла за ці кав ле них сто рін (уч нів, учи те лів, лі де рів, бать ків,
фа хів ців, під при єм ців, по са дов ців, які фор му ють по лі ти ку, та ке рів ни ків ор ганів
управ лін ня осві ти), при чо му кож на з них має свої по гля ди, по тре би й очі ку ван -
ня що до ро бо ти шко ли. У прак ти ці ін к лю зив ної шко ли прин цип пред с тав ниц -
т ва озна чає, що го лос кож но го учас ни ка цієї спіль но ти і йо го по гля ди ма ють
ве ли ку цін ність та важ ли ві для фор му ван ня єди но го ро зу мін ня. То му ви ни кає
не об хід ність від на хо ди ти та кі спо со би спів пра ці, які да ють змо гу за лу ча ти
до цьо го про це су вчи те лів, бать ків, са мих уч нів, до по між ний пер со нал та ін ших
фа хів ців. Ми спо ді ва є мо ся, що опи са ні в цьо му роз ді лі по ра ди до по мо жуть
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розви ва ти спів пра цю, до слід ниць ку ді яль ність, об мін про фе сій ни ми знан ня ми
й до сві дом, по си лю ва ти ефек тив ність цих про це сів; а та кож спри я ти муть на -
вчан ню й успі ху всіх чле нів шкіль ної спіль но ти.

Спіль но та фа хів ців, яка на вча єть ся

Учи те лі та проб ле ми ви кла дан ня
В ін к лю зив них шко лах учи те лі, уч ні, ро ди ни та ін ші пред с тав ни ки шир шої
спіль но ти пра цю ють ра зом за для по кра щен ня на вчан ня і ви кла дан ня на бла го
кож но го. То му пи тан ня ви кла дан ня та фа хо вос ті пе да го гіч них кад рів на бу ва ють
кри тич ної ва ги та знач ною мі рою впли ва ють на на вчан ня уч нів і за без пе чен ня їм
рів них мож ли вос тей для до сяг нен ня най кра щих освіт ніх ре зуль та тів. Екс пер ти
ОЕСР (2005b) за зна ча ють:

Зро зу мі ло, що не іс нує єди но го уні вер саль но го на бо ру про фе сій них якос тей та ме то дів

пе да го гіч ної ді яль нос ті, який був би ефек тив ним для ро бо ти з будь-яким кон тин ген том

уч нів та в будь-яко му на вчаль но му се ре до ви щі. Цей факт стає ще більш оче вид ним, як -

що взя ти до ува ги чис лен ні сут тє ві від мін нос ті в клю чо вих ас пек тах ор га ні за ції шкіль -

но го на вчан ня в різ них кра ї нах (с. 89).

До слід жен ня в Ав ст ра лії, Ка на ді, Фін лян дії, Фран ції, Ізра ї лі, Но вій Зе лан дії,
Шот лан дії, Шве ції та Спо лу че них Шта тах свід чать про знач ний зв’язок між якіс -
тю ви кла дан ня та на вчаль ни ми ре зуль та ти уч нів (Тім пер лі та Олтон-Лі, 2008). То -
му спра вед ли во при пус ти ти, що, ба жа ю чи по ліп шу ва ти якість шкіль ної осві ти
для всіх, ми на сам пе ред ма є мо зо се ре ди ти ся на вдос ко на лен ні ро бо ти вчи те ля.
Во ло дін ня ефек тив ни ми під хо да ми й ме то да ми по зи тив но впли ває на уч нівсь ку
успіш ність (ОЕСР, 2005a) та сприяє за без пе чен ню рів них мож ли вос тей для кож -
но го уч ня (Філд, Ку че ра і Понт, 2007). Вод но час, зба га чен ня про фе сій них знань
і до сві ду окре мих пе да го гів нав ряд чи при ве де до сут тє вих змін, до стат ніх для під -
ви щен ня за галь но го рів ня на вчаль них по каз ни ків у ме жах шко ли. Вдос ко на лен -
ня якос ті шкіль но го на вчан ня для кож но го уч ня по тре бує змін на рів ні
ко лек тив но го про фе сій но го знан ня та прак ти ки всіх учи те лів, які пра цю ють у від -
по від но му на вчаль но му за кла ді. Особ ли во ко рис ни ми для по кра щен ня якос ті ви -
кла дан ня є про гра ми, орі єн то ва ні на пе да го гіч ну спів пра цю ОЕСР (2005b).
У про це сі спів пра ці вчи те лі та лі де ри ана лі зу ють прак тич не зна чен ня «но вих» пе -
да го гіч них під хо дів і те о ре тич них знань про ха рак тер на вчаль ної ді яль нос ті у світ -
лі уні каль но го кон тек с ту і прак ти ки своєї шко ли. Та ким чи ном, про фе сій не
на вчан ня (ПН) пе ре тво рю єть ся на спіль ну спра ву вчи те лів і лі де рів, на по стій ну
й не від’єм ну час ти ну їхньо го са мо вдос ко на лен ня у ме жах спіль но ти фа хів ців, яка
на вча єть ся (Ду фур, Ду фур та Ікер, 2008; Столл та ін., 2006).

Ни ні кон цеп ція спіль но ти фа хів ців, яка на вча єть ся, (СФН) на бу ває де да лі
біль шої по пу ляр нос ті. Во на опи сує струк ту ру, що умож лив лює спів пра цю та веде
до ви ник нен ня но вої куль ту ри — куль ту ри до слід жен ня, де сис те ма тич не
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вивчен ня фак тич них да них і кри тич на ре флек сія є нор мою і де всі є ак тив ни ми
учас ни ка ми: вчи те лі, уч ні, бать ки та ін ші фа хів ці.

Спіль но та фа хів ців, яка на вча єть ся, — це від кри та гру па лю дей, які вмо ти во ва ні спіль -

ною ідеєю на вчан ня; які спів пра цю ють і під три му ють од не од но го та, в ме жах своєї спіль -

но ти і по за нею, зна хо дять мож ли вос ті для спіль но го ана лі зу своєї прак ти ки та осво єн ня

но вих під хо дів, ма ю чи на ме ті по кра щу ва ти на вчан ня всіх уч нів (Столл та ін., 2006).

Вчи те лі та лі де ри ра зом ви вча ють шкіль ну прак ти ку і пра цю ють над її вдос -
ко на лен ням. Во ни та кож тіс но вза є мо ді ють з ін ши ми фа хів ця ми освіт ньої га лу -
зі, фа хів ця ми в га лу зі охо ро ни здо ров’я та з пред с тав ни ка ми шир шої шкіль ної
спіль но ти. У чо му по ля гає цін ність кон цеп ції СФН для прак ти ки ін к лю зив но го
на вчан ня? Як свід чать ма те рі а ли на уко вих до слід жень, ак тив не за лу чен ня до про -
це су спів пра ці, орі єн то ва ної на ви яв лен ня проб лем у ро бо ті шко ли та по шук шля -
хів їх ви рі шен ня, до по ма гає знач но під ви щу ва ти якість на вчан ня і ви кла дан ня
та по кра щу ва ти освіт ні ре зуль та ти уч нів (Ейн скоу і Кап лан, 2005; Ейн скоу,
Муйджс та Уест, 2006; Деп пе лер, 2006). Ефек тив на ді яль ність СФН дає змо гу її
учас ни кам усві до ми ти влас ну роль у до сяг нен ні спіль них ці лей та от ри му ва ти ін -
фор ма цію; ство рює мож ли вос ті для не пе рер в но го на вчан ня всіх чле нів шкіль ної
спіль но ти і тим са мим сприяє змен шен ню про фе сій ної ізо льо ва нос ті. Ба га то
харак те рис тик ефек тив ної СФН (див. встав ку 5.1) збі га ють ся з прин ци па ми ін к -
лю зив но го освіт ньо го се ре до ви ща з влас ти вим йо му на го ло сом на ко ман д но му
під хо ді та спіль ній від по ві даль нос ті за по кра щен ня на вчаль но го про гре су уч нів.
Сис те ма ро бо ти СФН ґрун ту єть ся на ана лі зі фак тич них да них та пе ред ба чає кри -
тич не ви вчен ня іс ну ю чої прак ти ки й ви роб лен ня ін но ва цій них рі шень. Фун да -
мен таль ни ми умо ва ми цьо го про це су та фор му ван ня куль ту ри спіль но го
на вчан ня є від кри тість, до ві ра, по ва га та вза є мо ро зу мін ня. Та кож, ве ли ке зна чен -
ня для ефек тив ної ді яль нос ті СФН має під трим ка й ак тив не за лу чен ня лі дерсь -
ко го скла ду шко ли (ад мі ніс т ра ції). Ке рів ни ки за без пе чу ють не об хід ні умо ви
та роб лять свій вне сок до про це су ор га ні за цій но го на вчан ня в ме жах СФН,
що своєю чер гою впли ває на ро бо ту вчи те лів і опо се ред ко ва но — на ре зуль та ти
уч нів (Мал форд, 2008). Важ ли ву роль у пар т нерсь кій спів пра ці з СФН та кож ві -
ді гра ють ін ші фа хів ці по за шко лою. Ство рен ня та кої струк ту ри дає чле нам шкіль -
ної спіль но ти мож ли вість вий ти за ме жі своєї по точ ної прак ти ки та по кра щу ва ти
рі вень на вчан ня й ви кла дан ня для роз ма ї то го уч нівсь ко го кон тин ген ту. До спис -
ку ре ко мен до ва ної лі те ра ту ри на при кін ці цьо го роз ді лу ми вклю чи ли на уко во-
ме то дич ні пуб лі ка ції з прак тич ни ми стра те гі я ми для ор га ні за ції й роз вит ку СФН
та за без пе чен ня умов для її ста біль ної і про дук тив ної ро бо ти.

Встав ка 5.1. Ха рак те рис ти ки ефек тив ної СФН

• Спіль ні цін нос ті й ба чен ня, зро зу мі лі всім учас ни кам.
• Акцент на ефек тив ній ме то ди ці ви кла дан ня, яка дає змо гу під ви щу ва ти рі вень

успіш нос ті й ство рю ва ти рів ні умо ви для всіх уч нів.
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• Ви со кі ви мо ги до всіх уч нів.
• Спіль на від по ві даль ність за на вчан ня уч нів.
• Ат мо сфе ра від кри тос ті, до ві ри й по ва ги.
• Роз по діл лі дерсь ких фун к цій у ме жах шко ли.
• Вне сок з бо ку фа хів ців, які за без пе чу ють суп ро від, бать ків та ін ших пред с тав ни -

ків шир шої шкіль ної спіль но ти.
• Ува га до го ло су уч нів, ви знан ня цін нос ті їх ніх по гля дів та іні ці а тив.
• Ве ли ке зна чен ня до слід ниць кої ді яль нос ті: зі бра на в її про це сі ін фор ма ція ви ко -

рис то ву єть ся в ор га ні за ції по даль шо го на вчаль но го про це су та для по ліп шен ня
йо го якос ті.

• За охо чен ня про фе сій но го на вчан ня, го тов нос ті екс пе ри мен ту ва ти та впро вад жу -
ва ти ін но ва ції.

• На яв ні ор га ні за цій ні струк ту ри й ре сур си ви ко рис то ву ють ся для під трим ки спів -
пра ці.

• Обмін кри тич ни ми мір ку ван ня ми й до сві дом є по всяк ден ною прак ти кою.

Ство рен ня СФН є ду же пер с пек тив ною спра вою, ад же та ким чи ном по стає
но ва струк ту ра, що об’єд нує чле нів шкіль ної спіль но ти за ра ди до сяг нен ня їхньої
ко лек тив ної ме ти — ак ти ві за ції на вчан ня.

Вті лен ня цієї кон цеп ції в жит тя стає ре аль ним ін стру мен том для на ла -
годжен ня спів пра ці вчи те лів, бать ків, са мих уч нів, до по між но го пер со на лу
та інших фа хів ців.

Щоб спри я ти про дук тив ній ро бо ті СФН, Столл та ін. (2006) за кли ка ють
педа го гів твор чо під хо ди ти до ви ко ри стан ня при мі щень. На прик лад, як кра ще
роз та шу ва ти сто ли та стіль ці? Де за про по ну ва ти лег кі за кус ки та на пої? Де роз -
міс ти ти на стін ні ма те рі а ли й ого ло шен ня. Про по ну є мо по мір ку ва ти над низ кою
при кла дів ре ор га ні за ції прос то ру у шко лах, які до по ма га ють ство рю ва ти спри -
ят ли ву ат мо сфе ру для про фе сій но го спіл ку ван ня.
• Об’єд най те мен ші кім на ти в біль ші спіль ні ауди то рії, де вчи те лі по чат ко вих

кла сів та до по між ний пер со нал мо жуть пра цю ва ти ра зом і спо сте рі га ти
за ро бо тою од не од но го.

• При бе ріть вхід ні две рі в на вчаль них ауди то рі ях, щоб та ким чи ном пе ре тво -
ри ти по чат ко ві кла си на спе ці а лі зо ва ні пред мет ні май дан чи ки.

• Ство ріть у ко ри до рі за галь ні ро бо чі ді лян ки, щоб про во ди ти зве де ні уро ки
для уч нів 4-их, 5-их і 6-их кла сів за ме то дом ко ман д но го ви кла дан ня.

• В учи тель сь кій про водь те що дня ко рот кий ін струк таж з об го во рен ням пев -
но го еле мен та ін но ва цій ної прак ти ки чи пе ре до во го пе да го гіч но го до сві ду.

• У се ред ній шко лі об лаш туй те спіль ні ро бо чі ка бі не ти чи офі си для вчи те лів
по бли зу од не од но го.

• Вста но віть ав то мат із про да жу ка ви бі ля две рей учи тель сь кої пев но го
предмет но го під роз ді лу, щоб за охо ти ти спіл ку ван ня з учи те ля ми ін ших
підроз ді лів.
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Спіль но ти про фе сій но го на вчан ня від кри ва ють ре аль ні шля хи для об мі ну
знан ня ми й до сві дом між різ ни ми учас ни ка ми на вчаль но го про це су як без по -
серед ньо в ме жах шкіль ної спіль но ти, так і по за нею. Ко ли та ка спів пра ця
передба чає сис те ма тич не ви вчен ня прак ти ки (до слід жен ня), во на ве де до фор -
му ван ня но во го про фе сій но го знан ня, що є обов’яз ко вою умо вою для по ліп -
шен ня якос ті ви кла дан ня та більш ефек тив но го на вчан ня уч нів.

Спіль не до слід жен ня
Сис те ма тич не ви вчен ня фак тич них да них про на вчан ня та ви кла дан ня свід чить
про те, що та кий під хід є по туж ним за со бом ге не ру ван ня ко лек тив но го про -
фесій но го знан ня, яке на да лі бе реть ся за осно ву в ор га ні за ції на вчаль но го
проце су і дає змо гу йо го вдос ко на лю ва ти. Цен т раль ною ідеєю ре фор му ван ня
освіт ньої сис те ми, що ни ні від бу ва єть ся в ба га тьох кра ї нах, є по кра щен ня на -
вчаль них ре зуль та тів усіх уч нів. При то му, од ним із клю чо вих за вдань освіт ньої
ре фор ми є впро вад жен ня прин ци пу під звіт нос ті, згід но з яким на шко ли пок -
ла да єть ся зо бов’язан ня до ся га ти ви со ких стан дар тів для всіх уч нів та на да ва ти
свід чен ня їхньо го про гре су. З цьо го по гля ду ефек тив ним під хо дом є прак тич не
до слід жен ня, що дає змо гу вчи те лям і ке рів ни кам зро зу мі ти, які ме то ди «пра -
цюють» у їхньо му кон тек с ті, та з’ясу ва ти, на скіль ки про дук тив ни ми є ті чи
ті аспек ти їхньої прак ти ки, тоб то на скіль ки во ни до по ма га ють по кра щу ва ти
навчан ня уч нів (Деп пе лер, 2007; Гран ду о тер-Сміт і Деддс, 2004; Тім пер лі та Ро -
бін сон, 2001). Ра ні ше, для прий нят тя рі шень що до на вчан ня уч нів та ді яль нос -
ті шкіл учи те лі й лі де ри ке ру ва ли ся сво ї ми не яв ни ми знан ня ми (англ. tacit
knowledge), які на ко пи чу ва ли з до сві дом. При цьо му у ви роб лен ні та ких рі шень
зі бра ні фак тич ні да ні май же не вра хо ву ва ли ся. Ро бо та з фак тич ни ми да ни ми
та прак тич не до слід жен ня є по рів ня но но ви ми ви мі ра ми ді яль нос ті вчи те лів
та ад мі ніс т ра то рів за кла дів осві ти, про те ба га то про фе сій них осві тян уже до ве -
ли свою здат ність впев не но орі єн ту ва ти ся в цій сфе рі. Для де яких з них ана ліз
фак тич них да них та про ве ден ня прак тич них до слід жень ста ли не від’єм ною
скла до вою ро бо ти, зок ре ма в про це сі пла ну ван ня та ре алі за ції змін у шко лах.
У 2003 ро ці на уко вий ко лек тив під ке рів ниц т вом Лор ни Ерл з Інсти ту ту осві ті
Онта ріо при Уні вер си те ті То рон то опуб лі ку вав звіт про ре зуль та ти зов ніш ньої
оцін ки про гра ми «На ці о наль ні стра те гії мов ної і ма те ма тич ної гра мот нос ті»,
що впро вад жу ва ла ся в Англії. В ньо му за зна ча ло ся, що опи та ні вчи те лі та ке -
рівни ки за кла дів осві ти час то на во ди ли при кла ди ви ко ри стан ня фак тич них
даних у про це сі прий нят тя рі шень (Ерл, Уот сон, Ле він, Лей т вуд і Фул лан, 2003).
Сис те ма тич ні до слід жен ня, спря мо ва ні на по шук но вих ме то дів і спо со бів ак -
ти ві за ції на вчан ня, та кож про во дять ся в рам ках між на род них іні ці а тив PEEL
(Project for Enhancing Effective Learning — Про ект «Ство рен ня умов для ефек -
тив но го на вчан ня») та PAVOT (Perspectives and Voice of the Teacher — «Дум ка
й го лос учи те ля») (Лу ран, Міт челл і Міт челл, 2002). За лу чен ня до до слід ниць -
кої ді яль нос ті спо ну ка ло учас ни ків цих про ек тів пе ре гля ну ти влас ну прак ти ку
та до по мог ло на бу ти не об хід них умінь для то го, щоб аку му лю ва ти свій до свід
і ді ли ти ся ним з ко ле га ми.
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Однак слід за ува жи ти, що до слід ниць ка ді яль ність мо же вес ти до стій ких
змін та ре аль но впли ва ти на про це си впро вад жен ня ін к лю зив ної мо де лі на за -
галь но шкіль но му рів ні ли ше в то му ви пад ку, як що во на ґрун ту єть ся на прин ци -
пах спів пра ці. В цьо му кон тек с ті спів пра ця ви ра жа єть ся у про ве ден ні спіль но го
до слід жен ня (СД). Во на озна чає ді яль ність гру пи, чле ни якої бе руть участь
у цик ліч но му про це сі прак тич них до слід жень, щоб кра ще зро зу мі ти проб ле му
чи пи тан ня, ак ту аль ні для їхньої шкіль ної спіль но ти.

Ри су нок 5.1. Спіль не до слід жен ня: спів пра ця 
в цик ліч но му про це сі до слід жень, ре флек сії та змін.

Пра цю ю чи за ме то дом спіль но го до слід жен ня, чле ни СФН ра зом зби ра ють
фак тич ні да ні, кри тич но ана лі зу ють іс ну ю чу ор га ні за цію на вчан ня та об мі -
нюють ся до сві дом (Столл і Лу їс, 2007). Ме то ди ка СД дає змо гу уточ ню ва ти іс ну -
ю чі та ге не ру ва ти но ві знан ня в про це сі ви рі шен ня проб лем і вдос ко на лен ня
прак ти ки. Бе ру чи участь у спіль ній до слід ниць кій ді яль нос ті на рів ні шко ли,
вчи те лі пра цю ють над ви зна чен ням спе ци фіч них об ста вин сво го на вчаль но го
за кла ду, які мо жуть спри я ти чи, на впа ки, пе ре шкод жа ти йо го ре фор му ван ню
(Уест М., Ейн скоу, М. та Стен форд Дж., 2005). За ви снов ка ми на уко вих до слід -
жень, ефек тив ним ме то дом спів пра ці та кож є спіль не об го во рен ня з ви ко ри -
стан ням ана лі зу фак тич них да них. Во но дає змо гу з’ясо ву ва ти по гля ди вчи те лів
що до уч нів, впли ва ти на ці по гля ди та глиб ше ви вча ти пе да го гіч ну прак ти ку
(Деп пе лер, 2007; Гран ду о тер-Сміт і Деддс, 2004; Тім пер лі і Ро бін сон, 2001).
З 2001 по 2005 р. у ка то лиць ких шко лах Ав ст ра лії впро вад жу вав ся про ект
«Learning Improves in Networking Communities» («По кра щен ня успіш нос ті за со -
ба ми го ри зон таль ної спів пра ці»), який мав на ме ті спри я ти по кра щен ню ака де -
міч ної успіш нос ті че рез на ла год жен ня го ри зон таль них пар т нерсь ких зв’яз ків
у ме жах на вчаль но го за кла ду. За лу че ні до ньо го вчи те лі без по се ред ньо пов’я -
зували по кра щен ня на вчаль них по каз ни ків від ста ю чих уч нів зі змі ною своєї ме -
то ди ки ви кла дан ня. Во ни та кож за ува жу ва ли, що спіль не до слід жен ня зму си ло
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їх «не ли ше звер та ти ува гу на ін ші ре чі, а й по-но во му під хо ди ти до по шу ку
причин тих чи ін ших по дій»; зреш тою це спо ну ка ло їх під ня ти рі вень ви мог для
де яких уч нів (Деп пе лер, 2007, с. 81). Ко ли вчи те лі ра зом за лу ча ють ся про
процесу до слід  жен ня, во ни по чи на ють глиб ше ро зу мі ти пе да го гіч ні під хо ди
й ме то ди та впев ню ють ся у сво є му пра ві ви су ва ти ар гу мен ти та впли ва ти на ре -
а лі за цію змін (Деп пе лер, го ту єть ся до дру ку).

Мож на з пев ніс тю ствер д жу ва ти, що в пи тан ні вдос ко на лен ня ро бо ти
інклю зив ної шко ли най біль ший ефект має до слід жен ня, яке пе да го ги й ке рів ни -
ки за кла ду роз роб ля ють спіль но з ура ху ван ням особ ли вос тей сво го кон тек с ту.
Знач ну під трим ку в цьо му по чи нан ні за без пе чить ство рен ня СФН, а та кож на -
ла год жен ня спів пра ці з на уков ця ми та ін ши ми фа хів ця ми по за на вчаль ним за -
кла дом. Під би ва ю чи під су мок, вар то за ува жи ти, що у про це сі впро вад жен ня змін
для під ви щен ня за галь но го рів ня під го тов ле нос ті уч нів ко лек тив шко ли — її вчи -
те лі й ад мі ніс т ра то ри — має ви ро би ти спіль ну дум ку що до не об хід нос ті пе ре гля -
ду своєї прак ти ки; кри тич но про ана лі зу ва ти іс ну ю чі під хо ди; бу ти го то вим
прий ня ти на се бе спіль ну від по ві даль ність; та знай ти час для апро ба ції й оцін ки
но вих ме то дів ро бо ти. Це озна чає, що лі де рам і вчи те лям не об хід но ви ро би ти
на вич ки спів пра ці й до слід жен ня, а та кож за по чат ку ва ти у сво їй шкіль ній спіль -
но ті но ву куль ту ру — куль ту ру спіль ної від по ві даль нос ті за на вчан ня уч нів, яка
має ста ти од ним з фун да мен таль них пе да го гіч них прин ци пів. До ба зо во го ін -
стру мен та рію та ко го до слід жен ня на ле жить ве ли ка час ти на стра те гій оці ню ван -
ня для на вчан ня (ОДН), пред с тав ле них у роз ді лі 4, по руч з ін ши ми ін ші
ме то да ми спо сте ре жен ня. Ниж че у встав ці 5.2, на до да ток до кіль кох за галь них
ре ко мен да цій, крок за кро ком опи су єть ся тех но ло гія впро вад жен ня у шкіль ну
прак ти ку спіль но го до слід жен ня. В на ступ них па ра гра фах ми до клад но роз гля -
не мо окре мі ме то ди спів пра ці та кон к рет ні по ра ди що до їх ре алі за ції.

Встав ка 5.2. Спіль не до слід жен ня як ме тод ре алі за ції змін на рів ні шко ли
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Крок 1. Ви знач те по тре бу, ді лян ку ро бо ти, яку не об хід но вдос ко на лю ва ти в прі о -
ри тет но му по ряд ку, або мож ли вість для впро вад жен ня змін.

Крок 2. Орга ні зуй те ко ман ду, яка мо де лю ва ти ме про цес спіль но го до слід жен ня
(СД) та вес ти ме за со бою ін ших. Ця ко ман да ста не яд ром май бут ньої СФН,
фор му ва ти ме під трим ку й го тов ність до змін се ред реш ти шкіль но го ко -
лек ти ву. За про сіть до її скла ду доб ро воль ців і по ста рай те ся за без пе чи ти,
щоб у ко ман ді бу ли пред с тав ле ні різ ні по гля ди на проб ле му (на прик лад,
учи те лі, на ді ле ні лі дерсь ки ми фун к ці я ми, до свід че ні пе да го ги й по чат ків ці
та, за леж но від си ту а ції, чле ни ін ших груп, за ці кав ле них у ро бо ті шко ли).

Крок 3. Роз ви вай те від чут тя спів п ри чет нос ті. Точ но окрес літь ро лі чле нів ко ман ди
у про це сі ре алі за ції змін. Пра цюй те із за ці кав ле ни ми сто ро на ми на рів ні
шко ли, які мо жуть впли ва ти на вті лен ня цих та ін ших змін або яких та кі
зміни без по се ред ньо сто су ють ся; на ма гай те ся до нес ти до них не об хід -
ність за пла но ва них пе ре тво рень.
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Крок 4. У гра фі ку ро бо ти ви знач те час і міс це для зби ран ня фак тич них да них, для
ре гу ляр но го спіль но го об го во рен ня та ін фор му ван ня шкіль ної спіль но ти
про про між ні ре зуль та ти.

Крок 5. Здій с нюй те аудит своєї прак ти ки. Зби рай те фак тич ні да ні та ін шу ін фор -
ма цію про різ ні ас пек ти своєї ді яль нос ті та про шкіль не се ре до ви ще. Та кі
да ні мо жуть охоп лю ва ти ши ро кий на бір ма те рі а лів, зок ре ма: по каз ни ки
шко ли за стан дар ти зо ва ни ми тес та ми, в то му чис лі в по рів нян ні з ін ши ми
на вчаль ни ми за кла да ми; роз роб ле ні вчи те ля ми оці ню валь ні за вдан ня;
нор ма тив ні до ку мен ти, що ви зна ча ють основ ні прин ци пи ро бо ти шко ли;
ре зуль та ти спо сте ре жен ня за ро бо тою вчи те лів на уро ках; уч нівсь кі робо -
ти; ін терв’ю з уч ня ми та бать ка ми; а та кож по каз ни ки від ві ду ван ня.

Крок 6. Ана лі зуй те фак тич ні да ні. Про ве діть ко лек тив ний ана ліз зі бра ної фак тич -
ної ін фор ма ції, об го во ріть ви снов ки та проб ле ми, що з неї ви пли ва ють.
У про це сі ви вчен ня да них спи рай те ся на силь ні сто ро ни та ква лі фі ка цію
різ них чле нів ко ман ди. На прик лад, мож ли во, де які вчи те лі кра ще орі єн -
тують ся в кіль кіс них да них і є більш ком пе тен т ни ми в цьо му пла ні, то ді
як ін ші ма ють до свід ро бо ти з ку ри ку лу мом. На ма гай те ся від вес ти до стат -
ньо ча су для об го во рен ня і по шу ку кон сен су су, але, вод но час, не за тя гу -
ва ти тер мі нів прий нят тя рі шень.

Крок 7. Ви ко рис то вуй те ре зуль та ти. В світ лі от ри ма них ви снов ків мо же ви ник ну ти
по тре ба в уточ нен ні по пе ред ньо ви зна че них прі о ри тет них за вдань сто сов -
но впро вад жен ня змін. На цьо му ета пі слід ви ро би ти план дій, а са ме:
сфор му лю ва ти од не-два за пи тан ня ва шо го до слід жен ня, пі ді бра ти ін стру -
мен та рій зби ран ня да них, які до по мо жуть на них від по віс ти, та спла ну вати
про цес до слід жен ня.

Крок 8. Пла нуй те і впро вад жуй те за хо ди. Обе ріть стра те гію для вті лен ня змін. Так,
пе ре ду сім мо же бу ти не об хід но ор га ні зу ва ти на вчаль ний тре нінг для
ключо вих учи те лів, щоб ознай о ми ти їх з ме то ди ка ми зби ран ня да них
чи із за сто су ван ням пев ної пе да го гіч ної тех но ло гії. Пе ред тим, як по ча ти
вті лю ва ти в жит тя свою стра те гію змін (за хо ди), по тріб но по мір ку ва ти над
тим, як ви бу де те ді яти, як що на штов х не те ся на спро тив, і як на ньо го ре -
агу ва ти ме те; яким чи ном ви бу де те під три му ва ти зо се ред же ність учи те лів
на ви бра ній ді лян ці ро бо ти; і на ос та нок, як ви пла ну є те ді ли ти ся зі бра ни -
ми да ни ми та ін фор му ва ти про свої здо бут ки.

Крок 9. Оці нюй те до сяг ну тий про грес. Спи ра ю чись на от ри ма ні ре зуль та ти, оцініть
свої успі хи та по мил ки, зро біть ви снов ки на май бут нє. Вне сіть не об хід ні
ко рек ти ви для по ліп шен ня тих чи тих ас пек тів своєї прак ти ки або для уточ -
нен ня прі о ри тет них за вдань у про це сі вті лен ня змін. На ма гай те ся від найти
мож ли вос ті для по даль шо го роз вит ку.

Крок 10. Від зна чай те успі хи та ін фор муй те шкіль ну спіль но ту про свої ви снов ки.
Ви знач те шля хи ін тег ра ції змін або спо со би пе ре не сен ня на прак ти ку но -
вих ме то дів, які зго дом ма ють ста ти час ти ною за галь но шкіль ної прак ти ки.

Крок 11. Під три муй те та роз ви вай те прак ти ку СД як важ ли ву час ти ну куль ту ри
школи та один з на пря мів про фе сій но го на вчан ня: на да вай те під трим ку,
ви ді ляй те час і ре сур си для спів пра ці та до слід жен ня.



У про це сі СД мо же зна до би ти ся кіль ка цик лів прак тич них до слід жень, по -
ки про грес у вті лен ні ба жа них змін у ви зна че но му на пря мі ро бо ти ста не оче вид -
ним. Мож на очі ку ва ти, що впро довж та ких цик лів вам до ве деть ся стик ну ти ся
зі спро ти вом, час від ча су ви ни ка ти муть не пе ред ба че ні труд но щі та не зав ж ди
все йти ме за пла ном. Та кож, ймо вір но, що ці цик ли під ні муть біль ше за пи тань
і проб лем, аніж да дуть від по ві дей. Але най важ ли ві шим у спіль но му до слід жен ні
є те, що во но дає змо гу осо бам, яких ці проб ле ми без по се ред ньо сто су ють ся,
само стій но зна хо ди ти спо со би їх ви рі шен ня. Ключ до успі ху в то му, щоб про -
сува ти ся по віль но, чіт ко ви зна ча ти, фік су ва ти ба жа ні змі ни та до но си ти їх
до ото чу ю чих. Не до зво ляй те ор га ні за цій ним струк ту рам і спро ти ву до мі ну ва ти
чи бло ку ва ти ваш рух упе ред. Та кож, ре ко мен ду єть ся від зна ча ти ко рот ко тер мі -
но ві успі хи для під три ман ня до сяг ну то го ім пуль су. Біль шість із нас, хто брав
участь у про це сі спіль но го до слід жен ня, по го дять ся, що прой де ний шлях вар тує
ви тра че них зу силь.

Пе да го гіч на ре флек сія та спіль не об го во рен ня

На мою дум ку, най го лов ні ше і, ма буть, ра ди каль не за вдан ня лі де ра 
по ля гає у ство рен ні місць і про це сів для то го, щоб лю ди мог ли 

справ ді на вча ти ся ра зом на осно ві сво го до сві ду. 
Мар га рет Уіт лі

Ідея спів пра ці в ме жах спіль но ти фа хів ців, яка на вча єть ся, пе ред ба чає го тов ність
ді ли ти ся до сві дом і ра зом вдос ко на лю ва ти пе да го гіч ну прак ти ку. В ми ну ло му
вчи те лі час то пра цю ва ли в си ту а ції ізо льо ва нос ті. Са ме в та ких умо вах во ни за -
зви чай роз ви ва ли свою пе да го гіч ну май с тер ність, ви зна ча ю чи за до по мо гою ре -
флек сії, що вда ло ся, а що ні. Мож ли во, в ро бо ті ви со ко клас них пе да го гів
ком п лек с ні про це си на вчан ня та ви кла дан ня ви да ва ли ся прос ти ми, але на ко -
пи че ні ни ми знан ня та на вич ки не по ши рю ва ли ся і в ко лег не бу ло змо ги до -
клад но їх ви вча ти. Та кі про фе сій ні знан ня час то на зи ва ють не яв ни ми (англ. tacit),
оскіль ки во ни ін тег ро ва ні в ді яль ність учи те ля та не на бу ва ють чіт ко го ви ра жен -
ня. Ефек тив на ді яль ність СФН дає вчи те лям змо гу ді ли ти ся ци ми знан ня ми
й на вич ка ми і в та кий спо сіб умож лив лює про фе сій не на вчан ня. В про це сі спів -
пра ці вчи те лі опри люд ню ють свою прак ти ку ви кла дан ня та управ лін ня уч нів -
ським ко лек ти вом, роб ля чи її чіт кою та зро зу мі лою. Бу ду чи час ти ною цьо го
про це су, спіль не об го во рен ня до по ма гає про яс ни ти цін нос ті та пе ре ко нан ня,
по гли би ти ро зу мін ня пев них про фе сій них пи тань. Во но та кож спо ну кає вчи те -
лів вий ти за ме жі своєї ін ди ві ду аль ної прак ти ки та за мис ли ти ся над шир ши ми
освіт ні ми пи тан ня ми й спіль ни ми ці ля ми.

Одним зі звич них і ба зо вих ме то дів роз вит ку ко лек тив но го про фе сій но го
знан ня є спо сте ре жен ня за ро бо тою вчи те ля на уро ці. Для то го, щоб спо сте рі га -
ти за ді яль ніс тю од не од но го, від кри ти две рі до сво го кла су й ді ли ти ся сво ї ми
на пра цю ван ня ми, пе да го ги ма ють до ві ря ти од не од но му. Вод но час, цей ме тод
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не має на ме ті су ди ти про прак ти ку вчи те ля чи оці ню ва ти її. Спо сте ре жен ня
за ро бо тою вчи те ля та за ре ак цією уч нів на за сто со ва ні ним ме то ди й під хо ди
слу гує ін стру мен том ви вчен ня та вдос ко на лен ня прак ти ки. Так, від ві ду ю чи уро -
ки од не од но го, вчи те лі зби ра ють фак тич ні да ні (час то сто сов но пев но го ас пек -
ту на вчан ня чи ви кла дан ня) і пі сля ре флек сії от ри ма ної ін фор ма ції об го во рю ють
свої ви снов ки та за ува жен ня з ко ле га ми. Та кі роз мо ви, як ва рі ант спів пра ці, ма -
ють кон ст рук тив ний ха рак тер і є важ ли вим еле мен том по кра щен ня ме то ди ки
ви кла дан ня, під ви щен ня уч нівсь кої успіш нос ті та при мно жен ня ко лек тив но го
про фе сій но го знан ня.

Вод но час, окре мим учи те лям не прос то пред с та ви ти свою прак ти ку для ана -
лі зу та об го во рен ня, і для них цей про цес час то пов’яза ний із пев ним пси хо ло гіч -
ним дис ком фор том. Щоб про фе сій на роз мо ва бу ла про дук тив ною та про ті ка ла
в ат мо сфе рі по ва ги, ко рис но за сто со ву ва ти спе ці аль ні «про то ко ли об го во рен ня».
Зок ре ма, ко лек тив не оці ню ван ня уч нівсь ких ро біт та ін ші їх ва рі ан ти (див. встав -
ку 5.3) на да ють спіль но му об го во рен ню струк ту ро ва но го ха рак те ру, до по ма га ють
учи те лям ви слов лю ва ти влас ні мір ку ван ня та з по ва гою слу ха ти й прий ма ти ін -
ші точ ки зо ру. Для вчи те лів цей ін стру мен та рій має ве ли ку цін ність: він спо ну кає
до шир шо го за лу чен ня та до по ма гає роз бу до ву ва ти до ві ру й сто сун ки, не об хід ні
для спіль но го прий нят тя рі шень. Спе ці аль ні про то ко ли та кож мож на ви ко рис то -
ву ва ти як осно ву для спо сте ре жен ня за ді яль ніс тю вчи те ля на уро ці та для ор га -
ні за ції про фе сій но го діа ло гу з різ них проб лем пе да го гі ки — мис тец т ва й на уки
ро бо ти вчи те ля, що охоп лює весь на бір стра те гій ефек тив но го пе да го га та вклю -
чає зв’яз ки між на вчан ням і ви кла дан ням. За сто су ван ня про то ко лів дає змо гу
вчи те лям знай ти спіль ну мо ву для об го во рен ня й ро зу мін ня ефек тив нос ті сво го
на бо ру під хо дів і ме то дів (Деп пе лер, 2007). З ча сом спіль не об го во рен ня сприяє
тіс ні шо му узгод жен ню ін ди ві ду аль ної пе да го гіч ної прак ти ки з прак ти кою ко лег
та до по ма гає роз ви ва ти ко лек тив ну спро мож ність шко ли за без пе чу ва ти умо ви
для успіш но го на вчан ня кож но го уч ня. В на ступ них па ра гра фах ми до клад ні ше
зу пи ни мо ся на те мі спіль но го оці ню ван ня уч нівсь ких ро біт та роз гля не мо зра зок
про то ко лу для ор га ні за ції спіль но го об го во рен ня.

Встав ка 5.3. Про то кол спіль но го об го во рен ня

Цей про то кол ад ре со ва ний учи те лям, які ба жа ють об мі ню ва ти ся до сві дом та ана лі зу -
ва ти влас ну прак ти ку за до по мо гою кри тич ної ре флек сії. Опи са на ме то ди ка по кли ка -
на спри я ти ефек тив но му діа ло гу з пи тань на вчан ня та ви кла дан ня і по тре бує
не біль ше 30–40 хви лин.
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Крок 1. За про шен ня. Для учас ті в об го во рен ні за про сіть 4–5 ко лег, які мо жуть
запро по ну ва ти різ ні по гля ди на проб ле му або ма ють спе ці аль ні на вич ки
й до свід у пев ній га лу зі. По сту по во во ни доб ре опа ну ють цю ме то ди ку, тому
до скла ду гру пи ре ко мен ду єть ся за лу ча ти до свід че них пе да го гів і по -
чатківців. Ра зом ознай ом те ся із про по но ва ною схе мою ро бо ти та об   го во -
ріть ко жен її крок. В іде аль но му ва рі ан ті, пе ред за сто су ван ням ме то ди ки
ре комен ду єть ся по прак ти ку ва ти цю по слі дов ність кро ків у не фор маль но -
му спіл ку ван ні.



108 •   Iнклюзивна освіта

Крок 2. Пре зен та ція (10 хви лин). Ко рот ко опи шіть: (1) еле мент ме то ди ки ви кла дан -
ня, її очі ку ва ні ре зуль та ти, як во на має спра цю ва ти й чо му, а та кож будь-які
ін ші за пи тан ня, на які б ви хо ті ли от ри ма ти від по ві ді; або (2) пев ну проб ле -
му чи де які зі бра ні ва ми фак тич ні да ні (ре зуль та ти спо сте ре жень, уч нівсь кі
ро бо ти, ві део-ма те рі а ли чи по каз ни ки тес ту ван ня) ра зом з ін ши ми за пи тан -
ня ми, на які б ви хо ті ли знай ти від по ві ді. Звер ніть ува гу: як що ви пла ну є те
об го во ри ти ве ли кий об сяг фак тич них да них, їх слід на да ти ко ле гам до по -
чат ку зу стрі чі та ви ді ли ти до стат ньо ча су для спіль но го ана лі зу.

Крок 3. Уточ нен ня (5 хви лин). По тім упро довж кіль кох хви лин пе да го ги став лять
уточ ню ю чі за пи тан ня сто сов но ва шої пре зен та ції. Це до по мо же впев ни ти -
ся в то му, що ко жен учас ник доб ре ро зу міє сут ність опи са ної прак ти ки
чи проб ле ми, а та кож при чи ни, які спо ну ка ли вас ви нес ти її на об го во -
рення. На прик лад: «Яким чи ном ви зби ра ли ці да ні та з якою ме тою?»,
«Якщо ви обе ре те та кий спо сіб дій та от ри ма є те та кі ре зуль та ти, то що
ро би ти ме те да лі?», «Яко го ре зуль та ту ви очі ку є те?», «Як бу ло ра ні ше?»,
«Що ска зав учень?». Учи те лям вар то уни ка ти за пи тань, які від об ра жа ють
оцін ку опи са ної прак ти ки чи пев не суд жен ня про неї, зок ре ма «Чо му ви не
спро бу ва ли…?».

Крок 4. Ре флек сія (4–5 хви лин). Учас ни ки ін ди ві ду аль но об мір ко ву ють свої по даль -
ші ко мен та рі та за ува жен ня.

Крок 5. Зво рот ний зв’язок (5 хви лин). У від по відь на ва шу пре зен та цію ко ле ги на -
да ють свій кри тич ний зво рот ний зв’язок, а ви слу ха є те їх та ро би те пись -
мо ві по міт ки. Свої ви слов лю ван ня вчи те лі ма ють по чи на ти із по зи тив них
твер д жень і ко мен та рів, під крес лю ю чи ті ас пек ти опи са ної прак ти ки, які,
на їх ню дум ку, є ефек тив ни ми і ве дуть до ба жа но го ре зуль та ту. Да лі во ни
пе ре хо дять до твер д жень і за пи тань, які до по ма га ють по ліп ши ти пред с тав -
ле ну прак ти ку або ви вес ти її на якіс но но вий рі вень. Та кі твер д жен ня не слід
фор му лю ва ти в не га тив но му клю чі. На впа ки, во ни ма ють міс ти ти кон ст рук -
тив ну кри ти ку для під трим ки або вдос ко на лен ня са мої прак ти ки чи кон тек -
с ту, в яко му про ва дить ся ро бо та. Вод но час, зво рот ний зв’язок не по ви нен
міс ти ти осо бис ту кри ти ку та в жод но му ра зі не має тор ка ти ся ва ших
особис тих чи про фе сій них якос тей. Він сто су єть ся ви нят ко во пред с тав -
лено го ма те рі а лу, тоб то кон к рет ної прак ти ки, фак тич них да них, пи тан ня
чи проб ле ми, які ви пре зен ту є те для спіль но го ви вчен ня та об го во рен ня.
Та кож, у на дан ні зво рот но го зв’яз ку на ба га то ко рис ні ши ми бу дуть за пи тан -
ня на зра зок: «А що, ко ли спро бу ва ти…?» або «Як ви вва жа є те, що бу ло
б як би…?», ніж на ста но ви: «не вар то» або «ні ко ли цьо го не ро біть». Та кож,
у про це сі на дан ня зво рот но го зв’яз ку вчи те лі ма ють сте жи ти за до три ман -
ням зба лан со ва но го по єд нан ня по зи тив них ко мен та рів та за ува жень більш
кри тич но го ха рак те ру, орі єн то ва них на вдос ко на лен ня чи роз ви ток опи са -
ної прак ти ки. Адже як що у сво їх від гу ках учи те лі об ме жу ють ся ли ше по хва -
лою, то ефект від та ко го об го во рен ня бу де мі ні маль ним, то ді як кри ти ка
осо бис тих якос тей здат на звес ти на ні вець сто сун ки спів пра ці та вза єм ної
до ві ри.

Крок 6. Від по відь (2–3 хви ли ни). Те пер вам на да єть ся мож ли вість ви сло ви ти свої
мір ку ван ня з при во ду зво рот но го зв’яз ку та під ня тих пи тань, а та кож по -
ста ви ти будь-які свої за пи тан ня чи про ко мен ту ва ти за ува жен ня учас ни ків.
Ко ле ги слу ха ють вас, не пе ре би ва ю чи.



Спіль не оці ню ван ня
На ступ ний ме тод спів пра ці — спіль не оці ню ван ня (англ. teacher moderation), яке
пе ред ба чає ко лек тив ний ана ліз та об го во рен ня уч нівсь ких ро біт на осно ві за зда -
ле гідь ви зна че них кри те рі їв. Ви кла де ні в 4 роз ді лі мір ку ван ня з пи тань оці ню -
ван ня та ви снов ки з пра ці Бле ка та Уїлья ма (1998) од но знач но під твер д жу ють,
що оці ню ван ня ві ді грає про від ну роль у по кра щен ні уч нівсь кої успіш нос ті.
Зокре ма, клю чо ви ми прин ци па ми під хо ду «оці ню ван ня для на вчан ня» (ОДН)
є по ві дом лен ня уч ням їх ніх на вчаль них ці лей і чіт ких кри те рі їв успі ху, а та кож
на дан ня зво рот но го зв’яз ку про рі вень їхньої ро бо ти від нос но цих кри те рі їв. То -
му важ ли во, щоб зво рот ний зв’язок, який уч ні от ри му ють від різ них учи те лів,
був по слі дов ним (не су пе реч ли вим). У цьо му кон тек с ті ко рис ною стра те гією
є спіль не оці ню ван ня, яке дає змо гу пе да го гам по рів ня ти свої суд жен ня про пев -
ну уч нівсь ку ро бо ту та узго ди ти ро зу мін ня оці ню валь них кри те рі їв. Спіль ний
ана ліз та об го во рен ня уч нівсь ких ро біт час то спря мо ва ні на розв’язан ня кон к -
рет ної педа го гіч ної за да чі. На прик лад, учи те лі ра зом оці ню ють ар гу мен то ва ний
твір-роз дум за до по мо гою руб ри ки. Най біль шою пе ре ва гою та ко го ме то ду спів -
пра ці є діа лог (дис ку сія), що ви ни кає внас лі док ви вчен ня уч нівсь кої ро бо ти.
Адже у про це сі спіль но го оці ню ван ня час то стає зро зу мі ло, що од ну й ту са му
ро бо ту ко жен учи тель трак тує по-сво є му, і то му їм не об хід но об го во ри ти різ ні
ба чен ня на вчаль ної ме ти. Крім то го, цей ме тод до по ма гає точ ні ше вста но ви ти,
що уч ні за сво юють, а що ні, та ви зна чи ти най більш ефек тив ні ме то ди ви кла дан -
ня. Він та кож спо ну кає вчи те лів до пе ре ос мис лен ня сво їх уяв лень про те, що уч -
ні можуть ро би ти і що їм не під си лу. Ко ли у про це сі спіль ної кри тич ної ре флек сії
вчи те лі ре гу ляр но ана лі зу ють ро бо ти од них і тих са мих уч нів, то от ри му ють змогу
по ди ви ти ся на влас ну ме то ди ку ви кла дан ня під но вим ку том та окрес ли ти за да -
чі для її вдос ко на лен ня.
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Крок 7. Ви роб лен ня рі шень і пла ну ван ня на ступ них кро ків за до по мо гою «моз ко -
во го штур му» (5–10 хви лин). Пра цю ю чи в ре жи мі «моз ко во го штур му», вчи -
те лі шу ка ють ва рі ан ти рі шень, на ма га ють ся від по віс ти на по став ле ні
за пи тан ня та про по ну ють на ступ ні кро ки. За леж но від пре зен то ва ної те -
ма ти ки, це мо жуть бу ти про по зи ції про про дов жен ня спо сте ре жень
на уроках, екс пе ри мен таль не за сто су ван ня аль тер на тив ної ме то ди ки або
про зби ран ня до дат ко вих фак тич них да них. На прик лад, учи те лі мо жуть за -
про по ну ва ти ва рі ан ти мо ди фі ка ції опи са ної прак ти ки, ви хо дя чи з от ри ма -
но го зво рот но го зв’яз ку.

Крок 8. Оцін ка (5 хви лин). На при кін ці від бу ва єть ся більш за галь не об го во рен ня
сто сов но зміс ту про ве де ної зу стрі чі, ко ли учас ни ки ви слов лю ють свої вра -
жен ня про те, на скіль ки ефек тив ною для них бу ла та ка ме то ди ка ро бо ти.
На прик лад, ді лять ся ін сай та ми що до влас ної прак ти ки, які ви ник ли в них під
час основ но го об го во рен ня. До по ві дач та кож мо же ви сло ви ти свої мір ку -
ван ня про те, яким чи ном от ри ма ний зво рот ний зв’язок та са ма дис ку сія
спри я ли роз вит ку йо го прак ти ки



Ко ли вчи те лі пра цю ють ра зом і спіль но ви вча ють уч нівсь кі до роб ки, слу ха ють їх ні пре -

зен та ції, ана лі зу ють елек т рон ні про ек ти то що, то та ким чи ном прив но сять у цю ді -

яль ність ко лек тив не знан ня й до свід усієї гру пи. Роз ши рен ня ко ла учас ни ків у про це сі

оці ню ван ня (і від по від но — по гля дів і під хо дів) дає змо гу от ри ма ти більш вмо ти во ва ні

ви снов ки про те, що уч ні ро зу мі ють (Ерл, 2004, с. 41).

Пе ре ко нав шись у то му, що їх ні прак ти ки оці ню ван ня тіс но узгод жу ють ся
з під хо да ми ко лег, вчи те лі по чу ва ють ся більш впев не но, ко ли са мо стій но оці -
ню ють уч нівсь кі ро бо ти. Крім то го, за сто су ван ня цьо го ме то ду на по стій ній
осно ві ве де до фор му ван ня ко лек тив но го знан ня, ви роб лен ня спіль ної мо ви
та по слі дов но го ви ко ри стан ня оці ню валь них кри те рі їв у ме жах шко ли. Спіль не
оці ню ван ня є ефек тив ним ін стру мен том вдос ко на лен ня ме то ди ки ви кла дан ня
і під ви щен ня рів ня уч нівсь кої успіш нос ті. В пуб лі ка ці ях зі спис ку ре ко мен до ва -
ної лі те ра ту ри на при кін ці цьо го роз ді лу міс тить ся до клад ний по кро ко вий опис
тех но ло гії для ор га ні за ції та ко го ви ду пе да го гіч ної спів пра ці.

Під ви щен ня ефек тив нос ті спіль но го об го во рен ня
Іно ді для по всяк ден ної прак ти ки ро бо ти шко ли не ха рак тер но за охо чу ва ти вчи -
те лів та ін ших чле нів шкіль ної спіль но ти ви слов лю ва ти свої дум ки та про по зи -
ції. То му, не зва жа ю чи на за сто су ван ня спе ці аль них про то ко лів для ак ти ві за ції
спіль но го об го во рен ня, де яким пра ців ни кам важ ко звик ну ти до та ких про це сів.
Мож на зму си ти вчи те лів від ві ду ва ти зу стрі чі, од нак справ ж ній діа лог від бу ва ти -
меть ся ли ше в умо вах їх доб ро віль ної спів пра ці. Спіль не об го во рен ня (СО) буде
най більш ефек тив ни ми, ко ли вчи те лі мо жуть віль но ви слов лю ва ти свої ідеї, по -
гля ди, ді ли ти ся знан ня ми та ін сай та ми, ко ли во ни до стат ньо впев не ні в сво їй
ком пе тен т нос ті, щоб ар гу мен то ва но об сто ю ва ти влас ну по зи цію та до лу ча ти ся
до дис ку сії. І на впа ки, йо го про дук тив ність зни жу єть ся, як що пе да го ги уни ка ють
ста ви ти клю чо ві за пи тан ня та ви слов лю ва ти свої дум ки, не ба жа ю чи ри зи ку ва -
ти ро бо чи ми сто сун ка ми або че рез страх сан к цій у від по відь. Та кож, не вар то
роз ра хо ву ва ти на ефек тив не спіль не об го во рен ня, як що в ньо му не має міс ця для
дис ку сії. Клю чо ві за пи тан ня, ко мен та рі та про фе сій на ар гу мен та ція є пе ре ду -
мо вою фор му ван ня та ви роб лен ня ко лек тив но го ро зу мін ня. То му до дис ку сії слід
ста ви ти ся як до не об хід но го та про дук тив но го еле мен ту за галь но го про це су
вдос ко на лен ня прак ти ки і під ви щен ня уч нівсь кої успіш нос ті, та на ма га ти ся ін -
тег ру ва ти її в куль ту ру шко ли. Ме тод СО має ве ли ке зна чен ня для вре гу лю ван -
ня си ту а цій, де на яв ні кіль ка про ти леж них то чок зо ру, оскіль ки він спо ну кає
вчи те лів ви слов лю ва ти при пу щен ня, що ви ни ка ють із кри тич но го ви вчен ня
фак тич них да них. Ко жен учи тель має від чу ва ти, що він спро мож ний бра ти ак -
тив ну участь та впли ва ти на пе ре біг та ко го об го во рен ня, та бу ти за ці кав ле ним
у цьо му. Спіль не об го во рен ня слід про во ди ти про фе сій но — в цьо му і по ля гає
йо го го лов на ви мо га. Кін це вою ме тою є під ви щен ня рів ня кри тич ної ре флек сії
та роз ши рен ня меж про фе сій но го на вчан ня за для по кра щен ня якос ті ви кла дан -
ня і по каз ни ків успіш нос ті. Кіль ка по рад що до ак ти ві за ції цих про це сів на ве де -
но у встав ці 5.4. І хо ча в ній пе ре важ но йдеть ся про пе да го гіч ну спів пра цю,
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ці ре ко мен да ції та кож є ак ту аль ни ми й ко рис ни ми для ор га ні за ції спіль но го об -
го во рен ня з ін ши ми чле на ми шкіль ної спіль но ти.

Встав ка 5.4. Двад цять спо со бів під ви щи ти ефек тив ність спіль но го
обгово рен ня.

1. По чи най те і за кін чуй те об го во рен ня вчас но.
2. Роз міс тіть стіль ці ко лом, щоб жо ден учас ник не опи нив ся в до мі ну ю чій по зи ції.
3. Звер ніть ува гу учас ни ків на те, що всі рі шен ня по тріб но прий ма ти спіль но

і що ме то ди ка про ве ден ня зу стрі чі та кий са мо важ ли ва, як і будь-яке ухва ле не
на ній рі шен ня.

4. За охо чуй те кож но го учас ни ка ро би ти свій вне сок в об го во рен ня та до три муй те -
ся прин ци пу па ри тет нос ті, ко ли всі внес ки є рів но цін ни ми не за леж но від по са ди.

5. На по чат ку зу стрі чі по яс ніть кон к рет ну ме ту й спіль ну ціль (або ці лі) об го во рен ня.
6. Про стеж те за тим, щоб кож но му учас ни ку бу ло на да но всі не об хід ні ма те рі а ли

для до сяг нен ня спіль них ці лей.
7. Мо де люй те до ві ру та вмін ня слу ха ти з по ва гою; по стій но до три муй те ся цих

принци пів.
8. У про це сі об го во рен ня та прий нят тя рі шень зо се ред жуй те ува гу на пи тан нях, які

сто су ють ся по кра щен ня на вчаль них ре зуль та тів уч ня.
9. Будь те го то ві ді ли ти ся сво ї ми іде я ми, до сві дом, мір ку ван ня ми та прак ти ка ми.

10. Будь те від кри ті для сприй нят тя ідей, кри тич них за ува жень та знань сво їх спів -
роз мов ни ків.

11. При не сіть на зу стріч зі бра ні фак тич ні да ні та/або уч нівсь кі ро бо ти.
12. Уваж но ви вчіть і про ана лі зуй те про ти леж ні твер д жен ня.
13. Став те клю чо ві за пи тан ня, ви хо дя чи з ана лі зу фак тич них да них.
14. Став те клю чо ві за пи тан ня, ви хо дя чи з прин ци пів ОДН. На прик лад: «Як на да ва ти

уч не ві зво рот ний зв’язок?», «Які дес к рип то ри в оці ню валь ній руб ри ці не об хід но
про пи са ти більш чіт ко?»

15. Став те за пи тан ня і пе ре фра зо вуй те от ри ма ну ін фор ма цію, щоб уточ ни ти, на -
скіль ки пра виль но ви її зро зу мі ли.

16. Прий май те на се бе ко лек тив ну від по ві даль ність за на слід ки кож но го рі шен ня.
17. Уза галь нюй те роз мо ву та від об ра жай те її пе ре біг у схе ма тич ній фор мі.
18. Пе ре вір те, на скіль ки точ но ва ші за пи си від об ра жа ють ска за не.
19. На при кін ці кож ної зу стрі чі скла дай те план і гра фік для ре алі за ції по даль ших кро -

ків або для про ве ден ня на ступ но го спіль но го об го во рен ня.
20. Пі сля зу стрі чі на прав те всім учас ни кам елек т рон не по ві дом лен ня із пе ре лі ком

основ них пун к тів об го во рен ня та прий ня тих рі шень.

Спів пра ця з шир шою шкіль ною спіль но тою
У про це сі тво рен ня та узгод жен ня спіль них со ці аль них смис лів ми не пев но 

ру ха є мо ся до спіль но сфор мо ва но го ро зу мін ня проб лем осо бис тос ті та гро ма ди
(Круд дас, 2007, с. 479)

На на ше пе ре ко нан ня, шко ли біль ше не мо жуть ефек тив но фун к ці о ну ва ти у від -
ри ві від гро ма ди як окре мі ор га ні за ції, і в цьо му на ша дум ка збі га єть ся з по зи цією
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ба га тьох осві тян. Інклю зив ні шко ли уваж но став лять ся до по гля дів ін ших чле нів
гро ма ди й ви со ко ці ну ють їх ній вне сок у ви рі шен ня ком п лек с них пи тань та при -
мно жен ня со ці аль но го ка пі та лу на вчаль но го за кла ду. Спів пра ця з пред с тав ни ка -
ми шир шої шкіль ної спіль но ти мо же ґрун ту ва ти ся на не фор маль них сто сун ках
або на за са дах фор ма лі зо ва но го пар т нер ст ва; во на мо же здій с ню ва ти ся ін ко ли
або на по стій ній осно ві, бу ду чи ін тег ро ва ною в за галь ну сис те му ро бо ти. Не об -
хід ність спів пра ці ке рів ни ків і вчи те лів ін к лю зив них шкіл із шир шою шкіль ною
спіль но тою дик ту єть ся низ кою при чин. Пе ре ду сім, це по туж ний ре сурс, який
дає змо гу ви слу ха ти різ ні по гля ди на проб ле му та зна хо ди ти не стан дар т ні шля -
хи її ви рі шен ня. Існує чи ма ло мож ли вос тей для спів пра ці з ор га ні за ці я ми за ме -
жа ми на вчаль но го за кла ду, в то му чис лі з ін ши ми шко ла ми, ко мер цій ни ми
ком па ні я ми, уні вер си те та ми та ін ши ми за кла да ми ви щої осві ти, по лі цією, за -
кла да ми охо ро ни здо ров’я та дер жав ни ми уста но ва ми. В пи тан нях за без пе чен -
ня суп ро во ду окре мим уч ням, пе да го ги вже до сить дав но вза є мо ді ють
із пси хо ло га ми, ін ши ми фа хів ця ми в га лу зях охо ро ни здо ров’я та осві ти. Ни ні
по міт на тен ден ція за лу чен ня до спів пра ці шир шо го ко ла фа хів ців різ них га лу зей
з ме тою об мі ну про фе сій ни ми знан ня ми та учас ті в до слід жен нях, що ма ють
на ме ті по кра щен ня якос ті шкіль ної осві ти. Тож, крім учи те лів, до цьо го ко ла
та кож вхо дять асис тен ти вчи те ля, вчи те лі спе ці аль ної осві ти, лі ка рі-прак ти ки,
пси хо ло ги, пра це те ра пев ти, ло го пе ди, фі зіо те ра пев ти, на уков ці й до слід ни ки
з уні вер си те тів, а та кож со ці аль ні пра ців ни ки. Час від ча су фа хів ці, які не на ле -
жить до шкіль но го пер со на лу, мо жуть ви ко ну ва ти фун к цію «кри тич них дру зів»:
за без пе чу ва ти під трим ку, ви су ва ти но ві ідеї та про по ну ва ти свої по гля ди
на шкіль ні про це си. Про по зи ції що до ро лі «кри тич них дру зів» у шко лі та ва рі ан -
ти їхньої до по мо ги до клад но пред с тав ле ні в пуб лі ка ці ях бри тансь ко го На ці о -
наль но го ко лед жу шкіль но го лі дер ст ва (National College for School Leadership
(NCSL), 2006). Ре аль ні мож ли вос ті для об мі ну знан ня ми й прак ти ка ми між різ -
ни ми фа хів ця ми у шко лі й по за нею за без пе чу ють ся че рез ді яль ність СФН.

Ви кли ки між дис цип лі нар ної спів пра ці
На ла год жу ва ти успіш ну спів пра цю з фа хів ця ми в га лу зі охо ро ни здо ров’я, осві -
ти, з ко мер цій но го сек то ру та ви щої шко ли не зав ж ди прос то. Для кож ної фа хо -
вої сфе ри влас ти вий уні каль ний під хід та ро зу мін ня уч нів, при ро ди на вчан ня
та проб лем шкіль ної осві ти. Узгод жен ня ме то ди ки спіль ної ді яль нос ті, що по -
кли ка на спри я ти успіш но му на вчан ню та бла го по луч чю уч ня у шко лі, мо же на -
штов ху ва ти ся на не очі ку ва ні пе ре шко ди. Ла ма ти ста рі вко рі не ні звич ки до во лі
склад но, а то му, по при де кла ро ва ну го тов ність спів пра цю ва ти, фа хів цям іно ді
важ ко вті лю ва ти ці на мі ри на прак ти ці (Бернс, 2008). Ціл ком ймо вір но, що між
ни ми ви ни ка ти муть су пе реч нос ті внас лі док іс ну ван ня різ них по гля дів, які бе -
руть свій по ча ток із різ них дис цип лін та про фе сій них під хо дів.

Які ж на вич ки по тріб ні для успіш ної спів пра ці? Се ред най важ ли ві ших ком -
пе тен т нос тей на уков ці ви ок рем лю ють ефек тив ну ко му ні ка цію та ба жан ня слу -
ха ти й ро зу мі ти дум ку спів роз мов ни ка (Су тер, Арндт, Артур, Пар бу сай, Тей лор
і Дой ч лан дер, 2009). У де яких ви пад ках спо сте рі га єть ся тен ден ція, ко ли для ви -
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зна чен ня пи тань, які вар ту ють об го во рен ня і які ні, чле ни ко лек ти ву звер та ють -
ся до лі де рів та ін ших фа хів ців, за яки ми ви зна ють та кі пов но ва жен ня; так са мо,
на них схиль ні пок ла да ти всю від по ві даль ність за прий ня ті рі шен ня (Деп пе лер,
го ту єть ся до дру ку). Щоб от ри му ва ти най біль шу від да чу від спів пра ці, цей
процес не об хід но струк ту ру ва ти та ким чи ном, щоб по чу ти го лос кож но го йо го
учас ни ка, а не ли ше тих, хто на ді ле ний вла дою. У встав ці 5.4 ви ще на ве де но
прак тич ні по ра ди з на ла год жен ня ефек тив ної ко му ні ка ції та про ве ден ня спіль -
но го об го во рен ня. На до да ток за ува жи мо, що мак си маль на ко ристь від спів пра -
ці до ся га єть ся то ді, ко ли фа хів ці:
• на ма га ють ся зро зу мі ти ха рак тер ді яль нос ті ін ших фа хів ців та з по ва гою

став лять ся до їх ква лі фі ка ції й до сві ду;
• кри тич но ви вча ють проб ле му за мість при ста ти на пер ше-ліп ше рі шен ня;
• прий ма ють на се бе ко лек ти ву від по ві даль ність за всі ухва ле ні рі шен ня;
• на ма га ють ся струк ту ру ва ти про цес об го во рен ня та ким чи ном, щоб зро би -

ти йо го яко мо га ефек тив ні шим.

Ді єва й по зи тив на спів пра ця із пред с тав ни ка ми шир шої шкіль ної спіль но -
ти не се із со бою та кі пе ре ва ги:
• ви щий рі вень під трим ки й ре сур с но го за без пе чен ня ро бо ти шко ли;
• мож ли вість за лу чен ня фа хів ців вузь кої спе ці а лі за ції;
• кра ще ро зу мін ня по треб і прі о ри тет них за вдань міс це вої гро ма ди;
• ство рен ня умов для на вчаль но го ста жу ван ня й по даль шо го пра цев лаш -

туван ня уч нів;
• зміц нен ня спів пра ці та за лу чен ня до неї ін ших міс це вих ор га ні за цій

та фахів ців.

Спів пра ця в ін к лю зив но му кла сі
На до да ток до спів пра ці з фа хів ця ми та пред с тав ни ка ми шкіль ної спіль но ти,
на уро ках учи те лі та кож вза є мо ді ють з ін ши ми до рос ли ми. У ро бо ті з уч ня ми
в кла сі їм до по ма га ють і на да ють під трим ку асис тен ти, во лон те ри та чле ни ро -
ди ни. «Асис тент з на вчан ня», «асис тент учи те ля», «по міч ник учи те ля», «па ра пе -
да гог», «па рап ро фе сі о нал» — усі ці тер мі ни по зна ча ють по са ду пра ців ни ка
до по між но го пер со на лу. На них пок ла да єть ся де да лі шир ше ко ло ро бо чих
завдань, при чо му де які з цих фун к цій ма ють сут тє ве зна чен ня для ви кла дан ня
і на вчан ня (Андер сон і Фін ні, 2008). Чис лен ні ви снов ки на уко вих до слід жень,
при свя че них ви вчен ню ха рак те ру ро бо ти й до сві ду та ких пра ців ни ків, вка зу ють
на по тре бу в за без пе чен ні фор маль ної під го тов ки та роз роб лен ні по са до вих ін -
струк цій для асис тен тів (Рі чардс і Арм ст ронг, 2008). Що сто су єть ся за без пе чен -
ня під трим ки уч ням з особ ли ви ми по тре ба ми, то від по від ні фун к ції до по між но го
пер со на лу ма ють бу ти точ но ви зна че ні до по чат ку ро бо ти. Та кож, не мож на до -
пус ка ти си ту а ції, ко ли во ни зму ше ні са мо стій но прий ма ти рі шен ня що до на -
вчан ня окре мих уч нів. Крім то го, за при пу щен ням Ро у за і Хо у лі (2007), ни ні
пе ре ва га час ті ше на да єть ся більш гнуч кій ор га ні за ції під трим ки, ко ли асис тент
до по ма гає як уч ням, так і вчи те ле ві. Для уточ нен ня її фор ми та від по від них ролей
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пра ців ни ка про по ну є мо роз гля ну ти мож ли ві ва рі ан ти у встав ці 5.5. У про це сі
вза є мо дії з асис тен том пе ре ду сім не об хід но точ но ви зна чи ти йо го роль та всі ас -
пек ти та кої під трим ки у про це сі спіль но го об го во рен ня.

Встав ка 5.5. Фун к ції до по між но го пер со на лу

1. На дан ня без по се ред ньої під трим ки вчи те ле ві та уч ням. Та кий тип під трим ки
перед ба чає ро бо ту з кон к рет ни ми уч ня ми та ма ли ми гру па ми від по від но до за -
да но го вчи те лем пла ну й ме то ди ки; а та кож до по мо гу вчи те лю під час фрон таль -
ної ро бо ти з кла сом. Крім то го, ці обов’яз ки мо жуть вклю ча ти на дан ня до по мо ги
до, під час та пі сля клас них за нять.

2. На дан ня під трим ки у про ве ден ні оці ню ван ня для на вчан ня (ОДН) (див. роз діл 4).
Пра цю ю чи з окре ми ми уч ня ми, асис тент вчи те ля мо же за лу ча ти ся до впро -
ваджен ня клю чо вих ас пек тів ОДН, на прик лад: по яс ню ва ти кри те рії успі ху, про -
во ди ти стра те гіч не опи ту ван ня, на да ва ти ефек тив ний зво рот ний зв’язок,
до по ма га ти під час са мо- та вза ємо оці ню ван ня.

3. До слід жен ня. За до ру чен ням окре мих учи те лів або шкіль ної спіль но ти, асис тен -
ти вчи те ля мо жуть зби ра ти, пе ре ві ря ти й оці ню ва ти фак тич ні да ні про ефек тив -
ність окре мих ме то дів чи про рі вень за лу чен ня уч нів до на вчаль но го про це су
(на прик лад, шля хом спо сте ре жен ня на уро ці, про ве ден ня ін терв’ю з уч ня ми,
бать ка ми та ін ши ми пред с тав ни ка ми шкіль ної спіль но ти, на дан ня до по мо ги
учням у фор му лю ван ні їх ніх ду мок).

4. Під три ман ня кон так тів з ро ди на ми/пік лу валь ни ка ми. В про це сі спів пра ці асис -
тент вчи те ля мо же за без пе чу ва ти ре гу ляр ну ко му ні ка цію між учи те лем, уч нем
і ро ди ною.

5. Пла ну ван ня та ана ліз. Сю ди мож на від нес ти ре гу ляр не фік су ван ня да них і ве ден -
ня до ку мен та ції про уч нівсь ку ре ак цію на за сто со ва ні ме то ди й під хо ди, про на да -
ні ро ди ні бро шу ри й ін фор ма цій ні по ві дом лен ня, про ве де ні зу стрі чі, ви снов ки
за ре зуль та та ми ро бо ти з уч нем на при кін ці три мес т ра чи кож ні пів ро ку; ве ден ня
елек т рон ної до ку мен та ції; а та кож участь у скла дан ні пла нів на осно ві цих да них.

6. На вчаль ні ма те рі а ли. Обов’яз ки асис тен та вчи те ля мо жуть вклю ча ти під го тов ку
на чаль них ма те рі а лів до за пла но ва ної вчи те лем ді яль нос ті чи їх мо ди фі ка цію
з ме тою на дан ня під трим ки окре мим уч ням.

7. За без пе чен ня осо бис то го до гля ду. Ця роль асис тен та вчи те ля мо же вклю ча ти
ви ко нан ня спе ці а лі зо ва них за вдань і на дан ня до по мо ги уч ням з ін ва лід ніс тю
(наприк лад, під час прий о му їжі, одя ган ня, від ві дан ня ту а ле ту, пе ре су ван ня).

Ефек тив на ро бо та з асис тен том вчи те ля — це пе ре ду сім ефек тив на спів пра -
ця з чле ном ін к лю зив ної шкіль ної спіль но ти. То му у на ла год жен ні вза є мо дії
з ним вчи тель має до три му ва ти ся тих са мих прин ци пів, на яких ґрун ту єть ся
спіль на ро бо та з будь-яким ін шим її пред с тав ни ком. Та ка спів пра ця має пе ред -
ба ча ти:
• об го во рен ня по гля дів усіх сто рін (зок ре ма, вчи те ля, уч ня, асис тен та вчи те -

ля, чле нів ро ди ни);
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• ці ну ван ня учас ті кож но го з них;
• по ва гу до від мін нос тей;
• спіль ну від по ві даль ність;
• чіт ку спря мо ва ність на до сяг нен ня уч нем успіш но го ре зуль та ту;
• точ но ви зна че ні ви мо ги до за лу чен ня;
• кри тич ну ре флек сію та ана ліз прак ти ки.

На ета пі фор му лю ван ня за вдань чи ви зна чен ня ро лі асис тен та спер шу ко -
рис но зі бра ти фак тич ні да ні та на їх осно ві ви зна чи ти, які ви ди під трим ки не об -
хід ні у ва шій кон к рет ній си ту а ції. Під час ко ман д но го об го во рен ня не об хід но
по ді ли ти ся ци ми да ни ми й влас ни ми мір ку ван ня ми з ко ле га ми та спіль но про -
ана лі зу ва ти їх для ви яв лен ня прі о ри тет них по треб. Не за леж но від фун к цій асис -
тен та вчи те ля, у про це сі вза є мо дії з ним по тріб но на да ва ти роз’яс нен ня,
здій с ню ва ти на вчан ня й ме то дич не ке рів ниц т во, зби ра ти фак тич ні да ні та під -
три му ва ти ко му ні ка цію. Слід пла ну ва ти ре гу ляр ні зу стрі чі, ана лі зу ва ти й об го во -
рю ва ти да ні та ви вча ти будь-які пи тан ня, що ви ни ка ють на шля ху до на мі че них
ці лей. У встав ці 5.6 на ве де но спи сок кон т роль них за пи тань, які ста нуть у при го -
ді під час на ла год жен ня спів пра ці з асис тен том вчи те ля та ін ши ми пра ців ни ка -
ми з чис ла до по між но го пер со на лу.

Встав ка 5.6. Кон т роль ні за пи тан ня для на ла год жен ня спів пра ці з до по -
між ним пер со на лом

• Чи про вів я кри тич ну ре флек сію для ана лі зу да них, які бу ло зі бра но в мо є му
класі, та чи ви ко рис тав їх для ви зна чен ня кон к рет них ді ля нок ро бо ти, в яких не -
об хід на під трим ка асис тен та?

• Чи об го во рив я свої ви снов ки з ко ле гою та чи вра ху вав усі йо го ідеї та про -
позиції?

• Чи об го во рив я з асис тен том ви зна че ні ді лян ки ро бо ти та йо го фун к ції з на дан -
ня під трим ки в ат мо сфе рі від кри тос ті і спів пра ці?

• Чи пе ре ко нав ся я в то му, що асис тент пов ніс тю ознай ом ле ний з від по від ни ми
шкіль ни ми по ло жен ня ми й по ряд ка ми?

• Чи на дав я асис тен то ві ви чер п ний опис йо го за вдань (зок ре ма, що він має ро -
би ти і чо го ро би ти не мож на)?

• Чи по яс нив я асис тен то ві спо сіб ви ко нан ня до ру че них йо му за вдань?
• Чи пе ре свід чив ся я в то му, що асис тент пов ніс тю ро зу міє свої за вдан ня та має

по тріб ну під го тов ку?
• Чи бу ду я або хтось ін ший спо сте рі га ти за ро бо тою асис тен та? Якщо так,

то коли?
• Чи об го во рив я з асис тен том пи тан ня кон фі ден цій нос ті та етич ні нор ми?
• Чи скла де но план ро бо ти із за зна чен ням від по ві даль них осіб і тер мі нів ви ко нан -

ня за вдань?
• Чи за про вад же но ме то ди ку або гра фік, згід но з яким асис тент або ін ший пра ців -

ник має зби ра ти фак тич ні да ні для оцін ки ефек тив нос ті по точ ної ді яль нос ті?
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• Чи пе ред ба че но пев ний по ря док для то го, щоб асис тент міг по спіл ку ва ти ся
зі мною пі сля за вер шен ня ро бо ти?

• Чи за пла ну вав я час для зу стрі чі з асис тен том, щоб об го во ри ти ви снов ки з ре -
флек сії зі бра них да них та по точ ної ро бо ти?

• Чи бу ло про ве де но знай ом ст во асис тен та із пе да го гіч ним пер со на лом шко ли
та чи був він (во на) пред с тав ле ний мо є му кла су із роз’яс нен ням йо го (її) фун к цій,
пов но ва жень у ро бо ті з уч ня ми та із за зна чен ням будь-яких об ме жень чи за сте -
ре жень?

• Чи пе ред ба чив я пев ний по ря док ро бо ти для пе ре гля ду фун к цій асис тен та та для
по да чі ним про по зи цій про вне сен ня змін до по точ них пла нів?

• Чи пе ред ба че но пев ний по ря док дій на ви па док си ту а ції, ко ли асис тент не в змо -
зі з’яви ти ся на ро бо ту?

Спів пра ця з ро ди на ми
За лу чен ня ро ди ни є од нією з ба зо вих скла до вих ін к лю зив ної осві ти, і зна чен ня
спів пра ці між шко лою і сім’єю для успіш но го на вчан ня уч нів не мож ли во пе ре -
оці ни ти. У тра ди цій ній кон цеп ції бать ківсько го за лу чен ня про від ни ми дій о ви -
ми осо ба ми ви сту па ли вчи те лі, то ді як бать кам час то від во ди ла ся па сив на роль.
Но вий під хід до роз вит ку та кої спів пра ці ґрун ту єть ся на прин ци пах ак тив ної
учас ті, ко ли ро ди ни та шко ли пра цю ють ра зом і бу ду ють свої сто сун ки на за са -
дах пар т нер ст ва. У цьо му про це сі бе руть участь сім’ї, пе да го ги та ін ші пред с тав -
ни ки шкіль ної спіль но ти; во ни спіль но на ма га ють ся ство рю ва ти оп ти маль ні
умо ви для на вчан ня уч нів і за без пе чу ва ти їх нє бла го по луч чя. На ші шко ли ста ють
де да лі більш роз ма ї ти ми, і це озна чає, що нам не об хід но роз ши ри своє ро зу мін -
ня сі мей них струк тур і за хо дів, про ду му ва ти ме то ди ку ро бо ти з уч ня ми, які са мі
по со бі уособ лю ють це роз ма їт тя: в пла ні на вчан ня, куль ту ри, мо ви та ви хо ван -
ня. В умо вах іс тин ної спів пра ці зі шко лою ро ди ни час то прив но сять знан ня
та ін сай ти, які в ін шо му ви пад ку за ли ши ли ся б без ува ги. Спи ра ю чись на ці знан -
ня, вчи те лі й ке рів ни ки за кла ду осві ти мо жуть ор га ні зо ву ва ти на вчаль ний про -
цес та ким чи ном, щоб до по ма га ти уч ням розв’язу ва ти свої уні каль ні за да чі
та за до воль ня ти свої ін те ре си, а та кож ро би ти все мож ли ве для успіш но го на -
вчан ня кож ної ди ти ни.

Встав ка 5.7. Спів пра ця сім’ї та шко ли

Шко ли ма ють бра ти на се бе іні ці а ти ву в на ла год жен ні й під три ман ні спів пра ці з ро ди -
на ми. Зок ре ма, вся сис те ма ро бо ти в на вчаль но му за кла ді має:
• пра цю ва ти на ство рен ня доб ро зич ли во го шкіль но го се ре до ви ща, від кри то го для

всіх ро дин;
• під крес лю ва ти, що ро ди ни є ак тив ни ми чле на ми за галь но шкіль ної спіль но ти

фахів ців, яка на вча єть ся;
• за охо чу ва ти ро ди ни ви слов лю ва ти свою по зи цію (тоб то своє ро зу мін ня, по гля -

ди й очі ку ван ня) сто сов но всіх пи тань жит тє ді яль нос ті на вчаль но го за кла ду;
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• ство рю ва ти умо ви для ак тив но го за лу чен ня ро дин до про це сів управ лін ня й ухва -
лен ня рі шень на рів ні шко ли;

• за охо чу ва ти до ві ру, від кри тість, спіль ну від по ві даль ність за прий ня ті рі шен ня
стосов но ор га ні за ції на вчан ня уч нів та ство рен ня для них рів них умов;

• пе ред ба ча ти де мо кра тич ні ме ха ніз ми для то го, щоб усі го ло си бать ківської
грома ди бу ло пред с тав ле но й по чу то;

• до по ма га ти впев ни ти ся в то му, що всі ро ди ни ро зу мі ють, на скіль ки спів пра ця
і пред с тав ниц т во важ ли ві для шко ли (в то му чис лі ро ди ни, для яких ан г лійсь ка
мо ва не є рід ною, та ро ди ни з низь ким рів нем гра мот нос ті);

• за лу ча ти во лон те рів для до по мо ги в усіх ас пек тах жит тє ді яль нос ті на вчаль но го
за кла ду, а не ли ше для про ве ден ня шкіль них свят та ор га ні за ції по за клас ної ро -
бо ти (на прик лад, для на дан ня під трим ки у про це сі на вчан ня, ді яль нос ті спор тив -
них сек цій та для ро бо ти в шкіль них ко мі те тах);

• пе ред ба ча ти ви ді лен ня до дат ко вих ре сур сів, які да ють змо гу ро ди нам бра ти
участь у про це сі спів пра ці;

• від об ра жа ти дум ку про ви со кі очі ку ван ня для всіх уч нів;
• за без пе чу ва ти ор га ні за цій ну струк ту ру, яка сприяє про дук тив ній спів пра ці;
• за охо чу ва ти ба жан ня екс пе ри мен ту ва ти, за сто со ву ва ти ін но ва цій ні ме то ди, шу -

ка ти спо со би ви рі шен ня проб лем на міс це во му рів ні та впро вад жу ва ти їх си ла -
ми гро ма ди;

• спри я ти об мі ну дум ка ми та ро би ти йо го обов’яз ко вим еле мен том на вчаль но го
про це су на уро ці та не від’єм ною скла до вою за галь ної шкіль ної прак ти ки;

• спри я ти ство рен ню на те ри то рії шко ли місць, ат мо сфе ра яких за охо чує до спів -
пра ці та об го во рен ня;

• ві та ти уні каль ність кож ної ро ди ни (її струк ту ру, мо ву, жит тє ву умо ви, ет ніч ну
прина леж ність), щоб при щеп лю ва ти уч ням ро зу мін ня роз ма їт тя;

• пе ред ба ча ти ком п лекс за хо дів для то го, щоб ро ди ни мог ли ре гу ляр но спіл ку ва -
ти ся з пе да го гіч ним ко лек ти вом, об го во рю ва ти свої очі ку ван ня, про грес ди ти ни
в за сво єн ні на вчаль ної про гра ми та за без пе чен ня її бла го по луч чя; при чо му та ка
ко му ні ка ція ор га ні зо ву єть ся в зруч ний для ро ди ни спо сіб;

• за охо чу ва ти бать ків від ві ду ва ти тре нін ги та се мі на ри для до рос лої ауди то рії, які
про хо дять на ба зі шко ли;

• ство рю ва ти мож ли вос ті у шко лі для кон так тів між ро ди на ми, для об мі ну знан ня -
ми та пред с тав лен ня своєї уні каль нос ті;

• пе ред ба ча ти за хо ди для зби ран ня та спіль но го об го во рен ня да них про бар’єри
для спів пра ці з ро ди на ми та умо ви, які їй спри яють.

Спів пра ця між шко лою і ро ди ною — це не прос то на бір про це дур чи за хо -
дів. На ве де ні у встав ці 5.7 про це си є осно вою ді яль нос ті СФН та пов ніс тю спів -
від но сять ся з іде я ми ін к лю зив но го на вчан ня. Якщо та ка спів пра ця від бу ва єть ся
в ат мо сфе рі від кри тос ті, до ві ри, по ва ги та вза єм нос ті, то ро ди ни й осві тя ни здат -
ні спіль но зна хо ди ти від по ві ді на ви кли ки сво го кон тек с ту. Та кож, во на бу де
мож ли вою ли ше то ді, ко ли є го тов ність екс пе ри мен ту ва ти й не сти ко лек тив ну
від по ві даль ність за прий нят тя рі шень. З ча сом по ва га та спів пра ця між шко лою
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й ро ди ною ве де до вза єм но го ро зу мін ня і тіс ні шо го узгод жен ня очі ку вань обох
сто рін, що, від по від но, та кож до по ма гає уч ням вті лю ва ти ці очі ку ван ня в життя.

Спів пра ця з уч ня ми
В ін к лю зив них шко лах уч ні та кож ак тив но до лу ча ють ся до про це су спів пра ці.
Ро бо та з уч ня ми та ін те рес до їхньої точ ки зо ру є фун да мен таль ним ас пек том ді -
яль нос ті та кої шко ли, де вся ба га то ма ніт ність їх ніх знань і до сві ду ці ну єть ся
та прий ма єть ся з по ва гою (Кар рин г тон і Ро бін сон, 2004; Мосс, 2003). Інди ві ду -
аль ні й ко лек тив ні по гля ди уч нів на пи тан ня на вчан ня, ви кла дан ня та шкіль ної
осві ти по зна ча ють тер мі ном го лос уч нів. Зміст цьо го по нят тя не то тож ний уч -
нівсь ко му за лу чен ню чи учас ті, які ско рі ше ха рак те ри зу ють рі вень за ці кав ле нос -
ті уч нів у на вчаль но му про це сі та шкіль но му жит ті. Учнівсь кий го лос мо же
«зву ча ти» в ак тив ній і па сив ній фор мах, од нак і в том і в то му ви пад ку пе ред ба -
ча єть ся, що уч ні є час ти ною ін к лю зив ної шкіль ної спіль но ти і що ця спіль но та
ці нує та по ва жає їх ній до свід, по гля ди і знан ня. Остан нім ча сом уч нівсь ко му го -
ло су при ді ля ють ба га то ува ги, і на уко ві да ні під твер д жу ють сут тє вий ефект цьо -
го під хо ду у по кра щен ні по каз ни ків успіш нос ті, змен шен ні кіль кос ті уч нів, які
ки да ють на вчан ня, у фор му ван ні та впро вад жен ні ку ри ку лу му та до сяг нен ні про -
гре су в здій с нен ні шкіль них пе ре тво рень (Філ дінг, 2007; Флат тер і Рад дак, 2004).
Ко жен учень у кож но му кла сі має пра во го ло су, і цей го лос по вин ні по чу ти всі
до рос лі, які пра цю ють в ін к лю зив ній шко лі. Ми пе ре ко на ні, що са ме уч ні, от ри -
мав ши та ке пра во, мо жуть най кра ще ви сло ви ти свої проб ле ми й мір ку ван ня сто -
сов но на вчаль но го про це су. То му спів пра ця з уч ня ми — це на сам пе ред на дан ня
їм мож ли вос ті за яви ти про те, хто во ни, що во ни ці ну ють і вва жа ють зна чи мим
і чо му; а та кож на дан ня їм мож ли вос ті ві ді гра ва ти ак тив ну роль у ор га ні за ції на -
вчан ня. Ко ли уч ні ма ють пра во го ло су й без по се ред ньо за лу че ні до пла ну ван ня
й ре алі за ції на вчаль но го про це су, то ді з’яв ля єть ся справ ж нє від чут тя спів пра ці,
то ді до них став лять ся з по ва гою та ра дять ся з ни ми на рів ні кла су та на вчаль но -
го за кла ду. Спів пра ця з уч ня ми має ста ти обов’яз ко вою скла до вою ін к лю зив но -
го на вчан ня. Во ни спро мож ні за про по ну ва ти не стан дар т ні ідеї, і то му ство рен ня
мож ли вос тей для ре аль ної спів пра ці між ни ми й пе да го га ми не се в со бі ве ли ку
ко ристь для всієї ін к лю зив ної шко ли. Мож на за про по ну ва ти ба га то за хо дів, спе -
ці аль но орі єн то ва них на пар т нерсь ке за лу чен ня уч нів до про це сів ви кла дан ня,
прий нят тя рі шень, шкіль но го пла ну ван ня і до слід жен ня. В цьо му роз ді лі на ве -
де но кіль ка та ких ідей. За до дат ко ви ми ре ко мен да ці я ми ра ди мо звер ну ти ся
до веб-сай тів з те ми упов но ва жен ня уч нів та роз вит ку їх ніх лі дерсь ких якос тей,
на прик лад «SoundOut: Promoting student voice in schools» (<www.soundout.org>,
див. та кож ін ші дже ре ла в спис ку лі те ра ту ри на при кін ці роз ді лу).

Спів пра ця з уч ня ми в ор га ні за ції на вчаль но го про це су
Цей ви мір спів пра ці озна чає, що уч ні мо жуть впли ва ти на різ ні ас пек ти на вчан -
ня на уро ці, за лу ча ють ся до про це су прий нят тя рі шень і кон ст ру ю ван ня знань.
Зок ре ма, вчи тель з’ясо вує, яким об ся гом знань во ло ді ють уч ні і про що во ни
бажа ють ді зна ти ся. Та кож, уч ні мо жуть бра ти участь у ви бо рі форм і ме то дів
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робо ти на уро ці та у про ве ден ні оці ню ван ня. Крім то го, вчи те лі до би ра ють на -
вчаль ний ма те рі ал, ви хо дя чи із за пи тань уч нів та їх ніх ін те ре сів, що є особ ли во
важ ли вим у ро бо ті з діть ми, для яких ти по вий ку ри ку лум пев ною мі рою не ці ка -
вий або зов сім не вра хо вує їх ніх особ ли вих по треб. То му, за вдя ки за лу чен ню уч -
нів, мож на ви бу ду ва ти де що ін ший йо го ва рі ант, який від об ра жа ти ме їх нє
куль тур не та мов не роз ма їт тя, різ ні по гля ди та жит тє вий до свід і в яко му ці чин -
ни ки пе ре тво рю ва ти муть ся на важ ли ве дже ре ло знань, що спри я ти ме ак ти ві за -
ції на вчан ня. У роз ді лі 4 ми роз гля ну ли кіль ка (з ба га тьох) ме то дів спів пра ці
вчи те ля та уч нів, які спри яють роз вит ку їхньо го на вчаль но го по тен ці а лу. За га -
лом, спів пра ця — це со ці аль ний про цес, у яко му уч ні вдос ко на лю ють свої ком -
пе тен т нос ті, тоб то на вча ють ся са мо стій но ро би ти те, з чим на по чат ку мог ли
впо ра ти ся ли ше з до по мо гою пе да го га чи ро вес ни ків. У цьо му зв’яз ку ши ро кі
мож ли вос ті для спів пра ці за без пе чує оці ню ван ня для на вчан ня, на прик лад, ко ли
уч ні бе руть участь у роз роб лен ні оці ноч них руб рик чи кри те рі їв успі ху, у ви зна -
чен ні влас них на вчаль них ці лей і по треб, а та кож ко ли во ни на ма га ють ся оці -
ни ти влас ний рі вень успіш нос ті та рі вень успіш нос ті то ва ри шів на осно ві
за да них кри те рі їв.

Спів пра ця з уч ня ми у про ве ден ні до слід жень
У шко лах дав но прий ня то за лу ча ти уч нів до ви ко нан ня «лі дерсь ких» ро лей.
Про те над то час то тра ди цій ні мо де лі та ко го лі дер ст ва по ши рю ють ся на не ве -
ли ку гру пу уч нів (пе ре важ но най кра щих) та охоп лю ють дру го ряд ні пи тан ня, які
май же не сто су ють ся про це сів на вчан ня та ви кла дан ня (і які ви зна ча ють учи те -
лі). В та ких си ту а ці ях пра вом го ло су на ді ля ють ли ше тих уч нів, які схиль ні по -
год жу ва ти ся з по зи цією до рос лих та іні ці юють об го во рен ня «без печ них»
проб лем у прий нят ний для вчи те лів спо сіб (Хол д с ворт, 2008). Ни ні кон цеп ція
спів пра ці з уч ня ми як ак тив ни ми до слід ни ка ми швид ко за вой о вує ува гу, від об -
ра жа ю чи но ві по гля ди на ста тус ді тей у на шо му сус піль ст ві. Гру пи уч нів ви вча -
ють ак ту аль ні пи тан ня і про по ну ють від по ві ді на ви кли ки, що по ста ють
у кон тек с ті їхньої шкіль ної спіль но ти. Ви снов ки на уков ців з різ них кра їн свід -
чать про те, що за лу чен ня уч нів до до слід ниць кої ді яль нос ті ко рис не для них
са мих та для ін к лю зив них шкіл за га лом (Бланд і Атве, 2004; Кар рін г тон і Холм,
2005; Кук-Са тер, 2006; Лодж, 2005; Мосс, Хей, Деп пе лер, Астлі та Пет ті сон,
2007). На прик лад, під час прак тич но го до слід жен ня проб лем до сту пу до ви щої
осві ти в ме жах про ек ту Student Action Research for University Access (SARUA) уч -
ні ви вча ли при чи ни, що зму шу ють їх ніх ро вес ни ків із мар гі на лі зо ва них со ці -
аль них груп від мо ви ти ся від мрій про про дов жен ня на вчан ня пі сля шко ли або
зне ві ри ти ся у сво їй спро мож нос ті всту пи ти до уні вер си те ту; їм знач ною мі рою
вда ло ся до сяг ти своєї ме ти — по си ли ти мо ти ва цію цих уч нів до на вчан ня (Атве,
2003; Бланд і Атве, 2004). В Ав ст ра лії (Кар рін г тон, Ал лен та Осмо лов скі, 2007;
Мосс та ін., 2007) та в Га ні (Мосс, Деп пе лер та Агбен’єга, 2008) уч ні у спів пра -
ці з учи те ля ми до слід жу ва ти свою шкіль ну спіль но ту за до по мо гою ві зу аль них
ме то дів. На фо то гра фі ях та в по даль шо му об го во рен ні во ни пред с та ви ли своє
ба чен ня со ці аль но го й фі зич но го се ре до ви ща в сво їх на вчаль них за кла дах.
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Ці про ек ти де мон ст ру ють, як уч нівсь кі ін сай ти до по мог ли ви яви ти по ши ре ні
в міс це вій гро ма ді сте рео типи й цін нос ті, які сто ять на за ва ді зу сил лям зі ство -
рен ня більш со ці аль но спра ведливої шко ли. Ана ло гіч но, ро бо та Ле о ри Круд -
дас (Круд дас, 2001; Круд дас і Хед док, 2003) в Лон до ні з гру пою дів ча ток
із труд но ща ми в емо цій ній та по ве дін ко вій сфе рах є яс к ра вим при кла дом то го,
як цим мар гі на лі зо ва ним уче ни цям на да ва ла ся під трим ка і як вда ло ся кра ще їх
зро зу мі ти. Дів чат ка ви зна ча ли бар’єри у сво є му на вчан ні. Во ни та кож під -
креслю ва ли, що хо ті ли, аби їх ні школи змі ню ва ли ся, щоб за до воль ня ти їх ні
навчаль ні по тре би.

Ство ре на Ада мом Флет че ром (2005) мо дель про гра ми SoundOut міс тить
серію ме то дич них ма те рі а лів, у то му чис лі ко рис ні по ра ди, оці ню валь ні руб ри -
ки та різ ні ме то ди ки, і по кли ка на спри я ти зна чи мо му за лу чен ню уч нів до спів -
пра ці у про це сі вті лен ня шкіль них змін. У сво є му цик лі зна чи мо го за лу чен ня
Флет чер ви зна чає п’ять ета пів спів пра ці, в якій уч ні й до рос лі на ма га ють ся
досяг ти єди ної важ ли вої ме ти (див. рис. 5.2).

Ри су нок 5.2. Цикл зна чи мо го уч нівсь ко го за лу чен ня Ада ма Флет че ра

По діб но до цик лу спіль но го до слід жен ня, тут уч ні й до рос лі та кож ра зом
на вча ють ся, ді ють і ре флек су ють, праг ну чи вдос ко на лю ва ти на вчаль ний процес.
1. Слу хан ня. Учні ви слов лю ють свої дум ки, ідеї та по гля ди, а до рос лі уваж но їх

слу ха ють.
2. Ви знан ня. Учнів прий ма ють як цін них і важ ли вих чле нів шкіль ної спіль но ти.
3. Упов но ва жен ня. Учні про хо дять під го тов ку та роз роб ля ють стра те гію впро -

вад жен ня змін у шко лі.
4. Мо бі лі за ція. Учні й до рос лі спіль но пра цю ють над пи тан ня ми роз вит ку

школи та ре алі зу ють за хо ди.
5. Ре флек сія. Учні й до рос лі ра зом кри тич но ана лі зу ють на бу ті знан ня й досвід,

щоб, спи ра ю чись на них, пла ну ва ти по даль шу ро бо ту шко ли.
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Справ ж ня спів пра ця з уч ня ми в ро лі до слід ни ків по тре бує пла ну ван ня й
струк ту ро ва нос ті, і то ді во на бу де ко рис ною для уч нів та са мої шко ли. У встав ці
5.8 на ве де но кон т роль ний пе ре лік ба зо вих скла до вих цьо го про це су. Йо го опра -
цю ван ня пункт за пун к том до по мо же мо ти ву ва ти уч нів бра ти участь у до слід -
ниць кій ді яль нос ті та оп ти мі зу ва ти спів пра цю з уч ня ми-до слід ни ка ми.

Встав ка 5.8. До слід ниць ка спів пра ця з уч ня ми

Проб ле ма Для до слід жен ня по тріб но оби ра ти проб ле му:
• яка є важ ли вою для шкіль ної спіль но ти;
• яка під да єть ся ви вчен ню та від кри ває мож ли вос ті для прак тич ної ді яль ності,

спря мо ва ної на її ви рі шен ня;
• яку оби ра ють са мі уч ні;
• яка пе ред ба чає за лу чен ня уч нів до про це су її ви рі шен ня.
Учні У про це сі до слід ниць кої спів пра ці уч ні ма ють:
• ві ді гра ва ти роль клю чо вих до слід ни ків;
• іні ці ю ва ти за хо ди та ро би ти свій вне сок у їх впро вад жен ня;
• во ло ді ти по тріб ни ми на вич ка ми й бу ти осо бис то за ці кав ле ни ми у по кращен ні си -

ту а ції.
Се ре до ви ще Ство рю ю чи умо ви для про це су спів пра ці, не об хід но за без пе чи ти:
• міс ця, де уч ні мо жуть віль но ви слов лю ва ти свої по гля ди та ідеї;
• ме ха ніз ми, які спри яють за лу чен ню мар гі на лі зо ва них уч нів і на да ють їм пра во

голо су;
• мож ли вос ті для де мо кра тич но го діа ло гу з пи тань, ак ту аль них для жит тя учнів;
• пе да го гіч ну прак ти ку, яка не на дає пе ре ва ги го ло сам од них уч нів над іншими.
Ме то ди ка спів пра ці Ме то ди ка до слід ниць кої спів пра ці з уч ня ми має пе ред ба ча ти
під хо ди й стра те гії для:
• ви яв лен ня ре аль них пи тань і проб лем в ор га ні за ції на вчан ня і шкіль но го жит тя;
• про ве ден ня під го тов ки для осво єн ня ме то до ло гії до слід ниць кої ді яль нос ті, в то -

му чис лі ме то дів зби ран ня та ана лі зу да них;
• по ві дом лен ня ви снов ків до слід ниць кої ро бо ти пред с тав ни кам шкіль ної спіль но -

ти та шир шій гро мадсь кос ті, зок ре ма ство рен ня мож ли вос тей для пре зен та ції
та об го во рен ня от ри ма них ре зуль та тів у шко лі, на кон фе рен ці ях та з до по мо гою
дру ко ва но го сло ва;

• ко му ні ка ції та за сто су ван ня аль тер на тив них прак тик, які не від во дять до мі ну ю чої
ро лі до рос лим і на да ють уч ням біль ше пов но ва жень у про це сі ви роб лен ня
та прий нят тя рі шень (на прик лад, ви ко ри стан ня на оч них за со бів, у то му чис лі відео
та фо то гра фій, іде аль но під хо дить для уч нів, які з різ них при чин менш спромож -
ні або не ба жа ють ви ра жа ти свої дум ки в пись мо вій чи ус ній фор мах; вони та кож
є оп ти маль ним за со бом для до слід жен ня ком п лек с них чи аб ст рак т них пи тань.

В іде а лі уч нівсь ка до слід ниць ка ді яль ність є од ним з ас пек тів ба га то гран ної
спів пра ці з уч ня ми в шко лі. Ба жа ю чи на да ти їй більш фор ма лі зо ва но го ха рак те ру,
на вчаль ний за клад мо же склас ти ці лий спи сок іс ну ю чих ва рі ан тів спів пра ці
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та предс та ви ти йо го ро ди нам. У та кий спо сіб учи те лі ба чать, хто має мож ли вість
взяти участь у цьо му про це сі і хто ним не охоп ле ний, та мо жуть пра цю ва ти над тим,
щоб не ли ше окре ма гру па, а всі уч ні ма ли змо гу до лу ча ти ся до ньо го в ролі до -
слідників.

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ РОЗДІЛУ
Шкіль на спіль но та скла да єть ся із ши ро ко го ко ла за ці кав ле них сто рін (уч нів, учи -
те лів, лі де рів, бать ків, фа хів ців, влас ни ків ко мер цій них ком па ній, по са дов ців,
які фор му ють по лі ти ку, ке рів ни ків ор га нів управ лін ня осві ти), кож на з яких має
свої по гля ди, по тре би та очі ку ван ня сто сов но ро бо ти шко ли.
Пе да го гі ка — мис тец т во й на ука ро бо ти вчи те ля, що охоп лює весь на бір стра те -
гій ефек тив но го вчи те ля та охоп лює зв’яз ки між на вчан ням і ви кла данням.
Спів пра ця — цик ліч ний про цес, у яко му вчи те лі та ін ші пред с тав ни ки шкіль  ної
спіль но ти ра зом за лу ча ють ся до ре флек сії, ана лі зу, дис ку сії та об го во рен ня з ме -
тою ви роб лен ня спіль них рі шень, які ґрун ту ють ся на ко лек тив них знан нях
і спри яють роз вит ку прак ти ки в на вчаль но му за кла ді.
Асис тен ти вчи те ля — осо би, які до по ма га ють учи те лям і шко лам на да ва ти по слу -
ги уч ням з особ ли ви ми по тре ба ми (від мін ни ми здіб нос тя ми).
Фа хів ці в га лу зі охо ро ни здо ров’я — пси хо ло ги, мед сес т ри, фі зіо те ра пев ти, пра -
це те ра пев ти, ло го пе ди, ауді о ло ги та ін ші фа хів ці, які пра цю ють у га лу зі охо ро ни
здо ров’я.
Го лос уч ня — ін ди ві ду аль на й ко лек тив на дум ка та дії ді тей і мо ло ді сто совно на -
вчан ня, ви кла дан ня та шкіль ної осві ти.

ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ ТА РЕФЛЕКСІЇ
5.1 Чим від різ ня єть ся ха рак тер спів пра ці з різ ни ми гру па ми учас ни ків освіт -

ньо го про це су (на прик лад, спів пра ця з учи те ля ми та спів пра ця з уч ня ми)?
5.2 Які про фе сій ні та етич ні пи тан ня мо жуть ви ни ка ти в про це сі спів пра ці між

учи те ля ми?
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Роз роб лен ня і впро вад жен ня
інди ві ду аль но го 
на вчаль но го пла ну

ГОЛОВНІ ТЕМИ РОЗДІЛУ
• Інди ві ду аль ний на вчаль ний план
• Роль кон суль та цій но-пе да го гіч ної гру пи в роз роб лен ні ІНП
• Фор му лю ван ня за галь ної ме ти (ба чен ня)
• Ви ко ри стан ня да них оці ню ван ня у про це сі скла дан ня ІНП
• Ви зна чен ня дов го тер мі но вих ці лей і прі о ри те тів на вчаль ної ді яль нос ті
• Ви зна чен ня ко рот ко тер мі но вих спе ци фіч них за дач
• Інди ка то ри до сяг нен ня
• Інклю зив ні стра те гії

Інди ві ду аль ний на вчаль ний план (ІНП) для уч нів із сут тє ви ми від мін нос тя ми
мо же до по мо ги пе да го гам за без пе чу ва ти умо ви для до сяг нен ня ви мі рю ва но -

го про гре су у на вчан ні. Вод но час, вар то за ува жи ти, що до лу чен ня роз ді лу з цієї
те ма ти ки ви кли ка ло в нас пев ні сум ні ви, оскіль ки на ша влас на по зи ція що до
за сто су ван ня ІНП в кра що му ви пад ку не до кін ця ви зна че на (див. за ува жен ня
про пе ре ва ги й не до лі ки ІНП у роз ді лі 1). Одна че, іно ді, згід но із за ко но дав чими
та нор ма тив ни ми ви мо га ми або від по від но до кон тек с ту аль них чин ни ків, ди фе -
рен ці а ція ви кла дан ня — не єди на стра те гія, яку має ви ко рис то ву ва ти вчи тель
для на дан ня до по мо ги ді тям з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми, і то му ІНП
мож на вва жа ти обов’яз ко вим. З цієї при чи ни ми ви рі ши ли до три му ва ти ся праг -
ма тич но го під хо ду: як що ін ди ві ду аль ні на вчаль ні пла ни не об хід ні, то їх та кож
мож на за сто со ву ва ти ефек тив но, а то му вар то на да ти від по від ні ре ко мен да ції.
Дій с но, доб ре скла де ний ІНП в по єд нан ні з ди фе рен ці а цією мо же по лег ши ти
ор га ні за цію на вчаль но го про це су в окре мих ці льо вих ас пек тах. Про те, це не
озна чає, що ІНП охоп лює або має охоп лю ва ти всі знан ня, вмін ня й на вич ки, які
учень опа но вує у шко лі. Він ско рі ше зо се ред жує ува гу на го лов них за вдан нях
йо го на вчан ня на пев ний пе рі од. Ми ви зна є мо, що за умо ви на леж но го впро -
вад жен ня, ІНП сут тє во по лег шує по всяк ден ну ро бо ту пе да го га. В цьо му роз ді лі
йти меть ся про ме то ди під го тов ки й до ку мен таль но го офор м лен ня ко рис но го
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інди ві ду аль но го на вчаль но го пла ну для уч ня з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба -
ми. Ми та кож по го во ри мо про ме то ди ку роз роб лен ня й фор му лю ван ня ак ту аль -
них для ньо го ці лей, щоб зго дом їх бу ло лег ко оці ни ти пі сля за вер шен ня пе рі о ду
на вчан ня.

Інди ві ду аль ний на вчаль ний план
Пи тан ня зміс ту осві ти (ку ри ку лу му), який би під хо див для всіх уч нів в ін к лю -
зив но му се ре до ви щі, ма ють цен т раль не зна чен ня для успіш но го вті лен ня ін к -
лю зив ної мо де лі (Дай монд, Рен за ліа, Джил сон і Сла гор, 2007; Джан г ре ко, 2007).
Як уже за зна ча ло ся у вступ но му роз ді лі, за сто су ван ня ін ди ві ду аль них на вчаль -
них пла нів у ро бо ті з уч ня ми, які по тре бу ють більш ін ди ві ду а лі зо ва ної про гра ми
у ба га тьох кра ї нах ста ло нор мою. У цієї прак ти ки є свої пе ре ва ги та не до лі ки
(див. встав ку 6.1).

Встав ка 6.1. Пе ре ва ги та не до лі ки ін ди ві ду аль но го на вчаль но го пла ну

Пе ре ва ги
Ство рен ня про гра ми на вчан ня для кон к рет ної ди ти ни має ба га то пе ре ваг, оскіль ки во на:
• до по ма гає за без пе чи ти під звіт ність, ін ши ми сло ва ми осо ба, від по ві даль на

за орга ні за цію на вчан ня, має чіт ке уяв лен ня про ви мо ги до рів ня знань, умінь
і на ви чок та пра цює над їх фор му ван ням; це умож лив лює кон т роль про між них
ре зуль та тів (Гуд ман і Бонд, 1993);

• до по ма гає ком пен су ва ти брак ува ги в ти по во му на вчаль но му пла ні до тих ас пек -
тів, які без по се ред ньо сто су ють ся жит тя ді тей з об ме же ни ми мож ли вос тя ми
(Клоу, 1988; Юнг, 2007);

• дає бать кам змо гу до лу ча ти ся до фор му ван ня на вчаль ної про гра ми для своєї
ди ти ни (Стрік ленд і Тер н бул, 1990);

• на дає пев ну струк ту ру, яка спо ну кає чле нів кон суль та тив но-пе да го гіч ної ко ман -
ди зо се ред жу ва ти ува гу на тих ас пек тах на вчан ня, що є важ ли ви ми для ди ти ни
(Гуд ман і Бонд, 1993);

• міс тить ре ко мен да ції що до ме то дів ви кла дан ня пев них час тин зміс ту про гра ми
(Рин дак та Аль пер, 1996);

• на пе ред ви зна чає до дат ко ві ре сур си й ви ди суп ро во ду, які мо жуть зна до би ти ся
для ди ти ни (Рин дак та Аль пер, 1996);

• пе ред ба чає пев ну тех но ло гію оці ню ван ня (Гуд ман і Бонд, 1993);
• слу гує дже ре лом ко рис ної ін фор ма ції при ор га ні за ції пе ре хо ду ди ти ни до на -

ступно го кла су чи до ін шо го на вчаль но го за кла ду (Деп пе лер, 1998).

Не до лі ки
Для ін ди ві ду аль но го на вчаль но го пла ну ха рак тер ні кіль ка не га тив них ас пек тів, зок -
ре ма він:
• мо же при зво ди ти до ізо ля ції ди ти ни у кла сі (Тен нант, 2007);
• по си лює на ван та жен ня на вчи те ля, яко му до во дить ся ви ко ну ва ти біль ше па пе -

ро вої ро бо ти (Гар тін і Мер дик, 2005);
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• час то не міс тить чіт ких по си лань на те, яким чи ном він пов’яза ний із за галь ним
на вчаль ним про це сом та ви мо га ми що до рів ня на вчаль них до сяг нень (Рід делл
та ін., 2002);

• за кріп лює уяв лен ня, ні би ді ти з ін ва лід ніс тю від по чат ку від різ ня ють ся від ін ших
ді тей (Рин дак та Аль пер, 1996);

• міс тить вузь кос п ря мо ва ні й три ві аль ні за вдан ня (Ко лет-Клін гер берг і Чед сі-Раш,
1991); та кож час то зо се ред же ний пе ре важ но на прак тич них ці лях, до сяг нен ня
яких ди ти на мо же про де мон ст ру ва ти своєю по ве дін кою (Год дард, 2005); в біль -
шос ті ви пад ків орі єн то ва ний не на осві ту в ши ро ко му ро зу мін ні, а на ме ха ніч не
від пра цю ван ня на ви чок (Гуд ман і Бонд, 1993);

• не пе ред ба чає осо бис тіс но орі єн то ва но го під хо ду й на то мість має ди рек тив ний
ха рак тер, що май же не за ли шає мож ли вос ті для вра ху ван ня ін те ре сів са мо го
уч ня (Гуд ман і Бонд, 1993). Крім то го, ба га то ді тей на віть не ма ють до стат ньо го
уяв лен ня про те, що вхо дить до їх ніх ІНП (Тен нант, 2007).

Су пе реч ли ві да ні, як на ко ристь за сто су ван ня ІНП, так і про ти ньо го, на во -
дить Тен нант (2007). Опи су ю чи по зи тив ні сто ро ни ін ди ві ду аль них на вчаль них
пла нів та за зна ча ю чи ба га то їх ніх не до лі ків, він за кли кає до їх пе ре оцін ки в світ -
лі но вих на пря мів і прі о ри те тів у ви вчен ні цієї проб ле ма ти ки.

Не зва жа ю чи на чис лен ні не до лі ки за сто су ван ня ІНП, біль шість з них мож -
на ні ве лю ва ти, як що та кий план є гнуч ким ро бо чим до ку мен том і ко ри гу єть ся
в кон тек с ті по всяк ден но го за галь но го на вчаль но го про це су у зви чай но му кла сі.
По при свою не до ско на лість, ІНП, за умо ви йо го ре тель но го роз роб лен ня й
впро вад жен ня, до по мо же вам ін тег ру ва ти уч нів, чиї на вчаль ні по тре би сут тє во
від різ ня ють ся від по треб реш ти ді тей у ва шо му кла сі.

Роль кон суль та цій но-пе да го гіч ної гру пи в під го тов ці ІНП
У де яких шкіль них сис те мах за роз роб лен ня ін ди ві ду аль но го на вчаль но го пла -
ну від по ві дає вчи тель, то ді як в ін ших це спіль ний обов’язок ко ман ди, до якої
вхо дять пе да го ги, бать ки та, за мож ли вос ті, сам учень. Але не за леж но від то го,
хто зреш тою не се від по ві даль ність, ді яль ність кон суль та цій но-пе да го гіч ної гру -
пи є фун да мен таль ною у про це сі роз роб лен ня ін ди ві ду аль но го на вчаль но го пла -
ну для уч ня. Її пер шо чер го ве за вдан ня по ля гає не ли ше в то му, аби за без пе чи ти
адек ват не оці ню ван ня уч ня з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми, а й сфор му ва ти
для ньо го про гра му на вчан ня (ку ри ку лум), спри я ти її впро вад жен ню та здій с -
ню ва ти мо ні то ринг цьо го про це су (Френд і Бер сак, 2008; Мас т роп’єрі і Скрагс,
2007). В кож ній міс це вос ті кон суль та цій но-пе да го гіч на гру па має свою на зву.
В на шо му кон тек с ті цим тер мі ном по зна ча єть ся ко ман да (ко лек тив) клю чо вих
учас ни ків на вчаль но го про це су, до яких та кож на ле жить сам учень. До скла ду
та кої гру пи ма ють вхо ди ти бать ки, учень (як що це мож ли во та до ціль но), вчи те -
лі, пред с тав ник шкіль ної ад мі ніс т ра ції, ін ші фа хів ці та асис тен ти вчи те ля.

По тріб но склас ти гра фік на рад кон суль та цій но-пе да го гіч ної гру пи, а та кож
ор га ні зо ву ва ти до дат ко ві зу стрі чі, ко ли в них ви ни кає по тре ба. Це дає змо гу кон -
т ро лю ва ти впро вад жен ня ін ди ві ду аль но го на вчаль но го пла ну, оці ню ва ти йо го
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ефек тив ність та вно си ти не об хід ні змі ни до окре мих йо го скла до вих. В ор га ні -
за ції за сі дань кон суль та цій но-пе да го гіч ної гру пи слід до три му ва ти ся фор мальної
про це ду ри: за зда ле гідь го ту ва ти по ря док ден ний, вес ти про то кол і по тім на да ва -
ти йо го при мір ни ки всім учас ни кам. Ниж че на рис. 6.1 на во дить ся при близ ний
зра зок та ко го по ряд ку ден но го в адап то ва но му ва рі ан ті за ма те рі а ла ми книж ки
Стрік лен да й Тер н бу ла (1990). Див. та кож фор му 7 у роз ді лі «Зраз ки ко рис них
до ку мен тів».

Порядок денний засідання консультаційно-педагогічної групи
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Ди ти на: Дже ре мі Х Да та за сі дан ня: 1квіт ня

Міс це: Шко ла Уайт Ха ус, за хід не кри ло Час: 14:00 — 16:30

Чле ни КПГ: Міс тер імі сіс Х, бать ки 
Дже ре мі Х, ди ти на
Міс тер Сміт, учи тель 
Мі сіс Джонс, ко ор ди на тор з пи тань на вчаль но го пла ну (ку ри ку лу му) 
Мі сіс Ві льямс, асис тент учи те ля 
Міс тер Кон суль тант, від діл на вчаль но-ме то дич но го за без пе чен ня 
для ді тей з особ ли ви ми по тре ба ми при ад мі ніс т ра ції на вчаль но го окру гу 
Мі сіс Хант, пра ців ник со ці аль ної служ би 

Ме та: За по чат ку ва ти про цес роз роб ки ін ди ві ду аль но го на вчаль но го пла ну для Дже ре мі

Етап ро бо ти: Пер ше за сі дан ня

Час Пункт по ряд ку ден но го Від по ві даль ні 
чле ни КПГ

14:00 — 14:05 Пред с тав лен ня чле нів гру пи. Мі сіс Джонс

14:05 — 14:10 Ознай ом лен ня з по ряд ком ден ним і йо го за твер д жен ня; 
по яс нен ня про це ду ри про ве ден ня за сі дан ня.

Мі сіс Джонс

14:10 — 14:15 Обго во рен ня й по год жен ня пре тен ден тів напо са ду
керівни ка гру пи та«управ ля ю чо го ви пад ком». 
Рекомен до ва на кан ди да ту ра— мі сіс Джонс.

Міс тер Сміт 
Міс тер
Консультант

14:15 — 14:45 Пе ре гляд ре зуль та тів оці ню ван ня й да них про по точ ний 
рі вень успіш нос ті. 
Дже ре мі — дум ки про влас ний рі вень успіш нос ті в кож ній
ізшес ти пред мет них га лу зей. 
Міс тер Сміт— ви зна чен ня силь них сто рін і по треб. 
Iнфор му ван ня про ре зуль та ти тес тів і не фор маль них 
спо сте ре жень. Де мон ст ра ція ро біт уч ня. 
Міс тер Кон суль тант— ін фор му ван ня 
про ре зуль та ти стан дар ти зо ва но го тес ту ван ня. 
Міс тер іМі сіс Х— влас ні спо сте ре жен ня 
зарів нем фун к ці о ну ван ня Дже ре мі.

Дже ре мі 
Міс тер 
Консуль тант 
Міс тер Сміт 
Міс тер імісіс Х

14:45 — 15:30 Ви зна чен ня й по год жен ня ас пек тів на вчан ня, в яких 
необ хід но за сто со ву ва ти спе ці аль но пі ді бра ні ме то ди ки.

Усі



Ри су нок 6.1. По ря док ден ний за сі дан ня кон суль та цій но-пе да го гіч ної гру пи

Ри су нок 6.2. Про цес роз роб лен ня ін ди ві ду аль но го на вчаль но го пла ну
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15:30 — 16:20 Ви роб лен ня ці лей, ко рот ко тер мі но вих за вдань, 
кри те рі їв оці ню ван ня тапла нів ро бо ти для кож но го
поперед ньо погод же но го ас пек ту. 
Ви зна чен ня й по год жен ня не об хід них су пут ніх по слуг 
(для прий нят тя рі шен ня з цьо го пи тан ня мо же 
зна до би ти ся щеод не за сі дан ня).

Усі 

16:20 — 16:21 Ви зна чен ня міс ця на вчан ня для Дже ре мі. Ймо вір но, 
хлоп чик про дов жить від ві ду ва ти шко лу Уайт Ха ус.

Мі сіс Джонс

16:21 — 16:30 Під бит тя під сум ків за сі дан ня. Ви зна чен ня пи тань 
для по даль шо го об го во рен ня нана ступ ній зу стрі чі. 
Призна чен ня й по год жен ня да ти з усі ма чле на ми гру пи.

Мі сіс Джонс

16:30 Кі нець за сі дан ня Мі сіс Джонс

Загальна мета

Узагальнены 
результати оцінки

Довготермінові цілі

Специфічні задачі

Індикатори 
досягнення

Інклюзивні 
стратегії і матеріали

Графік 
і методи перегляду 

та моніторингу ІНП



На кон суль та цій но-пе да го гіч ну гру пу пок ла да єть ся ще од на важ ли ва
функція — за без пе чу ва ти за до во лен ня будь-яких ме дич них та фі зич них по треб.
Один з ме то дів ре алі за ції цьо го за вдан ня по ля гає в за сто су ван ні спе ці аль них
форм, які під пи сує ко жен член гру пи й тим са мим за свід чує, що він або во на
ознай ом ле ні з по тре ба ми ди ти ни. Від по від ний при клад на да єть ся в роз ді лі
«Зраз ки ко рис них до ку мен тів» (див. фор му 8).

Ство рен ня ін ди ві ду аль но го на вчаль но го пла ну
При фор му ван ні IНП до ціль но до три му ва ти ієрар хіч ної струк ту ри, тоб то роз -
по чи на ти йо го під го тов ку із ши ро кої за галь ної ме ти та дов го тер мі но вих ці лей
із по даль шою роз бив кою їх на мен ші й кон к рет ні ші пе да го гіч ні за вдан ня.
Ми реко мен ду є мо фор мат IНП у ви гля ді блок-схе ми (див. рис. 6.2).

Шаб ло ни для скла дан ня ін ди ві ду аль но го на вчаль но го пла ну на ве де но в роз -
ді лі «Зраз ки ко рис них до ку мен тів». Да лі по да ють ся ва рі ан ти їх за пов нен ня
на осно ві пред с тав ле ної блок-схе ми. Ми по слі дов но роз гля не мо всі скла до ві
та з’ясу є мо зміст кож ної з них.

За галь на ме та
З ча су пуб лі ка ції пер шо го ви дан ня цієї книж ки кон цеп ція за галь ної ме ти (чи ба чен -
ня), як скла до вої ін ди ві ду аль но го на вчаль но го пла ну або як еле мен ту за галь но го
про це су, що пе ре дує йо го роз роб лен ню, на бу ла знач но го по ши рен ня. У світ лі кри -
ти ки на ад ре су IНП за їх не да ле ког ляд ність фор му лю ван ня за галь ної ме ти мо же
бу ти важ ли вим ета пом у про це сі під го тов ки пла ну, який, мож ли во, ви явить ся більш
ко рис ним у дов го тер мі но вій пер с пек ти ві. Це ко рот ке по ві дом лен ня/твер д жен ня
на по чат ку IНП, що дає уяв лен ня про «ве ли ку кар ти ну» май бут ньо го уч ня, скла дену
на осно ві праг нень і спо ді вань усіх осіб, при чет них до на вчан ня та ви хо ван ня учня,
в то му чис лі йо го са мо го. Во но міс тить твер д жен ня по зи тив но го ха рак те ру й від би -
ває мрії та на дії уч ня, йо го ро ди ни та шкіль но го пер со на лу. Хо ро ша за галь на ме та
слу гує орі єн ти ром для ви зна чен ня дов го тер мі но вих ці лей, на прик лад:

Ми спо ді ва є мо ся, що в май бут ньо му Дже ре мі жи ти ме са мо стій но. Ми та кож мрі є мо,

що він бу де са мо стій ним, ма ти ме хо ро ші сто сун ки з чле на ми міс це вої гро ма ди і що вони

йо го під три му ва ти муть. Ми мрі є мо про те, що в Дже ре мі бу де ці ка ва ро бо та та ро бо -

то да вець ці ну ва ти ме йо го вне сок до спіль ної спра ви. Ми б хо ті ли, щоб Дже ре мі жив ак -

тив ним і на си че ним со ці аль ним жит тям, мав близь ких дру зів, щоб йо го пов’язу ва ли

міц ні й три ва лі сто сун ки з до ро ги ми йо му людь ми, чиє то ва рис т во да рує йо му ра дість.

У цьо му ко рот ко му й ду же за галь но му фор му лю ван ні міс тять ся клю чо ві
ідеї — осно ва для фор му лю ван ня дов го тер мі но вих ці лей. Во но від об ра жає спо -
ді ван ня на май бут нє в трьох най го лов ні ших сфе рах: са мо стій не жит тя, ро бо та
та со ці аль ні сто сун ки. То му в про це сі ви роб лен ня ці лей для Дже ре мі не об хід но
ви хо ди ти з омрі я ної кар ти ни йо го до рос ло го жит тя. Це по ві дом лен ня слід
вписати у спе ці аль но від ве де ній гра фі IНП (див. по да ний ниж че при клад на
рис. 6.3 та фор му 9 у роз ді лі «Зраз ки ко рис них до ку мен тів»).
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Під час ви роб лен ня за галь ної ме ти важ ли во взя ти до ува ги дум ки всіх членів
кон суль та цій но-пе да го гіч ної гру пи, і та ка ро бо та по тре бу ва ти ме пев но го ча су
й зу силь. У зв’яз ку з цим та кож мож на по мір ку ва ти над за пи тан ня ми, які про по -
ну ють О’Бра ян і Пір пойнт (2002):
• Чим по до ба єть ся зай ма ти ся уч не ві? Чи має та ка ді яль ність пев не зна чен ня

для йо го/її май бут ньо го?
• Про яке май бут нє мріє учень?
• Про яке май бут нє мрі ють йо го бать ки?
• Чим би ви хо ті ли, щоб учень зай мав ся пі сля за кін чен ня шко ли?
• Чим би ви хо ті ли, щоб учень зай мав ся в до рос ло му ві ці?
• З чо го скла да єть ся щас ли ве й пов не жит тя? Як ви вва жа є те, що до по мо же

уч не ві жи ти та ким жит тям, ко ли він по до рос лі шає?
• Чи є об ста ви ни, які мо жуть за ва ди ти уч не ві до сяг ти сво їх мрій? Як їх можна

по до ла ти?

Уза галь не ні ре зуль та ти оці ню ван ня
Якщо ви до три му ва ли ся опи са них у по пе ред ніх роз ді лах про це дур, то до цьо го
мо мен ту вже, ймо вір но, зі бра ли та опра цю ва ли різ но ма ніт ну ін фор ма цію про
уч ня, яко му ад ре со ва ний цей ін ди ві ду аль ний на вчаль ний план. З неї мож на
багато по чер п ну ти, в то му чис лі за галь ні ві до мос ті про ди ти ну, ді зна ти ся про її
ін те ре си, силь ні сто ро ни, по тре би, а та кож рі вень за сво єн ня ма те рі а лу пред ме -
тів. Во ло дін ня ци ми да ни ми знач но по лег шує про цес роз роб лен ня на леж но го
на вчаль но го пла ну й ро бить йо го успіш ним.

До за сі дан ня кон суль та цій но-пе да го гіч ної гру пи її чле нам слід да ти до стат -
ньо ча су для уваж но го опра цю ван ня та усві дом лен ня зві тів за кож ним оці нюван -
ням. Крім то го, пе ред за сі дан ням учи тель має про вес ти зу стрі чі з її клю чо ви ми
учас ни ка ми (зок ре ма бать ка ми) та роз по віс ти про да ні фор му валь но го та під -
сум ко во го оці ню ван ня, що про во ди ло ся на уро ках. Не вар то роз да ва ти зві ти без -
по се ред ньо пе ред по чат ком, на то мість ре ко мен ду єть ся на да ти чле нам гру пи
пев ний час, щоб до клад но ви вчи ти ре зуль та ти оці ню ван ня, ін шу ін фор ма цію
та уваж но їх об мір ку ва ти. Якщо ко мусь із них окре мі ас пек ти зві тів про ре зуль -
та ти оці ню ван ня за ли ша ють ся не зро зу мі ли ми, то під час за сі дан ня або пе ред
ним їх по яс нює ав тор зві ту чи осо ба, яка доб ре орі єн ту єть ся в пи тан нях та ко го
ти пу оці ню ван ня.

В цьо му і по ля гає суть да ної скла до вої IНП. В ній пред с тав ле но за галь ну ха -
рак те рис ти ку ре зуль та тів усіх оці ню вань, про ве де них до за сі дан ня кон суль та цій -
но-пе да го гіч ної гру пи. Ця гра фа прос то на га дує учас ни кам про най сут тє ві ші да ні
всіх ви дів оці ню ван ня. Не по тріб но до клад но опи су ва ти кож ну ме то ди ку. Адже
пе ред ба ча єть ся, що до за сі дан ня чле ни гру пи вже встиг ли ознай о ми ти ся з ори -
гі наль ни ми зві та ми. А осо ба чи гру па, від по ві даль на за ко ор ди на цію ін ди ві ду -
аль но го на вчаль но го пла ну, має під го ту ва ти уза галь не ну ха рак те рис ти ку кож но го
оці ню ван ня. Во на має зай ма ти не біль ше од нієї сто рін ки, й, за мож ли вос ті, її
слід скла да ти у ви гля ді спис ку. Да лі на во дить ся при клад уза галь не них ре зуль та -
тів оці ню ван ня для Дже ре мі, роз мі ще ний у ниж ній час ти ні пер шої сто рін ки IНП
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Уза галь не ні ре зуль та ти оці ню ван ня для Дже ре мі

За галь на ме та
Ми спо ді ва є мо ся, що в май бут ньо му Дже ре мі жи ти ме са мо стій но. Ми та кож
бажа є мо, що він бу де са мо стій ним, що ма ти ме хо ро ші сто сун ки з чле на ми місце -
вої гро ма ди і що во ни йо го під три му ва ти муть. Ми мрі є мо про те, що в Дже ре мі
бу де ці ка ва ро бо та та ро бо то да вець ці ну ва ти ме йо го вне сок до спіль ної спра ви.
Ми б хо ті ли, щоб Дже ре мі жив ак тив ним і на си че ним со ці аль ним жит тям, мав
близь ких дру зів, щоб йо го пов’язу ва ли міц ні й три ва лі сто сун ки з до ро ги ми йому
людь ми, чиє то ва рис т во да рує йо му ра дість.

Уза галь не ні ре зуль та ти оці ню ван ня
Тип оці ню ван ня
Век с ле рівсь ка шка ла ін те лек ту для ді тей WISC-III (пси хо лог)
Шка ла для ви мі рю ван ня адап тив ної по ве дін ки Vineland ABS: роз ши ре ний ва рі ант:
опи ту валь ни ки для про ве ден ня ін терв’ю (да ні про ана лі зо ва ні пси хо ло гом)
Струк ту ро ва ні спо сте ре жен ня у шко лі (вчи тель та асис тент учи те ля)
Епі зо дич ні спо сте ре жен ня (учи те лі, бать ки, асис тент учи те ля, Дже ре мі)
Оці ню ван ня за ма те рі а лом на вчаль ної про гра ми (учи тель)

Ре зуль та ти

Iм’я ди ти ни: Дже ре мі Вік: _______ Клас/рік на вчан ня:  ______

Учи тель-ко ор ди на тор: мі сіс Сміт Да та: _______

• Ком бі но ва ний пов ний ко е фі ці єнт ін те -
лек ту 58.

• За галь ні труд но щі за кож ним суб тес том
(ро зу мін ня про чи та но го, ор фо гра фія, пи -
сем не мов лен ня).

• Рі вень ниж че се ред ньо го в усіх сфе рах.
• Се рйоз ні труд но щі в со ці аль ній сфе рі та

роз вит ку мо то ри ки.
– Со ці а лі за ція: не вза є мо діє з ото чу ю -

чими, гра єть ся один.
– Мо то ри ка: се рйоз ні проб ле ми за галь ної

мо то ри ки. По віль ний, важ ко долає пе -
ре по ни, час то втра чає рів но ва гу.

• На уро ках за га лом доб ре ор га ні зо ваний.
• По люб ляє уро ки му зи ки, де мон ст рує

хоро ший рі вень успіш нос ті в цій сфе рі.
• Труд но щі в під три му ван ні по зи тив них

соці аль них сто сун ків: гра єть ся сам або
спе ре ча єть ся/роз по чи нає бій ку.

• У про це сі со ці аль ної вза є мо дії над то
набли жа єть ся до спів роз мов ни ка, втру -
ча єть ся в йо го «осо бис тий прос тір».

• По га но по мі чає мож ли вос ті для по -
зитив ної со ці аль ної вза є мо дії з ін ши ми
людь ми, крім своєї ро ди ни.

• Люб ля чий і тур бот ли вий стар ший брат.
• У віль ний час по люб ляє, ма лю ва ти, лі пи -

ти, май ст ру ва ти.
• Проб ле ми з до три ман ням «осо бис то го

прос то ру».
• Рі вень успіш нос ті з му зи ки ви щий за ти -

по ві по каз ни ки ві ко вої гру пи.
• Вміє ра ху ва ти до 1000; ви ко нує до да -

вання, від ні ман ня, мно жен ня та прос те
ді лен ня. Доб ре бу дує прос ті гра  фі  ки.
Базо ве ро зу мін ня дро бів. Ви ко рис то вує
кон к рет ні під каз ки.

• При чи тан ні швид ко роз піз нає бук ви та
спів від но сить їх зі зву ка ми. Низь кий рі -
вень ро зу мін ня про чи та но го, склад ні шо го
за тек с ти для 3 кла су. Ба га то ор фо -
графіч них по ми лок. Труд но щі пи сем но го
мов лен ня.

• Де мон ст рує хо ро ші успі хи в га лу зі
мистец т ва. Ці ка вить ся ма лю ван ням.
Опа ну вав склад ні прий о ми, в то му чис лі
зоб ра жен ня ті ні та ма лю ван ня олій ни ми
фар ба ми на по лот ні. Ви яв ля ють ся
здібнос ті в ін ших на пря мах, зок ре ма
в ліп  лен ні.



(див. фор му 9 у роз ді лі «Зраз ки ко рис них до ку мен тів»). Ви, без пе реч но, по мі ти -
те, що він міс тить да ні різ них ти пів оці ню ван ня, в то му чис лі фор ма лі зо ва но го
пси хо ло гіч но го оці ню ван ня, спо сте ре жен ня, ана лі зу уч нівсь ких ро біт та зви чай -
но го оці ню ван ня на осно ві ку ри ку лу му (про гра ми). Вар то за зна чи ти, що в на -
веде но му при кла ді де яку ін фор ма цію ви кла де но з по зи ції «де фі ци тів». На жаль,
це від по ві дає іс ну ю чим ре алі ям. В та ко му клю чі скла де но біль шість стан дар ти -
зо ва них тес тів, і то му їх ви снов ки пред с тав ле ні «як є». Однак, це не озна чає,
що да ні, які на дає вчи тель, або ці лі й за да чі, які зго дом ви зна чає кон суль та цій -
но-пе да го гіч на гру па, та кож ма ють від об ра жа ти та кий спо сіб мис лен ня з ак цен -
том на «де фі ци тах».

Дов го тер мі но ві ці лі
Дов го тер мі но ві ці лі — важ ли ва скла до ва будь-якої про гра ми на вчан ня. Во ни
визна ча ють ре зуль тат, яко го пе ред ба ча єть ся до сяг ти в ро бо ті з уч нем за три ва лий
пе рі од. Цей пе рі од за ле жить від кон тек с ту, але за зви чай не пе ре ви щує од но го року.
Ни ні в шко лах до во лі по ши ре на прак ти ка скла дан ня різ них пла нів. За на яв ни ми
да ни ми, в де яких ви пад ках дов го тер мі но ві ці лі охоп лю ють мен ші про між ки ча су,
на прик лад шість і на віть три мі ся ці, ко ли на вчан ня про ва дить ся ін тен сив но.

Дов го тер мі но ві ці лі ви зна ча ють ся на осно ві тез за галь ної ме ти та да них
з гра фи уза галь не них ре зуль та тів оці ню ван ня. За сво їм ха рак те ром, во ни мо жуть
бу ти до во лі ши ро ки ми. Дов го тер мі но ві ці лі да ють змо гу сфор му ва ти уяв лен ня
на пря ми в яких учень має роз ви ва ти ся упро довж три ва ло го пе рі о ду. Фор му лю -
ва ти ці ас пек ти слід про стою мо вою, зро зу мі лою для кож но го учас ни ка.

Справ ді, од нією з го лов них умов ефек тив нос ті ін ди ві ду аль но го на вчаль но -
го пла ну є йо го прос то та. Це сто су єть ся не ли ше фор му лю ван ня ці лей, а й їх кіль -
кос ті. Кож ну дов го тер мі но ву ціль зго дом бу де під кріп ле но низ кою спе ци фіч них
за дач, то му ав то ри пла ну ма ють по пе ред ньо зва жи ти, чо го ре аль но до сяг ти
на прак ти ці в зви чай но му кла сі за вка за ний пе рі од, вра хо ву ю чи на яв не кад ро ве
та ре сур с не за без пе чен ня. Вар то до да ти, що не по тріб но до клад но про пи су ва ти
в IНП все, що має опа ну ва ти учень. Цей до ку мент ско рі ше по кли ка ний зо се ре -
ди ти ува гу на ас пек тах на вчан ня, що є для ньо го най важ ли ві ши ми. Та кож за ува -
жи мо, що, про яко го б уч ня не йшло ся, в пе ре важ ній біль шос ті ви пад ків
до ціль но об ме жи ти ся трьо ма дов го тер мі но ви ми ці ля ми.

При клад. Най кра щі на мі ри, що ви ли ли ся в не жит тєз дат ну прак ти ку
Сал лі — ста ран ний і від да ний сво їй спра ві пе да гог. В її кла сі на вча єть ся Аль берт,
хлоп чик з ро ди ни бі жен ців, який май же не знає ан г лійсь кої мо ви, й во на хо ті ла до -
помог ти йо му роз ви ва ти ся та зрос та ти в різ них сфе рах. Вчи тель ку під три ма ли всі
чле ни кон суль та тив но-пе да го гіч ної гру пи, і ра зом во ни ви зна чи ли для Аль бер та сім
дов го тер мі но вих ці лей. Да лі до кож ної з них бу ло сфор му льо ва но по п’ять спе ци фіч -
них за дач, тоб то за га лом 35 за дач на рік.

Зав ж ди ре тель на в сво їй ро бо ті, Сал лі на ма га ла ся ін тег ру ва ти всі за да чі Аль -
бер та в ма те рі ал про гра ми, роз ра хо ва ної для всьо го уч нівсь ко го ко лек ти ву. Про те,
ско ро во на зро зу мі ла, що за дач над то ба га то, і сис те ма тич но пра цю ва ти над кож ною
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їй бу ло склад но. Крім то го, упро довж тиж ня для цьо го ні ко ли не ви ста ча ло ча су. Сал -
лі до во ди ло ся за сид жу ва ти ся до гли бо кої но чі, офор м ля ю чи до ку мен та цію з мо ні то -
рин гу ре алі за ції кож ної за да чі.

На при кін ці ро ку ре зуль та ти її оці ню ван ня на оч но до ве ли, що жод ної ці лі для Аль -
бер та не вда ло ся до сяг ти пов ною мі рою, хо ча сто сов но де яких на мі тив ся час т ко вий
про грес. Не за до віль ні під сум ки на вчан ня хлоп чи ка по яс ню ва ли ся за ве ли кою кіль кіс -
тю дов го тер мі но вих ці лей. За мість зо се ре ди ти ува гу на кіль кох най важ ли ві ших сфе -
рах, Сал лі ста ви ла пе ред со бою ба га то за вдань, що при зве ло до роз по ро шен ня
зу силь. Отже, не зва жа ю чи на на пру же ну пра цю вчи тель ки, її на ма ган ня охо пи ти все
при зве ло до то го, що про грес уч ня в йо го на вчаль них ці лях був до во лі не знач ним.
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Дов го тер мі но ві ці лі

Iнди ві ду аль ний пе ре лік Ко лек тив ний пе ре лік (Обвес ти по тріб не)

Прі о ри те ти на вчан ня
(В по ряд ку важ ли вос ті)

Iм’я ди ти ни:  Дже ре мі Х Да та 15квіт ня

1) Ви роб лен ня со ці аль них на ви чок.

2) Фор му ван ня на ви чок тру до вої ді яль нос ті.

3) За охо чен ня ху дож ніх та лан тів.

4) По кра щен ня рух ли вос ті.

5) Під ви щен ня рів ня ака де міч ної успіш нос ті.

Дов го тер мі но ві ці лі

Iнди ві ду аль ний пе ре лік Ко лек тив ний пе ре лік (Обвес ти по тріб не)

Прі о ри те ти на вчан ня
(В по ряд ку важ ли вос ті)

Iм’я ди ти ни:  Дже ре мі Х Да та 15квіт ня

1) Ви роб лен ня со ці аль них на ви чок.

2) Заохочення художніх талантів.

3) Покращення рухливості/моторики.

4) Підвищення рівня академічної успішності.

5)

Ри су нок 6.3. Дов го тер мі но ві ці лі



Пі сля уваж но го ана лі зу ме ти й уза галь не них ре зуль та тів оці ню ван ня, ко жен
член кон суль та тив но-пе да го гіч ної гру пи має ін ди ві ду аль но склас ти пе ре лік сфер,
які вва жає важ ли ви ми для ди ти ни. Ці ідеї зго дом бу де ви ко ри ста но для фор му лю -
ван ня від по від них ці лей у по ряд ку прі о ри тет нос ті. Пі сля за вер шен ня ро бо ти над
ін ди ві ду аль ни ми спис ка ми, уся гру па об го во рює та по год жує прі о ри те ти на вчан -
ня. На цьо му ета пі мо же ви ник ну ти пев на дис ку сія про зна чи мість різ них ас пек -
тів: які з них є най важ ли ві ши ми. Да лі всі ці прі о ри те ти слід за пи са ти в окре мій
фор мі, яка слу гу ва ти ме основ ною для ви роб лен ня дов го тер мі но вих ці лей. Нижче
у при кла ді на рис. 6.3. по да но за пов не ні фор ми для Дже ре мі (див. та кож фор му
10 у роз ді лі «Зраз ки ко рис них до ку мен тів»). Спер шу на во дить ся зра зок ін ди ві ду -
аль но го спис ку прі о ри те тів, який склав один з учас ни ків гру пи, ви хо дя чи з ме ти
Дже ре мі та уза галь не них ре зуль та тів йо го оці ню ван ня. Да лі в ко лек тив но му
списку по ка за но, які го лов ні ас пек ти на вчан ня мог ли визна чи ти для хлоп чи ка
всі чле ни кон суль та тив но-пе да го гіч ної гру пи пі сля обго во рен ня.

Пі сля ви зна чен ня прі о ри те тів кон суль та цій но-пе да го гіч на гру па мо же при -
сту пи ти до фор му лю ван ня дов го тер мі но вих ці лей. При цьо му важ ли во пам’ята -
ти ре ко мен да ції встав ки 6.2.

Встав ка 6.2. По ра ди що до ви зна чен ня дов го тер мі но вих ці лей.

У про це сі роз роб лен ня дов го тер мі но вих ці лей не об хід но вра хо ву ва ти на ступ ні
моменти.
• На го лос слід ро би ти на силь них сто ро нах ди ти ни та її по тре бах — не спра вед ли -

во ви ма га ти, щоб учень пра цю вав тіль ки над тим, що йо му вда єть ся по га но;
• Ці лі ма ють ґрун ту ва ти ся на прі о ри те тах, по год же них кон суль та тив но-пе да го гіч -

ною гру пою;
• Ці лі ма ють від об ра жа ти очі ку ва ні ре зуль та ти на вчаль ної ді яль нос ті уч ня і бу ти

осо бис тіс но орі єн то ва ни ми: на прик лад, із дов го тер мі но вої ці лі «Iнтег ру ва ти Джил
у ро бо ту уч нівсь ко го ко лек ти ву на всіх уро ках мис тец т ва» вид но, як пе да го ги
шко ли пла ну ють пра цю ва ти з дів чин кою, а не чо го во на са ма зреш тою має до -
сяг ти. То му в цьо му ви пад ку кра щою бу де та ка дов го тер мі но ва ціль: «Джил бу де
ак тив но до лу ча ти ся до ро бо ти уч нівсь ко го ко лек ти ву на уро ках об ра зот вор чо го
мис тец т ва». З цьо го фор му лю ван ня зро зу мі ло, що має зро би ти уче ни ця для до -
сяг нен ня своєї дов го тер мі но вої ме ти.

• Ці лі не по вин ні бу ти над то кон к рет ни ми — усі де та лі бу де пе ред ба че но вузь ки -
ми за да ча ми в на ступ ній гра фі IНП.

• Слід за зна чи ти пе рі од до сяг нен ня кож ної ці лі.

На пер шій ре ко мен да ції встав ки 6.2 вар то зу пи ни ти ся до клад ні ше. До во -
дить ся ви зна ти, що ін ди ві ду аль ні на вчаль ні пла ни скла да ють для уч нів, які
не всти га ють у пев ній га лу зі/сфе рі, і то му у про це сі їх під го тов ки час то бе руть
участь фа хів ці з осві ти, пси хо ло гії та ре абі лі та ції. По тре ба в їхньо му внес ку зу -
мов ле на тим, що учень сти ка єть ся з пев ни ми труд но ща ми. Зро зу мі ло, що з цієї
та ін ших при чин во ни ак цен ту ють ува гу на «де фі ци тах», тоб то на по тре бах уч ня
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в то му сен сі, що йо му чо гось бра кує, а не на то му, що в ньо го ви хо дить доб ре.
Та ка по зи ція мо же при звес ти до то го, що біль шу час ти ну сво го ча су в шко лі уч -
ні бу дуть зму ше ні пра цю ва ти над ти ми га лу зя ми (в тих на пря мах), в яких во ни
вже до сить дав но за зна ють не вдач. Це вір ний спо сіб зро би ти їх на вчан ня у шко -
лі нуд ним і без ра діс ним! З ра ці о наль ної точ ки зо ру, об хо ди ти ува гою та кі по тре -
би не мож на, але кон суль та цій но-пе да го гіч на гру па та кож має ро зу мі ти, що не
кож ну по тре бу слід за до воль ня ти з до по мо гою ін ди ві ду аль но го на вчаль но го пла -
ну і що вар то пе ред ба чи ти мож ли вос ті для ро бо ти за на пря ма ми, в яких ви яв ля -
ють ся силь ні сто ро ни уч ня. Тоб то, од на або дві ці лі IНП, за мож ли вос ті, ма ють
бу ти спря мо ва ні на по даль ший роз ви ток од нієї із силь них сто рін. Від цьо го ви -
грає вся про гра ма на вчан ня. На прик лад, уч не ві з труд но ща ми ко му ні ка ції, який
про те чу до во зна хо дить спіль ну мо ву з ро вес ни ка ми й до рос ли ми, бу де ко рис но
да лі вдос ко на лю ва ти свої со ці аль ні на вич ки. Та кий під хід до по ма гає йо му до -
сяга ти но вих успі хів у тих сфе рах на вчан ня та роз вит ку, в яких він уже по чу ває
себе до сить впев не но, а та кож дає змо гу ком пен су ва ти труд но щі ко му ні ка ції у де -
яких кон тек с тах. Ниж че пе ре лі че ні мож ли ві ва рі ан ти ці лей для Дже ре мі. Чле ни
кон суль та цій но-пе да го гіч ної гру пи во лі ти не пе ре на си чу ва ти ни ми IНП і то му
зу пи ни ли ся на трьох най важ ли ві ших. Звер ніть ува гу, що один з на вчаль них прі -
о ри те тів ґрун ту єть ся на вже доб ре сфор мо ва ній силь ній сто ро ні хлоп чи ка.

При клад: Дов го тер мі но ві ці лі для Дже ре мі
1. Дже ре мі вдос ко на лить свої со ці аль ні на вич ки та рі вень со ці аль ної вза є мо дії

вдома та у гро ма ді. Пе рі од: до кін ця ро ку.
2. Дже ре мі роз ши рить на бір сво їх ху дож ніх та лан тів і на ви чок та да лі їх роз ви ва -

тиме. Пе рі од: до кін ця ро ку.
3. Дже ре мі по кра щить свій по точ ний рі вень рух ли вос ті та за галь ну мо то ри ку.

Період: до кін ця дру го го три мес т ру.

За ува жи мо, до ці лі Дже ре мі сто су ють ся трьох йо го най важ ли ві ших прі о ри -
те тів, по год же них кон суль та цій но-пе да го гіч ною гру пою, а об ме жен ня кіль кос -
ті ро бить їх ре аліс тич ни ми та до сяж ни ми. Крім то го, ці лі сфор му льо ва ні стис ло
і зро зу мі ло та міс тять очі ку ва ний тер мін за вер шен ня ро бо ти. В них йдеть ся про
те, що має зро би ти сам учень. При то му, в од ній з ці лей чіт ко вка зу єть ся на на -
мір роз ви ва ти од ну з іс ну ю чих силь них сто рін.

I на ос та нок, не об хід но пе ре ві ри ти, чи від по ві да ють во ни кар ти ні ба жа но го
май бут ньо го, що від би та в за галь ній ме ті. Якщо зі ста ви ти ці лі Дже ре мі з йо го
загаль ною ме тою, вид но, що ціль, орі єн то ва на на фор му ван ня со ці аль них на ви -
чок, узгод жу єть ся зі спо ді ва ною скла до вою «ак тив не со ці аль не жит тя в май бут -
ньо му». Пе ред ба че ний на ступ ною ціл лю роз ви ток ху дож ніх умінь хлоп чи ка
пов’яза ний із по тен цій но мож ли вою про фе сією ху дож ни ка, бе ру чи до ува ги його
та лант і лю бов до мис тец т ва. В ній та кож зо се ред жу єть ся ува га на од ній з йо го
силь них сто рін. Ціль що до по кра щен ня рух ли вос ті вті лює праг нен ня до більш
не за леж но го жит тя в май бут ньо му. Отже, кож на на один крок на бли жає нас
до до сяг нен ня за галь ної ме ти для Дже ре мі.
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Спе ци фіч ні за да чі
Спе ци фіч ни ми за да ча ми на зи ва ють ся твер д жен ня, що ви пли ва ють із дов го тер -
мі но вих ці лей і пе ред ба ча ють кон к рет ні дії для їх ре алі за ції. За сво їм ха рак те ром
во ни є ко рот ко тер мі но ви ми та охоп лю ють різ ні пе рі о ди (від кіль кох днів до мі -
ся ців, за леж но від кон к рет но го уч ня та пе да го гіч но го кон тек с ту). Пра цю ю чи над
спе ци фіч ною за да чею, учень має чіт ко про де мон ст ру ва ти свою здат ність ви -
кону ва ти пев ну дію, що дає під ста ви зро би ти ви сно вок про її до сяг нен ня. То му
та ка за да ча має бу ти чіт кою та ви мі рю ва ною. По діб но до дов го тер мі но вої ці лі,
в ній йдеть ся про те, що має зро би ти учень.

Для ви зна чен ня спе ци фіч них за дач не об хід но уваж но про ана лі зу ва ти кожну
дов го тер мі но ву ціль од на за од ною. Влас не, чле нам кон суль та цій но-пе да го гіч ної
гру пи по тріб но від по віс ти на за пи тан ня: яки ми ді ями ди ти на має про де мон ст -
ру ва ти до сяг нен ня цієї дов го тер мі но вої ці лі. По діб но до ці лей, ре ко мен ду єть ся
об ме жи ти ся ро зум ною кіль кіс тю спе ци фіч них за дач, яку ре аль но вміс ти ти в річ -
ний план. По си ла ю чись на за галь но прий ня ту прак ти ку, ми ра ди мо ви зна ча ти
не біль ше чо ти рьох на од ну ціль. Але як що її мож на до сяг ти за до по мо гою мен -
шої кіль кос ті за дач, то вар то зу пи ни ти ся на дру го му ва рі ан ті. На прак ти ці час то
спо сте рі га єть ся зво рот но про пор цій на за леж ність між ефек тив ніс тю ін ди ві -
дуаль но го на вчаль но го пла ну та пе ред ба че ною ним кіль кіс тю ці лей і за дач. Так,
од на з ці лей Дже ре мі мо же суп ро вод жу ва ти ся на ступ ни ми спе ци фіч ни ми за -
дача ми — див. при клад ниж че.

При клад. Ви зна чен ня спе ци фіч них за дач для Дже ре мі

Iм’я ди ти ни: Дже ре мі Х.

Ана лі зо ва на дов го тер мі но ва ціль:
Дже ре мі вдос ко на лить свої со ці аль ні на вич ки й рі вень со ці аль ної вза є мо дії вдо ма тау гро ма ді.

Пе рі од: Докін ця ро ку

Що дасть змо гу її ре алі зу ва ти?
1. Дже ре мі на вчить ся по ва жа ти «осо бис тий прос тір» ін ших лю дей.

2. Дже ре мі на вчить ся кра ще ви зна ча ти си ту а ції, де іс ну ють мож ли вос ті для по зитив ної со ці аль -

ної вза є мо дії з ін ши ми діть ми.

3. Дже ре мі ак тив ні ше до лу ча ти меть ся допо за шкіль ної ді яль нос ті ра зом з од но літка ми.

Пі сля то го, як ви з’ясу ва ли, в чо му мо жуть по ля га ти спе ци фіч ні за да чі, їх мож на
оста точ но сфор му лю ва ти й за фік су ва ти в IНП. При цьо му для ба га тьох за дач до сить
зруч ним є та кий фор мат:

До кін ця... [вка за ти тер мін]... [вка за ти ім’я уч ня]...змо же...

Це вда лий ва рі ант фор му лю ван ня. По-пер ше, в ньо му за зна че но пе рі од
реалі за ції від по від ної спе ци фіч ної за да чі. По-дру ге, ви кла де на та ким чи ном,
вона є осо бис тіс но орі єн то ва ною: в ній йдеть ся про те, що має зро би ти учень.
Ниж че у при кла ді на ве де но спе ци фіч ні за да чі для од нієї з ці лей Дже ре мі.
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При клад. Спе ци фіч ні за да чі для Дже ре мі
Дов го тер мі но ва ціль:
Дже ре мі вдос ко на лить свої со ці аль ні на вич ки й рі вень со ці аль ної вза є мо дії вдо ма
та у гро ма ді.
Пе рі од: До кін ця ро ку.
За да ча 1. До кін ця дру го го три мес т ру під час роз мо ви Дже ре мі сто я ти ме на від ста ні
не мен ше 50 см від спів роз мов ни ка та без на га ду ван ня до три му ва ти меть ся цієї
дистан ції 60 % ча су, ко ли за ним спо сте рі гає член пер со на лу.
За да ча 2. До кін ця дру го го три мес т ру Дже ре мі на 60 % час ті ше іні ці ю ва ти ме по зи -
тивну со ці аль ну вза є мо дію з ін ши ми діть ми під час обід ньої та зви чай ної пе рер ви, коли
за ним спо сте рі гає член пер со на лу.
За да ча 3. До кін ця тре тьо го три мес т ру Дже ре мі на 50 % час ті ше ви яв ля ти ме
позитивну ре ак цію на іні ці ю ван ня со ці аль ної вза є мо дії ін ши ми людь ми, ко ли за ним
спо сте рі гає член пер со на лу.
За да ча 4. До кін ця ро ку Дже ре мі обе ре два ви ди по за шкіль ної ді яль нос ті (на прик лад,
спор тив ні сек ції, член ст во у ска утсь кій ор га ні за ції, гур т ки за ін те ре са ми) та за влас -
ним ба жан ням візь ме участь у 70 % за хо дів цих по за шкіль них ор га ні за цій.

За ува жи мо, що за да чі 2 і 3 сто су ють ся од но го прі о ри тет но го на пря му (пункт
2) з при кла ду «Ви зна чен ня спе ци фіч них за дач для Дже ре мі». Бе ру чи до ува ги
дво сто рон ню при ро ду со ці аль ної вза є мо дії, чле ни кон суль та цій но-пе да го гіч ної
гру пи ви рі ши ли, що в IНП хлоп чи ка до ціль но пе ред ба чи ти дві за да чі. Вар то
також вка за ти на чіт кість і точ ність усіх фор му лю вань. Зок ре ма, во ни міс тять
кіль кіс ні (від сот ко ві) по каз ни ки по кра щен ня чи до сяг нен ня ме ти в кож ній
сфері. Від сот ко ві зна чен ня вка зу ва ти не обов’яз ко во, про те слід пе ред ба чи ти пев -
ний спо сіб ви мі рю ван ня про гре су. В ба га тьох ви пад ках та кий про грес зруч но
пред  став ля ти в чис ло во му ви ра жен ні — та кі да ні бу дуть ко рис ни ми для під го -
тов ки звіт нос ті. В си ту а ції Дже ре мі кон суль та цій но-пе да го гіч на гру па вва жає,
що 50- або 60-від сот ко ве по кра щен ня є для ньо го ре аль ним.

По де ко ли вар то за зда ле гідь ви зна чи ти тер мі ни, що ви ко рис то ву ють ся
у фор му лю ван нях спе ци фіч них за дач. Так, у ви пад ку Дже ре мі, тер мін «по зи тив -
на» вжи ва єть ся для ха рак те рис ти ки си ту а цій со ці аль ної вза є мо дії. Йо го до ціль -
но роз тлу ма чи ти, щоб усі чле ни ко ман ди і, пе ре ду сім, сам хлоп чик, зна ли, що це
зна чить. Ви зна чен ня по діб них тер мі нів по да ють ся у при міт ках на при кін ці пе -
ре лі ку за дач, на прик лад:

«По зи тив ною» на зи ва єть ся си ту а ція со ці аль ної вза є мо дії, учас ни ки якої друж ньо на -

лаш то ва ні один до од но го, усмі ха ють ся один од но му, від по ві да ють на звер тан ня й са мі

звер та ють ся до спів роз мов ни ка, до три му ють ся уста ле них норм ввіч ли вос ті: тоб то ві -

та ють ся, го во рять «спа си бі» й «будь лас ка». У «по зи тив ній со ці аль ній вза є мо дії» не має

міс ця агре сив но му фі зич но му кон так ту, пріз вись кам, лай ці та кри кам.

У доб ре сфор му льо ва ній спе ци фіч ній за да чі чіт ко про пи са но, що не об хід -
но ро би ти для до сяг нен ня від по від ної дов го тер мі но вої ці лі. Але, да ю чи уяв лен -
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ня про очі ку ва ний ре зуль тат, во на не пе ред ба чає кон к рет но го спо со бу йо го вимі -
рю ван ня. Для цьо го іс ну ють ін ди ка то ри до сяг нен ня.

Iнди ка то ри до сяг нен ня
Iнди ка то ри до сяг нен ня слу гу ють кри те рі єм для оцін ки про гре су в ре алі за ції
задач. У цій гра фі IНП йдеть ся про ме то ди ки ви мі рю ван ня, опи су єть ся рі вень
ви ко нан ня за дач, який від по ві дає ви мо гам цих ме то дик, та ви зна ча єть ся пе рі о -
дич ність і спо со би їх за сто су ван ня. За леж но від кон тек с ту, для кож ної за да чі пе -
ред ба ча єть ся один ін ди ка тор до сяг нен ня (чи біль ше). Са мі по со бі, во ни ко рис ні
тим, що спо ну ка ють кон суль та цій но-пе да го гіч ну гру пу про ду ма ти стра те гію для
ви мі рю ван ня про гре су ди ти ни на під го тов чо му ета пі, до по чат ку впро вад жен ня
ін ди ві ду аль но го на вчаль но го пла ну. А пі сля по чат ку на си че но го про це су на вчан -
ня во ни до по ма га ють учи те ле ві не ви пус ти ти з по ля зо ру свої го лов ні за вдан ня.
То му пе да го гам не має по тре би роз роб ля ти ме то ди ки оці ню ван ня ре зуль та тів по -
се ред на вчаль но го ро ку, ко ли знай ти час для цієї до дат ко вої ро бо ти ду же склад -
но. Адже за вдя ки по пе ред ньо по год же ним ін ди ка то рам (див. встав ку 6.3) учи тель
уже озбро є ний цим ін стру мен та рі єм.

Встав ка 6.3. Роз роб лен ня ін ди ка то рів до сяг нен ня

У про це сі під го тов ки ін ди ка то рів до сяг нен ня слід взя ти до ува ги та кі мо мен ти:
• чи іс нує вже по діб ний ін стру мент оці ню ван ня (на прик лад, стан дар ти зо ва ний тест)

або кон суль та цій но-пе да го гіч на гру па має йо го роз ро би ти, а та кож чи плану єть -
ся ви ко рис то ву ва ти да ні спо сте ре жен ня для ви мі рю ван ня до сяг ну тих успі хів;

• як час то пе ред ба ча єть ся про во ди ти ви мі рю ван ня про гре су ди ти ни;
• на ко го пок ла да єть ся від по ві даль ність за про ве ден ня оці ню ван ня;
• в який час упро довж дня має від бу ва ти ся ви мі рю ван ня ре зуль та тів;
• де має про во ди ти ся ви мі рю ван ня успі ху ди ти ни в по кра щен ні на ви чок, що вхо -

дять до пев ної по ве дін ко вої за да чі.

Роз роб ля ю чи ін ди ка то ри до сяг нен ня (див. встав ку 6.3), не об хід но пе ре -
гляну ти ме то ди ки оці ню ван ня, пред с тав ле ні в роз ді лі 4 та ін ші. Якщо у про це сі
по пе ред ньо го оці ню ван ня не бу ло зроб ле но ба зо во го зрі зу, то ці да ні не об хід но
зі бра ти до по чат ку на вчан ня. Зі став лен ня ін фор ма ції, от ри ма ної у про це сі
та напри кін ці пе рі о ду на вчан ня, із по пе ред ньо за фік со ва ни ми ви хід ни ми по -
казни ка ми, до по ма гає з’ясу ва ти, чи про су ну ла ся ди ти на в ре алі за ції сво їх за дач.
Та ким чи ном, для од нієї з за дач Дже ре мі, яку ми роз гля да ли ви ще, ін ди ка то ри
до сяг нен ня мо жуть бу ти та кі.

При клад. Iнди ка то ри до сяг нен ня для Дже ре мі

Дов го тер мі но ва ціль
Дже ре мі вдос ко на лить свої со ці аль ні на вич ки й рі вень со ці аль ної вза є мо дії вдо ма
та у гро ма ді.
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Пе рі од — До кін ця ро ку.
Спе ци фіч на за да ча 4
До кін ця ро ку Дже ре мі обе ре два ви ди по за шкіль ної ді яль нос ті (на прик лад, спор тив -
ні сек ції, член ст во в ска утсь кій ор га ні за ції, гур т ки за ін те ре са ми) та за влас ним
бажанням візь ме участь у 70 % за хо дів цих ор га ні за цій.
Iнди ка то ри до сяг нен ня
До кін ця три мес т ру Дже ре мі всту пить до двох по за шкіль них гур т ків (на влас ний ви бір).
В от ри ма но му ка лен дар но му пла ні кож но го з них Дже ре мі (під на гля дом бать ків)
запису ва ти ме від ві да ні за хо ди, або ті, де він був від сут ній. Щоб ре алі зу ва ти цю по ве -
дін ко ву за да чу, Дже ре мі має від ві да ти 70 % за нять кож но го гур т ка. В окре мо му зо ши -
ті Дже ре мі що тиж ня ро би ти ме ко рот кі за пи си (по 3–4 ре чен ня) про свою ді яль ність
у гур т ку упро довж тиж ня. Ці за пи си бу де ви ко ри ста но як суп ро від ну ін фор ма цію
на до пов нен ня до да них ка лен дар но го пла ну.

За ува жи мо, що для ви мі рю ван ня успі ху хлоп чи ка в ре алі за ції цієї за да чі пе -
ред ба ча єть ся ви ко рис то ву ва ти кіль ка ме то дик. Гра фа ін ди ка то рів до сяг нен ня
ви зна чає, які да ні не об хід но зби ра ти, хто за це від по ві дає, а та кож де й ко ли.
У на шо му ви пад ку за сто со ву єть ся кіль ка дже рел, у то му чис лі за пи си про ді яль -
ність у гур т ках і са мо-мо ні то ринг.

Iнклю зив ні стра те гії та ма те рі а ли
Якщо ви по слі дов но прой ш ли ко жен із ре ко мен до ва них ета пів, то до цьо го ча -
су, ймо вір но, уже під го ту ва ли ком п лек с ний на бір дов го тер мі но вих ці лей і за дач
для од но го уч ня. Щоб пе ре ві ри ти, на скіль ки ре тель но ви опра цю ва ли всі пи тан -
ня, ра ди мо звер ну ти ся до кон т роль ної таб ли ці у встав ці 6.4. Да лі по тріб но окрес -
ли ти шля хи ре алі за ції кож ної за да чі від по від но до прин ци пів ін к лю зив но го
на вчан ня. Iнши ми сло ва ми, не ви лу ча ти уч ня з ко лек ти ву, а да ти йо му змо гу
працю ва ти над сво ї ми дов го тер мі но ви ми ці ля ми ра зом з ро вес ни ка ми під час
спіль ної на вчаль ної ді яль нос ті. В цій гра фі IНП ви зна че но кон к рет ні ме то ди для
до сяг нен ня пев ної ці лі у про це сі на вчан ня. Зок ре ма, в ній йдеть ся про умо ви
навчан ня, спо со би об’єд нан ня у гру пи, сти лі ви кла дан ня та зв’яз ки із за галь ним
на вчаль ним про це сом.

Встав ка 6.4. Кон т роль на таб ли ця для скла дан ня IНП

У ро бо чо му по ряд ку
• Зі бра ти да ні оці ню ван ня/зві ти.
• Під го ту ва ти до ку мент з уза галь не ни ми ре зуль та та ми оці ню ван ня.

Під час за сі дань кон суль та цій но-пе да го гіч ної гру пи
• Ви ро би ти й за пи са ти за галь ну ме ту.
• Ви вчи ти уза галь не ні ре зуль та ти оці ню ван ня.
• Склас ти ін ди ві ду аль ні спис ки на вчаль них прі о ри те тів.
• По го ди ти ко лек тив ний спи сок на вчаль них прі о ри те тів.
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• Ви зна чи ти та сфор му лю ва ти дов го тер мі но ві ці лі.
• Ви зна чи ти спе ци фіч ні за да чі.
• За пи са ти спе ци фіч ні за да чі.
• Роз ро би ти ін ди ка то ри до сяг нен ня.
• Здій с ни ти ба зо ве оці ню ван ня для от ри ман ня ви хід них да них (за по тре би).
• Про ду ма ти ін к лю зив ні стра те гії і ма те рі а ли.
• Склас ти гра фік пе ре гля ду IНП.

Гра фік і ме то ди пе ре гля ду та мо ні то рин гу IНП
Остан ня гра фа ін ди ві ду аль но го на вчаль но го пла ну сто су єть ся йо го пе ре гля ду
і мо ні то рин гу. Слід за зна чи ти, що IНП є на сам пе ред ро бо чим до ку мен том,
до яко го кон суль та цій но-пе да го гіч на гру па мо же вно си ти не об хід ні змі ни в будь-
який час. Оскіль ки IНП є ак тив ним до ку мен том, пе ре гля да ти йо го слід яко мога
час ті ше. Ми ра ди мо про во ди ти цю про це ду ру при най м ні раз на три местр, але
що час ті ше ви це ро би ти ме те, то ефек тив ні шим бу де IНП. До до ку мен та слід
зазда ле гідь вклю чи ти орі єн тов ний гра фік пе ре гля ду, про те це не пе ре шкод жає
ор га ні зо ву ва ти до дат ко ві за сі дан ня кон суль та цій но-пе да го гіч ної гру пи, як то го
ви ма гає по точ ний пе ре біг на вчаль но го про це су.

Пе ред кож ною пла но вою на ра дою з пе ре гля ду IНП не об хід но зі бра ти дані
всіх по точ них оці ню вань та офор ми ти їх для пред с тав лен ня чле нам кон суль -
та цій но-пе да го гіч ної гру пи. Якщо пев них спе ци фіч них за дач або дов го тер -
міно вих ці лей до сяг ну то ра ні ше очі ку ва но го тер мі ну, гру па має за мі ни ти їх
но ви ми.

Остан нє пи тан ня по ля гає в то му, які змі ни по тріб но вно си ти в IНП. У де -
яких ви пад ках мо ди фі ка ція роз гля ну тих ви ще ас пек тів дає змо гу уч не ві успіш -
но ре алі зо ву ва ти пев ну дов го тер мі но ву ціль або спе ци фіч ну за да чу. Однак
в ін ших, мож ли во, до ве деть ся від мо ви ти ся від пев ної ці лі або за да чі, на дав ши
пе ре ва гу більш до сяж ній ме ті. Якщо упро довж сут тє во го пе рі о ду учень жод ним
чи ном не про су нув ся у на пря мі до сяг нен ня пев ної ці лі чи спе ци фіч ної за да чі,
то по даль ша ро бо та над нею не тіль ки не має сен су, а й при зве де до про ти леж ного
ре зуль та ту (див. встав ку 6.5). Та кож, як що про гре су в на пря мі до сяг нен ня пев ної
ці лі не спо сте рі га єть ся, по даль ше зо се ред жен ня на ній ро бить на вчан ня нуд ним
і по тен цій но шко дить уч нівсь кій са мо оцін ці.

Встав ка 6.5. Не за до віль ні ре зуль та ти?

Якщо за по пе ред ньо ви зна че ний пе рі од учень не де мон ст рує успі хів у до сяг нен ні сво -
їх ці лей (або як що ці успі хи ду же скром ні), чле нам кон суль та цій но-пе да го гіч ної гру пи
вар то за мис ли ти ся над тим:
• чи під хо ди ла ди ти ні та ка дов го тер мі но ва ціль або спе ци фіч на за да ча від са мо го

по чат ку;
• чи не за ви ще но ви мо ги що до очі ку ва но го рів ня до сяг нень;
• чи до стат ньо ча су бу ло від ве де но для на вчан ня та прак ти ки;
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• чи спо сте рі га ли ся пев ні проб ле ми в оці ню ван ні успі хів ди ти ни;
• чи пра виль но бу ло об ра но на вчаль ні стра те гії;
• чи від по ві да ли ма те рі а ли рів не ві під го тов ле нос ті уч ня, йо го ін те ре сам то що;
• чи бу ла та ка ціль або спе ци фіч на за да ча для ньо го важ ли вою.

Отже, в цьо му роз ді лі ми ознай о ми ли ся з ме то да ми по бу до ви ін ди ві ду -
ального на вчаль но го пла ну. Він мо же ви яви ти ся ко рис ним ін стру мен том, який
до по ма гає зо се ре ди ти ува гу на по тре бах окре мих уч нів. Про те, IНП не має бу ти
ві ді рва ним від ді яль нос ті реш ти кла су на уро ці та від за галь но го на вчаль но го
про це су. Та ким чи ном, ви ни кає не об хід ність по шу ку твор чих шля хів йо го
інтегра ції у по всяк ден ну ро бо ту. Де які ідеї ми роз гля не мо в роз ді лі 7.

ОСНОВНI ТЕРМIНИ РОЗДIЛУ
Iнди ві ду аль ний на вчаль ний план — пись мо вий до ку мент, в яко му осно ву ува гу зосе -
ред же но на особ ли вос тях на вчан ня пев но го уч ня упро довж ви зна че но го пері о ду.
Кон суль та цій но-пе да го гіч на гру па (ко ман да фа хів ців) — ко лек тив клю чо вих осіб
(в то му чис лі і сам учень), які бе руть участь у про це сі роз роб лен ня ін ди ві ду аль -
но го на вчаль но го пла ну. Во ни за без пе чу ють про ве ден ня адек ват но го оці ню ван -
ня та роз роб ля ють про гра му для уч ня з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми,
на да ють під трим ку та здій с ню ють мо ні то ринг її ре алі за ції.
За галь на ме та (ба чен ня) — це ко рот ке по ві дом лен ня/твер д жен ня на по чат ку IНП,
що дає уяв лен ня про за галь ну кар ти ну май бут ньо го уч ня, скла де ну на осно ві
праг нень і спо ді вань усіх при чет них до йо го на вчан ня.
Уза галь не ні ре зуль та ти оці ню ван ня — за галь на ха рак те рис ти ка ре зуль та тів усіх оці -
ню вань, про ве де них до за сі дан ня кон суль та цій но-пе да го гіч ної гру пи.
Спе ци фіч на за да ча — за да ча, від по від но до якої учень має чіт ко про де мон ст ру ва -
ти свою здат ність ви ко ну ва ти пев ну дію, що дає під ста ви зро би ти ви сно вок про
до сяг нен ня ме ти).

ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ ТА РЕФЛЕКСIЇ
6.1. Які по зи тив ні й не га тив ні ас пек ти мож на ви ок ре ми ти в прак ти ці за сто су -

ван ня ін ди ві ду аль них на вчаль них пла нів?
6.2. Які між осо бис тіс ні труд но щі мо жуть ви ни ка ти у про це сі ро бо ти кон суль та -

цій но-пе да го гіч ної гру пи? Як їм за по біг ти?
6.3. Чи мож на за пи са ти спе ци фіч ні за да чі та оці ню ва ти їх до сяг нен ня та ким чи -

ном, щоб змен ши ти ак цент на де мон ст ра ції очі ку ва но го ре зуль та ту че рез
по ве дін ку уч ня, і щоб вод но час от ри ма ти до стат ні свід чен ня на вчаль но го
про гре су?
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Iнклю зив ний під хід до по бу до ви
на вчаль но го про це су

ГОЛОВНI ТЕМИ РОЗДIЛУ
• По нят тя ку ри ку лу му
• Уні вер саль ний ди зайн для на вчан ня чи адап та ції ку ри ку лу му?
• Уні вер саль ний ди зайн ку ри ку лу му
• Ди фе рен цій о ва не ви кла дан ня
• Аспек ти на вчаль но го се ре до ви ща:

– ма те рі а ли;
– ре сур си;
– на вчаль ні ме то ди;
– очі ку ва ні ре зуль та ти на вчан ня.

• Адап та ції та мо ди фі ка ції ку ри ку лу му
• Iнтег ра ція ін ди ві ду аль них на вчаль них за вдань до за галь но го ку ри ку лу му

у про це сі:
– пла ну ван ня мо ду лів;
– пла ну ван ня уро ків.

Пе ред тим, як при сту па ти до роз роб лен ня ін ди ві ду аль ної про гра ми, не об хід -
но про ду ма ти ін к лю зив ну ор га ні за цію за галь но го на вчаль но го про це су.

В ба га тьох ви пад ках до три ман ня пев но го під хо ду до пла ну ван ня уро ків усу ває
по тре бу у ство рен ні спе ці а лі зо ва них про грам для окре мих уч нів. Вод но час, цей
роз діл ми по да є мо пі сля ма те рі а лу про ін ди ві ду аль ні про гра ми. Та ка струк ту ра
по сіб ни ка дає змо гу, по-пер ше, ознай о ми ти чи та чів із за галь ним ін к лю зив ним
під хо дом до по бу до ви на вчаль но го про це су; і, по-дру ге, роз гля ну ти ва рі ан ти
поєд нан ня цих про грам з більш ін к лю зив ни ми ме то да ми на вчан ня, що умож -
лив лю ють до сяг нен ня най кра щих ре зуль та тів усі ма уч ня ми. То му спо чат ку
ми спро бу є мо до клад но оха рак те ри зу ва ти ін к лю зив ний під хід до на вчан ня.
У цьо му роз ді лі йти меть ся про та кі по нят тя, як уні вер саль ний ди зайн для
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навчан ня, ди фе рен ці а ція ви кла дан ня, та мо ди фі ка ція про грам. Спо ді ва є мо ся,
це до по мо же вам струк ту ру ва ти свою прак ти ку ви кла дан ня та пла ну ван ня на -
вчаль но го про це су для всіх уч нів.

По нят тя ку ри ку лу му
Ку ри ку лум є осно вою для всіх про це сів на вчан ня і ви кла дан ня у шко лі. Це за -
галь на кон цеп ція, все осяж на за зміс том і склад на на прак ти ці. У ши ро ко му сен -
сі, ку ри ку лум ви зна чає знан ня, вмін ня, уста нов ки та ме то ди їх фор му ван ня. Він
охоп лює та кі сфе ри, як зміст пред ме тів, пе да го гіч ні ме то ди і під хо ди, по точ не й
під сум ко ве оці ню ван ня, а та кож від по від ні ре сур си для ор га ні за ції, впро вад -
ження та ви кла дан ня на вчаль них про грам (Деп пе лер, 1998; На ці о наль не управ -
лін ня з пи тань про фе сій ної осві ти і під го тов ки, Ав ст ра лія, 1992). На сто рін ках
цієї кни ги ви світ ле но кож ну скла до ву та ко го ви зна чен ня ку ри ку лу му. У цьо му
роз ді лі ми зу пи ни мо ся на зміс ті пред ме тів та ре сур сах, які не об хід ні для впро вад -
жен ня і ви кла дан ня на вчаль них про грам. Iнши ми сло ва ми, ми до клад но роз гля -
не мо пи тан ня про те, чо го слід на вча ти та як пла ну ва ти цей про цес.

Ку ри ку лум скла да єть ся з двох рів нів — основ но го (ба зо во го) і спе ці а лі зо ва -
но го (ва рі а тив но го). Це по ло жен ня узгод жу єть ся з по гля да ми Гар д не ра і Буа-
Ман сіл ла (1994). До «основ но го ку ри ку лу му» вхо дять пред ме ти, які вва жа ють ся
ба зо ви ми та не об хід ни ми для всіх уч нів. Ба зо ви ми во ни є то му, що за кла да ють
осно ву для по даль шо го на вчан ня та за без пе чу ють кон цеп ту аль ний і ме то до ло гіч -
ний ін стру мен та рій для про дов жен ня влас ної осві ти. Їх та кож вва жа ють не об -
хід ни ми, бо во ни по кли ка ні під го ту ва ти уч нів до пов но цін ної та ефек тив ної
учас ті в сус піль но му й куль тур но му жит ті. Від так, до основ но го ку ри ку лу му на -
ле жать ази гра мот нос ті, ра ху нок та ін ші більш фун к ці о наль ні по нят тя й на вич -
ки, що слу гу ють фун да мен том для по даль шо го на вчан ня.

I на впа ки, тер мін «спе ці а лі зо ва ний ку ри ку лум» охоп лює всі ін ші ас пек ти
ку ри ку лу му, які умов но мож на на зва ти «не ос нов ни ми». Цей рі вень має ве ли ке
зна чен ня: від до по ма гає зба га ти ти, по гли би ти основ ний ку ри ку лум, роз ши рює
йо го ме жі та на дає йо му різ но ма ніт нос ті. На пов нен ня основ но го та спе ці а лі зо -
ва но го ку ри ку лу му дик ту єть ся кон тек с том; во но за ле жить від по гля дів, уста но -
вок і цін нос тей усіх учас ни ків освіт ньо го про це су. Так, шкіль ні пред ме ти
на зра зок му зи ки та об ра зот вор чо го мис тец т ва де ко му зда ють ся дру го ряд ни ми,
і то му їх від но сять до спе ці а лі зо ва но го ку ри ку лу му. Вод но час, при біч ни ки ін шої
по зи ції, пе ре ко на ні у ви со ко му сус піль но му зна чен ні му зи ки й мис тец т ва, вва -
жа ють ви вчен ня цих дис цип лін не об хід ним і то му вно сять їх до основ но го ку ри -
ку лу му. Біль шість учи те лів уже сфор му ва ли влас не уяв лен ня про оп ти маль ний
зміст основ но го та спе ці а лі зо ва но го ку ри ку лу му, при чо му дум ка од но го пе да го -
га мо же не збі га ти ся з по гля да ми ко лег. Але зреш тою, са ме во на ви зна чає, яким
ас пек там вчи тель схиль ний на да ва ти біль шої ва ги у про це сі на вчан ня.

Авто ри пе ре ко на ні, що, не за леж но від сво їх від мін нос тей, всі ді ти по вин ні
ма ти змо гу опа но ву ва ти пред ме ти як основ но го, так і спе ці а лі зо ва но го ку ри ку -
лу му. У цьо му зв’яз ку по стає пи тан ня: скіль ки ча су вар то при ді ля ти кож но му
з цих двох рів нів. Від по відь на ньо го за ле жить від кон к рет них уч нів та кон к рет -
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но го на вчаль но го кон тек с ту. Зок ре ма, в ро бо ті з де яки ми уч ня ми не об хід но зо -
се ред жу ва ти ся на скла до вих основ но го ку ри ку лу му, щоб кра ще під го ту ва ти їх
до на бут тя знань, умінь і на ви чок з йо го спе ці а лі зо ва ної пло щи ни. I на впа ки,
з ін ши ми діть ми слід ґрун тов ні ше пра цю ва ти над пред ме та ми спе ці а лі зо ва но го
ку ри ку лу му, щоб до по мог ти їм на да лі роз ши рю ва ти та вдос ко на лю ва ти знан ня,
які во ни швид ко за сво ї ли в ме жах основ них дис цип лін. Та, не за леж но від осо -
бис тос ті уч ня, в на вчаль но му про це сі ма ють бу ти пред с тав ле ні обид ва рів ні ку -
ри ку лу му. За вдя ки цьо му по єд нан ню ди ти на от ри мує ба га тий на вчаль ний до свід.
При цьо му во на спи ра єть ся на міц ний фун да мент і тра ди цій ні шкіль ні дис цип -
лі ни, які, за ви снов ка ми на уков ців, за ли ша ють ся важ ли ви ми й ак ту аль ни ми для
на шо го сьо го ден ня (Гар д нер і Буа-Ман сіл ла, 1994; Лор ман, 2009).

Уні вер саль ний ди зайн для на вчан ня чи адап та ції ку ри ку лу му?
Ми не зна є мо жод ної кра ї ни, де ку ри ку лум ав то ма тич но під хо див би для всіх
учнів у тій фор мі, в якій йо го пуб лі ку ють для вчи те лів. То му про фе сій ні вчи те лі
бе руть ку ри ку лум, який во ни зо бов’яза ні ви кла да ти, за осно ву для роз роб лен ня
зміс тов них на вчаль них за вдань, ко рис них і до ступ них для всіх ді тей у кла сі. Про
пе да го гів, які здат ні в та кий спо сіб ін тер пре ту ва ти офі цій ний ку ри ку лум, мож -
на ска за ти, що во ни прак ти ку ють уні вер саль ний ди зайн для на вчан ня. По діб но
до ба га тьох ідей, що спри яють успіш но му впро вад жен ню ін к лю зії, ідея уні вер -
саль но го ди зай ну не є но вою в осві ті. Во на дав но ста ла не від’єм ною скла до вою
ро бо ти хо ро шо го вчи те ля. Но виз на по ля гає в глиб шо му усві дом лен ні то го,
що та кий під хід до ор га ні за ції ма те рі а лу та ви бо ру ме то дик ро бо ти на уро ці є ви -
нят ко во ефек тив ним і важ ли вим з по гля ду за до во лен ня по треб кож но го уч ня.

Однак для де яких учи те лів за сто су ван ня уні вер саль но го ди зай ну бу ває не -
мож ли вим або, при най м ні, до во лі проб ле ма тич ним, за леж но від кон тек с ту (та
ре гі о ну). Зок ре ма, в пев них кра ї нах пе ред ба че ні ку ри ку лу мом на вчаль ні за да чі
на стіль ки ди рек тив ні й де та лі зо ва ні, що ба га тьом склад но над то від хи ля ти ся від
них у сво їй про фе сій ній ін тер пре та ції цьо го до ку мен та при пе ре не сен ні йо го
на прак ти ку. В ін шо му ра зі іс нує до во лі ре аль на пер с пек ти ва дис цип лі нар них
стяг нень. За та ких об ста вин учи те лю до во дить ся від на хо ди ти й здій с ню ва ти від -
по від ні адап та ції ку ри ку лу му для уч нів, які цьо го по тре бу ють. У цьо му роз ді лі
ми роз гля не мо обид ва під хо ди й по чне мо з то го, яко му, за мож ли вос ті, ре ко мен -
ду єть ся на да ва ти пе ре ва гу, — тоб то з уні вер саль но го ди зай ну. Який з них об ра -
ти — за ле жить від ва шо го осо бис то го рі шен ня. Але прий ма ти йо го вар то пі сля
ознай ом лен ня з міс це ви ми ви мо га ми до ро бо ти вчи те ля.

Уні вер саль ний ди зайн ку ри ку лу му для на вчан ня
У пе да го гі ці та, зок ре ма, сто сов но ку ри ку лу му, по нят тя уні вер саль но го ди зай ну
вжи ва ють по рів ня но не дав но. Ця кон цеп ція за ро ди ла ся в ар хі тек ту рі. В сво є му
ори гі наль но му сен сі во на по зна чає та кий спо сіб про ек ту ван ня бу ді вель, що по -
кли ка ний за без пе чи ти їх до ступ ність для лю дей з ін ва лід ніс тю. Зго дом ідею до -
ступ нос ті для всіх від са мо го по чат ку, без до дат ко вих адап та цій чи мо ди фі ка цій,
бу ло по ши ре но на чис лен ні га лу зі, в то му чис лі на роз роб лен ня ку ри ку лу му
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(Зефф, 2007). Дис ку сії що до за сто су ван ня цієї кон цеп ції до ор га ні за ції на вчан -
ня три ва ли біль ше 25 ро ків. Від так, біль шість учас ни ків об го во рен ня по го ди ли
три ке рів ні прин ци пи уні вер саль но го ди зай ну для на вчан ня.
1. Мно жин ні (гнуч кі) спо со би пред с тав лен ня ма те рі а лу. Всі уч ні мо жуть от ри му -

ва ти ін фор ма цію та знан ня че рез різ ні за со би. Це озна чає, що ін фор ма ція
на да єть ся в кіль кох фор ма тах: че рез по яс нен ня вчи те ля, ко лек тив не об го -
во рен ня, від мін ні на вчаль ні за вдан ня, з ак цен том на ві зу аль но му, ауді аль но -
му та кі нес те тич но му спо со бах сприй нят тя.

2. Мно жин ні спо со би ви ра жен ня. Учням за без пе чу ють різ ні мож ли вос ті для де -
мон ст ра ції на бу тих знань, умінь і на ви чок. Iнши ми сло ва ми, у про це сі оці -
ню ван ня ви ко рис то ву ють ся різ ні, мож ли во не тра ди цій ні, ме то ди на до да ток
до звич ної пись мо вої кон т роль ної або тес ту. На прик лад, вер баль ні та/або
ві зу аль ні пре зен та ції, без по се ред нє ви ко нан ня пев ної ді яль нос ті то що.

3. Мно жин ні спо со би за лу чен ня да ють змо гу вра хо ву ва ти ін те ре си всіх уч нів,
ство рю ва ти для них на леж ні ви кли ки та під ви щу ва ти рі вень мо ти ва ції. Від -
по від но до цьо го прин ци пу, вчи тель має вра хо ву ва ти від мін нос ті між уч ня -
ми в пла ні їх ніх ін ди ві ду аль них по треб, сти лів на вчан ня, здіб нос тей
та ін те ре сів, щоб не ли ше за до воль ня ти по тре би кож ної ди ти ни, а й до по -
ма га ти їх ви яви ти свої силь ні сто ро ни (Центр при клад них спе ці аль них тех -
но ло гій, 2009; Зефф, 2007).

В уні вер саль но му ди зай ні для на вчан ня ми ви хо ди мо з то го, що всі уч ні по -
вин ні ма ти до ступ до ку ри ку лу му й за вдань, так са мо як і до бу ді вель, без до дат -
ко вих мо ди фі ка цій. При цьо му де які ку ри ку лу ми більш під да ють ся та ко му
опра цю ван ню, ніж ін ші. На прик лад, ти по ву шкіль ну про гра му Но во го Пів ден -
но го Уель су, Ав ст ра лія, по ки не мож на вва жа ти дос ко на лою, але від не дав на для
7–10 кла сів бу ло за про вад же но низ ку но вих на вчаль них ці лей. Та ким чи ном,
роз ши ре ний зміст на вчан ня охоп лює но ву сфе ру, яку прий ня то на зи ва ти «жит -
тє ви ми на вич ка ми». Це но во вве ден ня по кли ка но спри я ти кра що му за до во лен -
ню по треб ді тей з ког ні тив ни ми по ру шен ня ми (Ра да з пи тань осві ти Но во го
Пів ден но го Уель су, 2008). Як на слі док, вве ден ня но вих ці лей до шкіль ної про гра -
ми дає вчи те лям змо гу ви кла да ти її та кою, яка во на є. Від те пер їм не по тріб но
вда ва ти ся до мо ди фі ка цій, щоб ввес ти скла до ву жит тє вих на ви чок для де яких
уч нів, як це бу ло ра ні ше. I по при не без під с тав ні за ки ди, що но во вве ден ня при -
зве де до по яви окре мо го ку ри ку лу му у пе ре фор ма то ва но му ва рі ан ті, факт за ли -
ша єть ся фак том: ни ні цей еле мент зміс ту вве де ний до обов’яз ко во го на вчаль но го
пла ну зви чай ної шко ли на дер жав но му рів ні. То му онов ле ний ку ри ку лум мож -
на ві та ти як по зи тив ний. Адже пе ре ду сім йо го за про вад жен ня зні має ба га то труд -
но щів, що за зви чай ви ни ка ють у про це сі адап та ції та мо ди фі ка ції про гра ми,
ма ло при дат ної для ро бо ти з ши ро ким кон тин ген том уч нів.

Ди фе рен цій о ва не ви кла дан ня та уні вер саль ний ди зайн
В іде аль но му ва рі ан ті, ку ри ку лум, роз роб ле ний за прин ци па ми уні вер саль но го
ди зай ну, має під хо ди ти для всіх уч нів та не по тре бу ва ти по даль ших мо ди фі кацій.
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Iдея уні вер саль но го ди зай ну для на вчан ня ло гіч но під во дить нас до по нят тя ди -
фе рен ці а ції. З тех ніч но го по гля ду, це два різ ні під хо ди, але ми пе ре ко на ні в їх
не роз рив но му зв’яз ку. Справ ді, за умов зва же ної ре алі за ції, во ни до пов ню ють
один од но го На на шу дум ку, за сто су ван ня уні вер саль но го ди зай ну ав то ма тич но
озна чає ди фе рен ці а цію ку ри ку лу му й ме то дик йо го ви кла дан ня. Вод но час, між
дво ма по нят тя ми іс нує пев на від мін ність. Як по міт но з фор му лю ван ня, уні вер -
саль ний ди зайн для на вчан ня — це пев ний спо сіб ор га ні за ції ді яль нос ті з опа ну -
ван ня ма те рі а лу про гра ми та ким чи ном, щоб во на бу ла до ступ ною для всіх ді тей.
Своєю чер гою, тер мін «ди фе рен цій о ва не ви кла дан ня« пе ре важ но сто су єть ся спо -
со бу впро вад жен ня, тоб то пе да го гіч них прий о мів і ме то дів, які вчи тель ви ко рис -
то вує на уро ці для опа ну ван ня роз ма ї тим уч нівсь ким ко лек ти вом на леж но
роз роб ле но го ку ри ку лу му.

Ця від мін ність не та ка прос та, як зда єть ся на пер ший по гляд. «Уні вер саль -
ний ди зайн для на вчан ня» пе ред ба чає не ли ше пла ну ван ня, а «ди фе рен ці а ція» —
не тіль ки йо го впро вад жен ня. Це зу мов ле но тим, що ди фе рен цій о ва ний під хід
до ви кла дан ня ку ри ку лу му не об хід но за сто со ву ва ти ще на ета пі йо го роз роб лен -
ня (тоб то ди зай ну); а спо сіб по бу до ви на вчаль них за вдань впли ває на їх впро -
вад жен ня (ме то ди ку ви кла дан ня). Склад ність цьо го вза ємо зв’яз ку та кож
від об ра же но в стат ті Том лін сон і МакТай: «…ди фе рен ці а ція за без пе чує сис те ма -
ти зо ва ний під хід до на вчан ня роз ма ї то го ди тя чо го ко лек ти ву та є важ ли вою
скла до вою пла ну ван ня в на вчаль но му про це сі» (2006, с. 2). Звід си ви пли ває,
що під час пла ну ван ня мо ду лів та уро ків в ін к лю зив но му кла сі вчи тель має вра -
хо ву ва ти влас не зміст (що? або на вчаль ні за вдан ня, які під хо дять для всіх уч нів)
та тех но ло гію йо го ви кла дан ня (як? або ме то ди й прий о ми, при дат ні для ши ро -
ко го діа па зо ну уч нів).

У пер шо му ви дан ні цієї книж ки ав то ри ба га то ува ги при ді ля ють мо ди фі ка -
ції ку ри ку лу му як спо со бу за до воль ня ти по тре би всіх ді тей. При цьо му ми ви хо -
ди ли з то го, що ти по ва про гра ма (ку ри ку лум) під хо дить не для кож ної ди ти ни,
а то му пе да го ги ма ють мо ди фі ку ва ти її з ура ху ван ням ін ди ві ду аль них особ ли -
вос тей уч нів не од но рід но го кон тин ген ту кла су. Від по від но до то го час них по гля -
дів, біль шість уч нів спро мож ні опа ну ва ти ти по вий ку ри ку лум без адап та цій
та мо ди фі ка ції, і до них слід звер та ти ся ли ше в ро бо ті з діть ми, які ма ють особли -
ві освіт ні по тре би. Зро стан ня по пу ляр нос ті но вої кон цеп ції — уні вер саль но го
ди зай ну для на вчан ня — до по мог ло усві до ми ти, що та кі мо ди фі ка ції не об хід но
про ду му ва ти із са мо го по чат ку пла ну ван ня, а не здій с ню ва ти їх зго дом, у про це -
сі під го тов ки ці лих мо ду лів або окре мих уро ків. Деп пе лер (1998) ви зна чає п’ять
ас пек тів на вчаль но го се ре до ви ща, де іс нує мож ли вість для адап та ції та мо ди фі -
ка ції ку ри ку лу му. Ви кла де ний ниж че ма те рі ал із про по зи ці я ми що до мож ли вих
адап та цій і мо ди фі ка цій від об ра жає на ші по зи ції на той час. То ді вва жа ло ся,
що вчи тель здій с нює їх на за ключ но му ета пі на осно ві го то во го пла ну мо ду ля
або уро ку для всьо го кла су і що во ни ад ре со ва ні ли ше ді тям з особ ли ви ми по -
тре ба ми. На дум ку ав то рів, ці ре ко мен да ції та кож ак ту аль ні в кон тек с ті ди фе -
рен ці а ції ви кла дан ня та уні вер саль но го ди зай ну для на вчан ня, де їх слід
вра хо ву ва ти на по чат ку пла ну ван ня.
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Пе ред тим, як при сту па ти до скла дан ня пла нів, Деп пе лер (1998) ра дить по -
мір ку ва ти над кіль ко ма за пи тан ня ми, сто сов но ку ри ку лу му й ме то дик йо го ви -
кла дан ня. Слід про ана лі зу ва ти на ші пе да го гіч ні під хо ди та ку ри ку лум, який
ми ма є мо ви вча ти з уч ня ми, та ви зна чи ти, на скіль ки во ни по тре бу ють пев ної
ін тер пре та ції, щоб зро би ти їх при дат ни ми для кож ної ди ти ни; яким ас пек там
не об хід но при ді ли ти особ ли ву ува гу. Iнши ми сло ва ми, ці за пи тан ня до по ма га -
ють ви зна чи ти по тен цій ні бар’єри для сприй нят тя ку ри ку лу му й ме то ди ки, про
які вар то пам’ята ти у про це сі пла ну ван ня (див. встав ку 7.1).

Встав ка 7.1. За пи тан ня для ви яв лен ня бар’єрів, що при зво дять
до знижен ня до ступ нос ті ку ри ку лу му та ме то ди ки.

1. Чи мо жуть усі уч ні опа но ву ва ти ку ри ку лум у за да но му ви гля ді? Якщо ні, то…
• Які чин ни ки се ре до ви ща ство рю ють бар’єри для за лу чен ня всіх уч нів?
• Які бар’єри для за лу чен ня всіх уч нів іс ну ють на рів ні ме то ди ки, пе ред ба че ної

цим ку ри ку лу мом?
• Які бар’єри для за лу чен ня всіх уч нів за кла де ні в очі ку ва них ре зуль та тах на -

вчан ня?
2. Що не об хід но зро би ти, щоб усу ну ти ці бар’єри для на вчан ня та за лу чен ня?

Дже ре ло: за ма те рі а ла ми Деп пе лер, 1998.

Як, від по від но до прин ци пів уні вер саль но го ди зай ну для на вчан ня, ін тер -
пре ту ва ти офі цій ний ку ри ку лум і пе ре тво рю ва ти час то «су хі» нор ма тив ні до ку -
мен ти на на си че ну, зміс тов ну й на леж ну на вчаль ну про гра му для всіх уч нів? Щоб
від по віс ти на це за пи тан ня на прак ти ці, вар то про ана лі зу ва ти три основ ні ка те -
го рії, які ви ді ляє Деп пе лер. Во ни слу гу ють орі єн ти ром для за без пе чен ня до ступ -
но го ку ри ку лу му.

На вчаль не се ре до ви ще
Отже, з по гля ду прин ци пів уні вер саль но го ди зай ну для на вчан ня (тоб то ви ко -
ристан ня різ но ма ніт них спо со бів пред с тав лен ня ма те рі а лу, ви ра жен ня й за лу -
чен ня), не об хід но від по від ним чи ном при сто со ву ва ти на вчаль не се ре до ви ще.
Під цим ми ро зу мі є мо п’ять клю чо вих ас пек тів се ре до ви ща на уро ці, які мож на
ко ри гу ва ти, при чо му ро би ти це ще на ета пі пла ну ван ня. Це дає змо гу «пі ді гна -
ти» ку ри ку лум і ме то ди ку під по тре би всіх уч нів. Деп пе лер (1998) ви ді ляє та кі
ба зо ві ка те го рії: фі зич не се ре до ви ще, ма те рі а ли, ре сур си, ме то ди ка та очі ку ва ні
ре зуль та ти на вчан ня. Те ма ство рен ня на леж но го фі зич но го се ре до ви ща роз кри -
ва єть ся в роз ді лі 9. Iнші чо ти ри ас пек ти, які вчи тель має вра хо ву ва ти в про це сі
пла ну ван ня й про ве ден ня уро ків, пред с тав ле ні ниж че.

Ма те рі а ли
За ува жен ня Деп пе лер (1998) що до під го тов ки ма те рі а лів, при дат них для всіх уч -
нів, пе ре важ но сто су ють ся пись мо во го фор ма ту. Про те оче вид но, що сфе ра їх
за сто су ван ня на ба га то шир ша. Акцент на дру ко ва них ма те рі а лах свід чить про
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ви знан ня про від ної ро лі мо ви (зок ре ма за вдань на осно ві чи тан ня й пись ма
в сучас ній шко лі). Ця тен ден ція до сі за ли ша єть ся ак ту аль ною. Отже, по-пер -
ше, про по ну єть ся зро би ти тек с ти більш чи та бель ни ми. Це озна чає, що де яким
ді тям не об хід но на да ва ти ма те рі а ли, на дру ко ва ні ве ли ким шриф том, то ді як для
ін ших — збіль шу ва ти ін тер вал між ряд ка ми та ви ко рис то ву ва ти пев ний тип
шриф ту. Учням, які опа но ву ють но ву мо ву, до по мо жуть гра фіч ні під каз ки,
наприк лад суп ро від ні ма люн ки до тек с ту. Та кі прий о ми по лег шу ють про цес
деко ду ван ня й ро зу мін ня ін фор ма ції, оскіль ки текст стає більш «друж нім» для
ди ти ни і то му уч ням, які сти ка ють ся з труд но ща ми в цій сфе рі, не по тріб но
докла да ти до дат ко вих зу силь на опра цю ван ня дру ко ва но го фор ма ту (див.
вставку 7.2).

Встав ка 7.2. За ува жен ня що до під го тов ки на леж них дру ко ва них
матеріа лів

• Під го туй те більш чи та бель ний ва рі ант тек с ту.
• Ви ді літь у ньо му важ ли ві мо мен ти.
• Змен шуй те об сяг дру го ряд ної ін фор ма ції та спрос тіть офор м лен ня сто рін ки.
• До дай те ві зу аль ні опо ри (ма люн ки, діа гра ми, «ро зу мо ві кар ти», ілюс т ра ції).
• Ви ко рис то вуй те до дат ко ві пись мо ві опо ри й під каз ки.
• Змен шуй те об сяг ма те рі а лу у ви бра но му тек с ті.
• Під го туй те па ра лель ний ва рі ант тек с ту про стою мо вою (з ко рот ши ми ре чен ня -

ми та зро зу мі лою лек си кою).
• Ви ко рис то вуй те окре мі час ти ни ма те рі а лу (най важ ли ві ші фраг мен ти або фраг -

мен ти, які від по ві да ють до сві ду й ін те ре сам уч ня).
• За сто со вуй те аль тер на тив ні ма те рі а ли (не слід пок ла да ти ся ви нят ко во на дру ко -

ва ний текст; на то мість ви ко рис то вуй те мо де лі, ві део філь ми то що).
• Ство рюй те но ві ма те рі а ли.
• Ви ко рис то вуй те уч нівсь кі ро бо чі пап ки для по всяк ден них за вдань.

Дже ре ло: Деп пе лер, 1998

Ще од на стра те гія для по лег шен ня ро зу мін ня ма те рі а лу — ви ді лен ня важ ли -
вих мо мен тів. Це до по мо же уч не ві зо се ре ди ти ся на клю чо вих ха рак те рис ти ках
тек с ту, сфор му ва ти ба зо ве ро зу мін ня го лов них по дій чи пи тань з пев но го урив -
ку. Крім під крес лю ван ня й по зна чен ня ко льо ром, для ви ді лен ня важ ли во го
в тек с ті мож на та кож за сто со ву ва ти ін ший ва рі ант цієї стра те гії — тоб то, змен -
шу ва ти об сяг дру го ряд них де та лей і за ли ша ти тіль ки най не об хід ні шу ін фор ма -
цію. На прак ти ці це озна чає ви да лен ня окре мих слів, ре чень, аб за ців і на віть
ці лих сто рі нок. I хо ча за зви чай та кі прий о ми не да ють чи та че ві змо ги оці ни ти
ес те тич ний бік на пи са но го, во ни да ють змо гу усві до ми ти сут ність ви кла де них
у ньо му ду мок. Ана ло гіч но, ко рис ним бу де спрос ти ти офор м лен ня, зок ре ма при -
бра ти будь-які від во лі ка ю чі та не сут тє ві по си лан ня в кін ці сто рін ки, діа гра ми,
ри сун ки.
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По руч із ви да лен ням дру го ряд ної ін фор ма ції іс нує про ти леж на ме то ди ка,
яка теж по лег шує ро зу мін ня тек с ту та є ефек тив ною для де яких уч нів. Йдеть ся
про суп ро від ні ві зу аль ні опо ри до тек с ту, що до по ма га ють йо го осмис лю ва ти
(Фін ні, 1988). Цей прий ом по ши ре ний у на вчан ні ді тей мо лод шо го ві ку, які спи -
ра ють ся на «не тек с то ві» під каз ки під час чи тан ня опо ві дань (Хіг гінс, 1985). Йо -
го та кож мож на за сто со ву ва ти для ді тей, які не вмі ють або тіль ки по чи на ють
вчи ти ся чи та ти, не за леж но від ві ку. Так са мо, у ро бо ті з діть ми з ви со ким рів нем
на ви чок чи тан ня склад ні урив ки тек с ту ко рис но суп ро вод жу ва ти пись мо ви ми
при міт ка ми із по яс нен ням тих са мих по нять про стою мо вою.

При сту па ю чи до мо ди фі ка ції ма те рі а лів, учи тель та кож має про ду ма ти зміс -
то ве на пов нен ня. Бе ру чи до ува ги по тре би де яких уч нів, у тек с ті для них вар то
за ли ша ти тіль ки най не об хід ні ші еле мен ти, які сто су ють ся основ но го ку ри ку лу -
му. Так, Деп пе лер ви ді ляє три ти пи знань:
1. «обов’яз ко ві» знан ня (англ. ‘must know’ knowledge) — іс тот ні знан ня, во ло -

дін ня яки ми є не об хід ною пе ре ду мо вою для по даль шо го на вчан ня;
2. «ре ко мен до ва ні» знан ня (англ. ‘should know’ knowledge) — важ ли ві про те

него лов ні;
3. «не обов’яз ко ві» знан ня (англ. ‘could know’ knowledge) — які не на ле жать ні до

іс тот них ні до важ ли вих знань.

Зро зу мі ло, що го лов ну ува гу слід при ді ля ти фор му ван ню «обов’яз ко вих»
знань. «Ре ко мен до ва ні» та «не обов’яз ко ві» знан ня бу дуть ко рис ни ми тіль ки
після опа ну ван ня клю чо во го на вчаль но го ма те рі а лу; та кож, во ни мо жуть за -
плута ти де яких ді тей, за вес ти їх у глу хий кут. Вод но час, за вдан ня вчи те ля не об -
ме жу єть ся змен шен ням об ся гу ін фор ма ції та ви бо ром най не об хід ні ших
фраг мен тів. Він та кож має сте жи ти за тим, щоб ви бра ний зміст сто су вав ся до сві -
ду або від по ві дав ін те ре сам кон к рет но го уч ня. На прик лад, під час на пи сан ня
тво ру учень має прос то ви клас ти по слі дов ність по дій (а не пи са ти ці ле опо ві дан -
ня), спи ра юсь на свій по пе ред ній до свід. А на ступ ним за вдан ням для цієї ди ти -
ни мо же бу ти роз ши рен ня влас но го схе ма тич но го тво ру та скла дан ня на йо го
осно ві ці ло го опо ві дан ня (що рад ше сто су єть ся «ре ко мен до ва но го» діа па зо ну
на ви чок).

Крім то го, під час про ве ден ня уро ку важ ли во вра хо ву ва ти різ ні сти лі на -
вчан ня. З цією ме тою слід на да ва ти уч ням на бір ма те рі а лів аль тер на тив но го
форма ту. Ни ні ба га то на вчаль них за кла дів праг нуть вдос ко на лю ва ти рі вень гра -
мот нос ті сво їх шко ля рів. У цьо му зв’яз ку ре ко мен ду єть ся не пе ре на си чу ва ти
уро ки за вдан ня ми на осно ві дру ко ва но го тек с ту. Адже де які уч ні кра ще за сво -
юють зміст окре мих пред ме тів, як що по да ва ти йо го в ін ший спо сіб, на прик лад
шля хом об го во рен ня, пе ре гля ду ві део філь му, ство рен ня мо де лей або че рез рух.
Це зок ре ма ак ту аль но для уч нів, які вже три ва лий час сти ка ють ся з труд но ща ми
в опра цю ван ні дру ко ва них тек с тів і то му низь кий рі вень впев не нос ті в цій сфері
пе ре шкод жає їм опа но ву ва ти важ ли ві по нят тя. Та кож, мо же ви ник ну ти по тре ба
у ство рен ні но вих ма те рі а лів як аль тер на ти ви до тек с ту. Та ка ро бо та ви ма гає
багато ча су вчи те ля, але її ре зуль та ти пі дуть на ко ристь всім ді тям.
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Звіс но, бу ло б прос ті ше вва жа ти, що на ве де ні ре ко мен да ції з під го тов ки ма -
те рі а лів сто су ють ся ли ше де яких уч нів або що на ди фе рен цій о ва но му уро ці та кі
«уні вер саль ні» ма те рі а ли ста нуть в при го ді ли ше тим ді тям, яким склад но пра цю -
ва ти зі зви чай ни ми. Про те це не обов’яз ко во так. На уко во до ве де но, що в ін к лю -
зив но му кла сі та кий під хід ко рис ний на віть для уч нів без яв но по міт них
особ ли вих по треб: він сприяє по кра щен ню їх ніх по каз ни ків у ба га тьох сфе рах,
у то му чис лі ака де міч них (Ко ул, Уол д рон і Махд, 2004). Це мож на по яс ни ти тим,
що в умо вах ви ко ри стан ня та ких ши ро ко до ступ них ма те рі а лів но ві по нят тя ста -
ють більш зро зу мі ли ми на віть для тих уч нів, для яких учи тель до сі не вба чав жод -
ної по тре би в ди фе рен ці а ції. Від ви ко ри стан ня в на вчан ні ма те рі а лів, ство ре них
за прин ци па ми уні вер саль но го ди зай ну, ви гра ють усі. I хо ча цей па ра граф
в основ но му при свя че но дру ко ва ним тек с там, ми б не хо ті ли, щоб у чи та чів скла -
ло ся хиб не вра жен ня, ні би ана ліз до ступ нос ті да но го ас пек ту на вчаль но го се ре -
до ви ща на цьо му ви чер па но. За галь но до ступ ни ми ма ють бу ти всі ма те рі а ли.
На прик лад, як зро би ти до ку мен таль ний ма те рі ал про японсь ку куль ту ру більш
до ступ ним для уч нів з по ру шен ня ми зо ру або для ді тей, які за сво їм сти лем на -
вчан ня на ле жить до ауді а лів чи кі нес те ти ків? Чи роз гля не мо ін шу си ту а цію.
На уро ці ма те ма ти ки клас ви вчає до да ван ня й від ні ман ня за до по мо гою ра хів ни -
ці. Як зро би ти ра хів ни цю до ступ ною для уч нів з по ру шен ня ми дріб ної мо то ри -
ки або для ді тей, яким склад но да ють ся за вдан ня, що ви ма га ють пев но го рів ня
ві зу аль но-прос то ро вих на ви чок та гос т ро ти сприй нят тя? То му, щоб зро би ти на -
вчаль не се ре до ви ще справ ді до ступ ним для кож ної ди ти ни, не об хід но уваж но
ви вчи ти не ли ше тек с ти, а й всі ін ші ма те рі а ли, що ви ко рис то ву ють ся на уро ці.

Ре сур си
Ба га то мір ку вань що до ре сур сів, у ши ро ко му ро зу мін ні цьо го по нят тя, зок ре ма
під трим ки з бо ку ко лег, ви кла де но в роз ді лі 5. Однак, крім за без пе чен ня ре сур -
сів та ко го ти пу, не об хід но та кож про ду ма ти ко ор ди на цію різ них ви дів під трим -
ки, яку на да ють міс це ві со ці аль ні служ би й гро ма дянсь кі об’єд нан ня (див.
встав ку 7.3).

Встав ка 7.3. За ува жен ня що до ре сур сів

• За без пе чуй те до дат ко вий суп ро від у на вчан ні (на прик лад, шля хом за лу чен ня
асис тен тів вчи те ля (па ра пе да го гів), во лон те рів, тью то рів-ро вес ни ків, бать ків,
інших фа хів ців).

• Ко ор ди нуй те на дан ня по слуг со ці аль ни ми служ ба ми й гро мадсь ки ми об’єд -
нання ми.

• Ви ко рис то вуй те до по між ні тех ніч ні за со би (комп’юте ри, за со би роз ши ре ної
кому ні ка ції, ві део, аудіо).

• Спів пра цюй те з ін ши ми вчи те ля ми.

Шко ла знач но ви грає від тіс ної спів пра ці з гро ма дою, при чо му по зи тив ний
вплив та кої вза є мо дії не об ме жу єть ся яко юсь од нією сфе рою. Учи тель ін к лю -
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зив но го кла су та кож мо же ско рис та ти ся ре сур са ми гро ма ди в сво їй ді яль нос ті.
Iно ді для за по чат ку ван ня спів пра ці до стат ньо від кри ти те ле фон ний до від ник
або по шу ка ти в Iнтер не ті ін фор ма цію про міс це ві гро мадсь кі об’єд нан ня, які на -
да ють під трим ку осо бам з різ ни ми ви да ми ін ва лід нос ті, про різ но ма ніт ні куль -
тур ні гру пи, ре лі гій ні об щи ни то що. Де да лі важ ли ві шу роль ві ді гра ють
ор га ні за ції більш за галь но го ха рак те ру, при чо му де які з них вва жа ють своєю ме -
тою спри ян ня ін к лю зив ній прак ти ці. Не рід ко та кі ор га ні за ції го то ві на да ва ти
по ра ди й під трим ку в ро бо ті з ін к лю зив ним кла сом. За леж но від своєї тех ніч ної
ба зи, во ни мо жуть за про по ну ва ти й більш від чут ні фор ми до по мо ги, на прик лад
на да ти в тим ча со ве ко рис ту ван ня спе ці а лі зо ва не об лад нан ня. В де яких ви пад ках
до ціль но звер ну ти ся до ор га ні за цій, які не ма ють без по се ред ньо го від но шен ня
до осві ти, але, без пе реч но, за ці кав ле ні в якіс ній ро бо ті шко ли та впро вад жен ні
пе ре до во го пе да го гіч но го до сві ду. На прик лад, у від по відь на за пит на вчаль но го
за кла ду та об’єк тив но під твер д же ну по тре бу, бла го дій не то ва рис т во, на зра зок
ро та рі-клу бу, по го дить ся про вес ти від іме ні шко ли кам па нію зі зби ран ня кош тів
для за ку пів лі по тріб них ре сур сів. Та кі ор га ні за ції пе ре важ но пра цю ють на во -
лон терсь ких за са дах. Шко лам, які на ма га ють ся ство рю ва ти умо ви для ін к лю -
зив ної осві ти, та кож ко рис но ви вчи ти ва рі ан ти спів пра ці з не-во лон терсь ки ми
ор га ні за ці я ми.

Зок ре ма, слід зга да ти про дер жав ні аген ції, що опі ку ють ся пи тан ня ми лю -
дей з пев ним ви дом ін ва лід нос ті. Во ни час то го то ві за без пе чи ти не об хід ну до -
по мо гу, іно ді на ко мер цій ній осно ві. Крім то го, на дан ня по слуг осо бам
з особ ли ви ми по тре ба ми та з пев ни ми ви да ми ін ва лід нос ті вхо дить до обов’яз -
ків на ці о наль них чи міс це вих ор га нів у га лу зі охо ро ни здо ров’я, осві ти, юс ти ції
або со ці аль но го за без пе чен ня, за леж но від ва шої міс це вос ті. Оче вид но, що різ -
ні ор га ни вла ди за без пе чу ють не од на ко вий рі вень під трим ки, од нак не об хід но
ви ко рис то ву ва ти всі ці по тен цій ні мож ли вос ті й ре сур си пов ною мі рою за умо -
ви, що той чи той вид під трим ки є по тріб ним і ко рис ним. Та ка до дат ко ва під -
трим ка мо же над хо ди ти у фор мі по рад, ко ор ди ну ван ня про гра ми по слуг
та іно ді — у ви гля ді пря мої пе ре да чі ма те рі аль них ре сур сів шко лі.

Що ж до ви ко ри стан ня тех но ло гій, то за про по ну ва ти будь-які кон к рет ні ре -
ко мен да ції з цьо го при во ду ни ні до во лі склад но. З огля ду на стрім кі змі ни й роз -
ви ток га лу зі, ціл ком ймо вір но, що до ви хо ду книж ки (чи на віть бло гу!) про
пе ре ва ги тих чи ін ших при стро їв, ці тех ніч ні за со би по ступ лять ся міс цем ін шим
но вин кам чи на віть встиг нуть за ста рі ти. За ува жи мо ли ше, що впро вад жен ня
комп’ютер них тех но ло гій для під трим ки всіх уч нів на сьо год ніш ній день ста ло
зви чай ним яви щем, при най м ні в за хід них шко лах. Крім то го, бу ло ство ре но ці -
лу низ ку спе ці аль них тех ніч них за со бів, го лов ним чи ном для під трим ки уч нів
з ін ва лід ніс тю, які та кож ви яви ти ся ко рис ни ми в на вчан ні всіх ді тей. За вдя ки
тех но ло гі ям усі ді ти мо жуть спіл ку ва ти ся, до ся га ти сво їх ака де міч них ці лей і на -
віть зна хо ди ти но вих дру зів в он лай но во му се ре до ви щі. Iно ді їх по зна ча ють тер -
мі ном «до по між ні тех ніч ні за со би» (див. при кла ди у встав ці 7.4), оскіль ки їх
го лов не при зна чен ня — до по ма га ти уч ням ви ко ну ва ти ін ші за вдан ня. Вод но час,
кош ту ють во ни до сить до ро го, а то му вчи те лі й шко ли ма ють ду же зва же но
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підхо ди ти до при дбан ня будь-яко го об лад нан ня, по кли ка но го спри я ти на вчаль -
ній ді яль нос ті. Не об хід но пе ре свід чи ти ся в то му, що за пла но ва ні для ку пів лі тех -
ніч ні за со би справ ді по тріб ні для розв’язан ня пев но го за вдан ня в ро бо ті
з ди ти ною. По-дру ге (і це оче вид но), слід за без пе чи ти, щоб уч ні вмі ли з ко рис -
тю за сто со ву ва ти той чи ін ший при стрій. В на шій прак ти ці трап ля ли ся ви пад ки,
ко ли шко ли під да ва ли ся на рек лам ні про по зи ції з опи сом чу до вих ха рак те рис -
тик пев но го тех ніч но го за со бу, а ви яв ля ло ся, що ді ти, для яких він був при зна -
че ний, не мог ли з ним пра цю ва ти.

Встав ка 7.4. При кла ди до по між них тех ніч них за со бів

Ниж че ко рот ко опи са ні де які до по між ні тех ніч ні за со би, що на ра зі ви ко рис то ву ють ся
в шко лах.
Пе ре ми ка чі. Пе ре ми ка чі бу ва ють різ но го роз мі ру. Їх за сто со ву ють для ак ти ва ції

запи са них по ві дом лень, іг ра шок, при стро їв то що, яки ми мож на ке ру ва ти пе ре -
ми ка чем ти пу «ввім к ну ти-ви мкну ти». Та кож, бу ло роз роб ле но спе ці аль не про -
грам не за без пе чен ня, яке умож лив лює на ві га цію між комп’ютер ни ми про гра ма ми
ли ше за до по мо гою та ко го дво по зи цій но го пе ре ми ка ча. Сфе ра за сто су ван ня
цієї тех но ло гії май же без меж на.

Аль тер на тив ні при строї для вве ден ня да них. Ни ні іс нує ши ро кий ви бір аль тер на -
тив них при стро їв на до да ток до зви чай ної кла ві а ту ри, в то му чис лі: джой с ти ки,
адап то ва ні кла ві а ту ри, трек бо ли (ша ро ві ма ні пу ля то ри), сен сор ні па не лі, елек т -
рон ні при строї вка зу ван ня, сис те ми ке ру ван ня без ви ко ри стан ня рук (шля хом
вди хан ня й ви ди хан ня по віт ря) та ін ші при строї вка зу ван ня, які кріп лять ся до
голо ви ко рис ту ва ча. До де яких адап то ва них кла ві а тур в ком п лек ті та кож до да -
ють ся на клад ні кла віш ні па не лі, що да ють змо гу змі ню ва ти мар ку ван ня й роз та -
шу ван ня кно пок; ма ють кноп ки біль шо го роз мі ру; або вті лю ють спе ці аль ні
ди зай нерсь кі рі шен ня для ро бо ти в різ них ер го но міч них умо вах.

Прин те ри та дис п леї сис те ми Брай ля. Ці при строї да ють змо гу ви во ди ти з пам’яті
комп’юте ра брай лівсь кий ре льє ф но-крап ко вий текст. Брай лівсь кий дис п лей до -
по ма гає чи та ти текст з ек ра ну за до по мо гою так тиль но го сприй нят тя.

Про гра ми роз піз на ван ня мо ви (го ло со ве вве ден ня тек с ту). За вдя ки знач но ви що -
му рів ню точ нос ті цієї тех но ло гії, учень мо же вво ди ти текст або пра цю ва ти
з комп’юте ром, ви мов ля ю чи ко ман ди в мік ро фон.

Дже ре ло: Microsoft Corporation (2008).

Оці ню ю чи по тре бу в за ку пів лі то го чи ін шо го до по між но го при строю, спер -
шу вар то впев ни ти ся в то му, що но ве об лад нан ня або комп’ютер на про гра ма
не дуб лю ва ти ме фун к цій уже на яв них ре сур сів. На прик лад, хо ча про гра ма
Microsoft Word да ле ка від зраз ка уні вер саль ної до ступ нос ті, про те цей тек с то вий
ре дак тор ду же по ши ре ний і міс тить низ ку ко рис них ха рак те рис тик. Однією з них
є фун к ція «Авто ре фе рат», яка до по ма гає змен шу ва ти ве ли кі час ти ни тек с ту
до ко рот ких і більш зна чу щих фраг мен тів. Iнша фун к ція про гра ми — чи тан ня
до ку мен тів уго лос із ви со ким сту пе нем точ нос ті. По діб ні ха рак те рис ти ки до по -
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ма га ють учи те лям та уч ням сут тє во за оща ди ти час і зу сил ля без до дат ко вих
фінан со вих ви трат. Крім то го, бу ло б не пра виль но вва жа ти, що адап тив ні при -
строї ад ре со ва ні ви нят ко во тим уч ням, які сти ка ють ся з труд но ща ми. Адже за -
галь ний сенс адап тив них тех но ло гій по ля гає в то му, що ни ми мо жуть
ко рис ту ва ти ся всі ді ти і ли ше ви гра ва ти від цьо го. Та кож, во ни ма ють ши ро ку
сфе ру за сто су ван ня як у шко лі, так і по за її ме жа ми, а до по тен цій них ко рис ту -
ва чів на ле жать учи те лі та уч ні. Зок ре ма, де які час ти ни цієї книж ки бу ли на пи са -
ні за до по мо гою про гра ми го ло со во го вве ден ня тек с ту. Її роз ро би ли для лю дей,
яким зви чай на кла ві а ту ра не до ступ на. Однак у на шо му ви пад ку за сто су ван ня
цієї про гра ми по яс ню ва ло ся не не об хід ніс тю, а зруч ніс тю та осо бис ти ми впо -
до бан ня ми.

Тех но ло гії швид ко змі ню ють ся, і ми є свід ка ми їх стрім ко го роз вит ку. Но ві
більш дос ко на лі мо де лі з’яв ля ють ся на стіль ки час то, що будь-яка книж ка з опи -
сом не дав ніх до сяг нень май же за ста рі ває ще до своєї пуб лі ка ції. То му ми не бе -
ре мо ся до клад но ви світ ли ти цю те ма ти ку і за ін фор ма цією про остан ні роз роб ки
в га лу зі до по між них тех но ло гій ре ко мен ду є мо звер та ти ся до од но го з най кра -
щих дже рел — де да лі більш всю ди су що го Iнтер не ту.

Ме то ди на вчан ня
У роз ді лі 8 йти меть ся про на вчаль ні під хо ди з кон ст рук ти вістсь кої пе да го гі ки,
які ґрун ту ють ся на прин ци пі уч нівсь кої спів пра ці. Вод но час, у про це сі на уко -
вих до слід жень кіль ка ін ших більш за галь них ме то дів під твер ди ли свою ефек -
тив ність для ро бо ти з роз ма ї тим уч нівсь ким ко лек ти вом і з ши ро ким діа па зо ном
ін ди ві ду аль них по треб. Ці на уко во об ґ рун то ва ні ін к лю зив ні на вчаль ні ме то ди -
ки ко рот ко пе ре лі че но у встав ці 7.5. Спи сок за ли ша єть ся ак ту аль ним для су час -
ної шко ли і в жод но му ра зі не є ви чер п ним.

Встав ка 7.5. Iнклю зив ні ме то ди на вчан ня, орі єн то ва ні на вчи те ля

• Ви ко рис то вуй те мо де лю ван ня, до клад ні по яс нен ня і за без пе чуй те ба га то
практики.

• До дат ко во крок за кро ком де мон ст руй те за сто су ван ня по тріб но го вмін ня.
• Пе ред ви вчен ням те ми по яс нюй те но ву лек си ку й по нят тя на кон к рет них

прикладах.
• Ви ко рис то вуй те ро льо ві іг ри та іг ро ве мо де лю ван ня.
• Біль ше вза є мо дій те з уч ня ми: ди фе рен ці юй те кіль кість на вчаль них за вдань для

уч ня за леж но від спро мож нос ті їх ви ко на ти, ство рюй те мож ли вос ті для ке ро ва -
ної прак ти ки та час то на да вай те зво рот ний зв’язок.

• Ви ко рис то вуй те різ но ма ніт ні спо со би зво рот но го зв’яз ку (бо ну си, сер ти фі ка ти,
ін ші сис те ми ви на го ро ди).

• Час ті ше хва літь уч нів та на ма гай те ся бу ти кон к рет ни ми в сво їй по хва лі.
• За сто со вуй те ме то ди ки ко о пе ра тив но го на вчан ня та на вчан ня в па рі з пар т -

нером.
• Ви ко рис то вуй те різ ні фор ми ро бо ти — не пок ла дай те ся на па сив не слу хан ня.
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Вра хо вуй те різ ні впо до бан ня уч нів що до ор га ні за ції на вчаль ної ді яль нос ті, в то -
му чис лі на осно ві ві зу аль но го, кі нес те тич но го сприй нят тя то що.

• Ва рі юй те темп ви кла дан ня: да вай те біль ше ча су для ус ної від по ві ді, за по тре би;
ско ро тіть ін струк ції та по вто ріть клю чо ві пун к ти.

• Ди фе рен ці юй те кіль кість ча су на ви ко нан ня по став ле но го за вдан ня від по від но
до ін ди ві ду аль них по треб.

• Став те біль ше за пи тань і ди фе рен ці юй те рі вень їх склад нос ті для різ них уч нів.
• На да вай те під каз ки чи опо ри (ме тод під три му ю чої дії) для по лег шен ня від по ві ді.
• Ви ко рис то вуй те різ ні фор ма ти уч нівсь кої від по ві ді (ін ши ми сло ва ми, не пок ла -

дай те ся ли ше на пись мо ві ро бо ти, а дай те уч ням мож ли вість про де мон ст ру ва ти
на бу ті знан ня за до по мо гою діа гра ми, аудіо-за пи су, шля хом ство рен ня по сте рів,
мо де лей, ві део-ро ли ків то що).

• При про ве ден ні уро ків вра хо вуй те осо бис ті за ці кав лен ня та особ ли ві та лан ти.
• Iнтег руй те ді яль ність з фор му ван ня со ці аль них на ви чок, жит тє вих на ви чок

та при клад них ака де міч них знань у ку ри ку лум для всіх уч нів.
• На ма гай те ся яко мо га шир ше вво ди ти еле мен ти ме та ког ні тив но го пі знан ня та ви -

роб лен ня стра те гій ви рі шен ня проб лем (На прик лад: «Що до по мо же ме ні в цій
си ту а ції?» або «Як інак ше мож на ви рі ши ти цю проб ле му?») для всіх уч нів.

• За мож ли вос ті, ін тег руй те стра те гії ре гу лю ван ня влас ної ді яль нос ті (са мо мо ні то -
ринг, са мо вип рав лен ня, са мо під к ріп лен ня).

• У про це сі оці ню ван ня ви ко рис то вуй те кри те рі аль но-спів від не се ні за вдан ня та за -
вдан ня, що пе ред ба ча ють оцін ку їх ви ко нан ня (пре зен та ції пор т фо ліо, де мон ст -
ра ції, ви став ко ві мо де лі то що).

• Iнтег руй те в ме то ди ку на вчан ня еле мен ти пря мо го спо сте ре жен ня та оцін ки.

Пі сля ознай ом лен ня з ре ко мен да ці я ми встав ки 7.5 мо же склас ти ся вра жен -
ня, що за про по но ва ні ме то ди ки ма ло від різ ня ють ся від по всяк ден ної прак ти ки
ефек тив но го вчи те ля, не за леж но від то го, пра цює він в ін к лю зив но му кла сі чи ні.
I це аб со лют но пра виль ний ви сно вок. На бір на ви чок успіш но го вчи те ля ін к лю -
зив но го кла су пе ре важ но збі га єть ся з на ши ми уяв лен ня ми про ефек тив ну пе да -
го гіч ну ді яль ність за га лом. А від так при пу щен ня, ні би для на вчан ня роз ма ї то го
уч нівсь ко го ко лек ти ву іс ну ють якісь сут тє во від мін ні та на ба га то ді єві ші стра те -
гії, є знач ною мі рою хиб ним. Для хо ро шо го ін к лю зив но го вчи те ля зав ж ди ха -
рак тер на лю бов до своєї спра ви, а та кож умін ня від по ві да ти на по тре би всіх ді тей
у кла сі та вра хо ву ва ти їх на під го тов чо му ета пі — під час пла ну ван ня на вчаль но -
го про це су.

Очі ку ва ні ре зуль та ти на вчан ня
Ко ли йдеть ся про ви мо ги до рів ня знань, умінь і на ви чок, слід пам’ята ти,
що в цьо му ас пек ті ди фе рен ці а ція має не аби я ке зна чен ня. Усім уч ням не об хід -
но за без пе чу ва ти до ступ до та ких са мих ви дів ді яль нос ті та за вдань, про те рі вень
очі ку вань що до до сяг нен ня ни ми тих чи ін ших на вчаль них ре зуль та тів та мі ри
до сяг нен ня цих ре зуль та тів мож на ва рі ю ва ти ін ди ві ду аль но для кож но го уч ня.
За зви чай, для цьо го кра ще ви ко рис то ву ва ти за вдан ня від кри то го ти пу,
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де можливі різ ні від по ві ді. Де які за ува жен ня що до ко ри гу ван ня очі ку ва них ре -
зуль та тів на вчан ня вмі ще но у встав ці 7.6.

Встав ка 7.6. Мір ку ван ня що до очі ку ва них ре зуль та тів на вчан ня

• Чи мо жуть усі уч ні ви ко на ти од ну й ту са му на вчаль ну ді яль ність та до сяг ти одна -
ко вих ре зуль та тів?

• Чи мо жуть усі уч ні ви ко на ти од ну й ту са му на вчаль ну ді яль ність, але до ся га ти
очіку ва них ре зуль та тів на різ них рів нях у ме жах од нієї про гра ми (ку ри ку лу му)?

• Чи мо жуть усі уч ні ви ко на ти од ну й ту са му на вчаль ну ді яль ність, але до ся га ти
очіку ва них ре зуль та тів за різ ни ми про гра ма ми (ку ри ку лу му)?

Тре тє за пи тан ня встав ки 7.6 зму шує нас ві дій ти від іде а лу уні вер саль но го ди -
зай ну для на вчан ня. До та ко го ва рі ан ту слід вда ва ти ся в остан ню чер гу, од нак,
за де яких об ста вин, він єди ний з мож ли вих і то му до сить по ши ре ний на прак ти -
ці. Роз гля не мо при клад йо го за сто су ван ня на уро ці з при ро доз нав ст ва (те ма «Кві -
ти»). Біль шість уч нів ма ють по рів ня ти бу до ву різ них ви дів кві тів. Пев ний учень
та кож бе ре участь у цій ді яль нос ті, про те йо го очі ку ва ний ре зуль тат рад ше сто су -
єть ся ба зо вих за дач ку ри ку лу му: ди ти на має на вчи ти ся на зи ва ти ко льо ри кві тів,
які на ра зі ви вча ють її од но літ ки. Та ким чи ном, учень з особ ли ви ми по тре ба ми
і реш та до лу ча ють ся до тієї са мої на вчаль ної ді яль нос ті, але ви мо ги до них різ ні.

Оче вид но, що пер ший пункт встав ки 7.6 що до ви ко нан ня уч ня ми тих са -
мих на вчаль них за вдань та до сяг нен ня од на ко вих ре зуль та тів най біль ше узгод -
жу єть ся з основ ною ідеєю уні вер саль но го ди зай ну. В на ступ но му за пи тан ні
йдеть ся про ор га ні за цію ро бо ти уч нів над ти ми са ми ми на вчаль ни ми за вдан ня -
ми, про те з ак цен том на різ но рів не вих ви мо гах у ме жах од нієї про гра ми (ку ри -
ку лу му). То му за своєю сут ніс тю во но ближ че до ди фе рен цій о ва но го на вчан ня.
На прик лад, учи тель де мон ст рує ма лю нок та про сить уч нів склас ти ко рот ке опо -
ві дан ня до ньо го. Де які ді ти го ту ють твір на од ну сто рін ку, то ді як їх ній то ва риш
має ли ше на пи са ти два ре чен ня. Фак тич но, весь клас пра цює над од нією за да -
чею з про гра ми — «на пи сан ня ко мен та рів до ма люн ку», але розв’язу єть ся во на
на різ них рів нях, з різ ни ми ви мо га ми та кри те рі я ми оцін ки успі ху.

Тут до реч но бу ло б опи са ти низ ку ме то дик, які до по мо жуть вам ана лі зу ва -
ти й ін тер пре ту ва ти міс це вий ку ри ку лум, щоб при вес ти йо го у від по від ність
із трьо ма прин ци па ми уні вер саль но го ди зай ну для на вчан ня. Однак та кий опис
ви да єть ся зай вим, оскіль ки на ра зі вже іс нує чу до вий ме то дич ний ре сурс.
Iнтерак тив ний за фор мою та ви чер п ний за ви кла дом, він міс тить біль ше по рад
і ре ко мен да цій, ніж здат на охо пи ти ця книж ка. То му, не ба жа ю чи ви на хо ди ти й
так дос ко на лий ве ло си пед, про по ну є мо звер ну ти ся до Цен т ру при клад них
спеціаль них тех но ло гій (Centre for Applied Special Technology, CAST, ад ре са
в Iнтер не ті: www.cast.org). Та кож, хо че мо окре мо звер ну ти ува гу на без цін ні
матері а ли з веб-сто рін ки Teaching Every Student [На вча є мо кож но го уч ня]
за адре сою www.cast.org/teachingeverystudent, яка є без кош тов ною та зруч ною
в ко рис ту ван ні.
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Адап та ції та мо ди фі ка ції ку ри ку лу му
Як уже за зна ча ло ся в цьо му роз ді лі, пе ре ва гу слід на да ва ти уні вер саль но му ди -
зай ну для на вчан ня. Вод но час, за пев них об ста вин за сто су ван ня цьо го під хо ду
не мож ли ве, на прик лад че рез ди рек тив ний і не гнуч кий ха рак тер міс це во го офі -
цій но го ку ри ку лу му. Кон цеп цією уні вер саль но го ди зай ну для на вчан ня пе ред ба -
че но, що вчи тель ін тер пре тує ку ри ку лум з тим, щоб за без пе чу ва ти по тре би
кож ної ди ти ни без по даль ших мо ди фі ка цій. Та в де яких ви пад ках пе да го ги
не ма ють та кої сво бо ди дій та зму ше ні до три му ва ти ся під хо ду, який ви зна ча ють
ке рів ні ор га ни в га лу зі осві ти. За зви чай, в та ких освіт ніх сис те мах на вчи те лів
пок ла да ють зо бов’язан ня чи за охо чу ють їх адап ту ва ти й мо ди фі ку ва ти ку ри ку -
лум ли ше для тих уч нів, які то го по тре бу ють. В ін ших кра ї нах до пус ка єть ся певна
ін тер пре та ція ку ри ку лу му, на скіль ки то го ви ма га ють прин ци пи уні вер саль но го
ди зай ну, але іно ді са мі вчи те лі сум ні ва ють ся в до ціль нос ті та ко го шля ху. Во ни
вва жа ють, що за мість роз ши рен ня на вчаль но го зміс ту й ме то ди ки для всьо го
кла су, для уч нів на ба га то ко рис ні шою бу де адап та ція і мо ди фі ка ція ку ри ку лу му
в ін ди ві ду аль но му по ряд ку. То му про по ну є мо роз гля ну ти, на на шу дум ку, менш
ба жа ну, од нак праг ма тич ну аль тер на ти ву кон цеп ції уні вер саль но го ди зай ну для
на вчан ня. Iнши ми сло ва ми, йдеть ся про адап та цію та мо ди фі ка цію ку ри ку лу му,
які да ють змо гу вста нов лю ва ти зв’яз ки між ним та ін ди ві ду а лі зо ва ною про гра -
мою окре мої ди ти ни. При цьо му де які з опи са них ниж че ме то дик та кож ад ре со -
ва ні по слі дов ни кам уні вер саль но го ди зай ну. Від так, ми пе ре ко на ні, що цей
ма те рі ал бу де важ ли вим для всіх чи та чів.

Ви зна чен ня зв’яз ків між ін ди ві ду аль ни ми 
на вчаль ни ми задача ми та за галь ним ку ри ку лу мом
Iнди ві ду а лі зо ва ний на вчаль ний план не об хід но яко мо га тіс ні ше ін тег ру ва ти
в ма те рі ал зви чай ної шкіль ної про гра ми. Ли ше в та ко му ви пад ку йо го вті лен ня
спри я ти ме про це су ін к лю зії. Ба га тьом учи те лям склад но узгод жу ва ти IНП із за -
галь ним ку ри ку лу мом, то му в ми ну ло му ба га то ді тей з IНП на вча ли ся окре мо
від од но літ ків (Гуд ман і Бонд, 1993). Та ка прак ти ка при зво ди ла до ізо ля ції деяких
уч нів, не зва жа ю чи на їх ню фі зич ну при сут ність у кла сі, що су пе ре чить сут нос ті
ін к лю зії. За про по но ва ні ниж че ре ко мен да ції до по мо жуть ор га ні зу ва ти ро бо ту
на уро ці за зви чай ною про гра мою з ура ху ван ням ін ди ві ду аль них ці лей де яких
ді тей.

Пла ну ван ня мо ду лів
Як під час ви вчен ня на вчаль но го мо ду ля ство рю ва ти мож ли вос ті для ре алі за ції
ін ди ві ду аль них на вчаль них ці лей окре мих уч нів? Над цим пи тан ням не об хід но
по мір ку ва ти ще на ета пі йо го пла ну ван ня. На вчаль ний мо дуль — це по слі дов -
ність уро ків чи за нять з пев ної те ми (чи тем), що спря мо ва на на до сяг нен ня очі -
ку ва но го ре зуль та ту або ре зуль та тів, ви зна че них про гра мою. Так, при кла дом
мо ду ля є низ ка уро ків фіз куль ту ри з на вчан ня гри в хо кей, де один урок при свя -
че но ви вчен ню пра вил, дру гий — ви роб лен ню пев них на ви чок, тре тій — вза є мо -
дії чле нів хо кей ної ко ман ди, а реш та за нять від во дить ся для прак тич но го
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від пра цю ван ня знань та вмінь під час ко рот ких ігор. Пе ред ба ча єть ся, що на при -
кін ці мо ду ля уч ні ма ють зна ти пра ви ла хо кею та здо бу дуть не об хід ну під го тов ку
для цієї гри.

Під час пла ну ван ня мо ду лів важ ли во звер ну ти ува гу на окре мі скла до ві,
де є мож ли вість впро вад жен ня ін ди ві ду а лі зо ва них ці лей. Це мож на ро би ти
в струк ту ро ва ний спо сіб. У встав ці 7.7 пе ре лі че но ві сім ба зо вих еле мен тів роз -
роб лен ня ін к лю зив но го на вчаль но го мо ду ля.

Встав ка 7.7. Ві сім ба зо вих еле мен тів під го тов ки ін к лю зив но го
навчально го мо ду ля

1. Цен т раль не пи тан ня чи проб ле ма мо ду ля.
2. Ці ка вий факт, ви слів чи си ту а ція для фор му ван ня мо ти ва ції.
3. Уро ки, пов’яза ні із цен т раль ним пи тан ням чи проб ле мою.
4. На бір дже рел із до клад ною ін фор ма цією.
5. Під сум ко ві про ек ти.
6. Різ ні фор ма ти уро ків.
7. Оці ню ван ня на осно ві різ но ма ніт них ме то дик.
8. Гнуч кі спо со би са мо ви ра жен ня уч нів.

Дже ре ло: Онос ко і Йор ген сен, 1998.

До три ман ня цієї схе ми з вось ми ба зо вих еле мен тів дає змо гу ство рю ва ти
на вчаль ні мо ду лі, які на бли же ні до іде а лу уні вер саль но го ди зай ну та під хо дять
для всіх уч нів. По бу до ва ні та ким чи ном, во ни ма ло від різ нять ся від звич но го
уяв лен ня про на вчаль ний мо дуль, як що та ка від мін ність вза га лі іс нує. Влас не,
Онос ко і Йор ген сен про по ну ють від мо ви ти ся від тра ди цій ної кон цеп ції та, за -
мість тем, ор га ні зо ву ва ти мо ду лі на вко ло пев но го пи тан ня чи проб ле ми. Остан -
нім ча сом ця ідея на бу ла біль шої ак ту аль нос ті на тлі ни ніш ньо го ін те ре су
до «ве ли ких ідей» — фун да мен таль но го по нят тя зво рот но го під хо ду до роз роб -
лен ня ку ри ку лу му (англ. backwards curriculum design approach). Йо го ре ко мен -
дують МакТай та ін. (2004) та під три мує Лор ман (2009). Однак це не озна чає,
що мо дуль не має бу ти прив’яза ний до пев ної на вчаль ної те ми. Ско рі ше в да ній
си ту а ції ува га зо се ред жу єть ся на кон к рет них проб ле мах і пи тан нях у рам ках цієї
те ми, і на вко ло них ор га ні зо ва но ді яль ність вчи те ля та уч нів. На прик лад, за мість
при свя ти ти мо дуль з при ро доз нав ст ва те мі ге не ти ки, вчи тель про по нує кла су
до слід жу ва ти її в більш ефек тив ний спо сіб — че рез приз му цен т раль но го за пи -
тан ня або проб ле ми, зок ре ма: «Чи етич но кло ну ва ти тва рин?»

За сто су ван ня та ко го проб лем но-орі єн то ва но го під хо ду спо ну кає уч нів шу -
ка ти від по відь на клю чо ве за пи тан ня і в про це сі та ко го по шу ку во ни пі зна ють ге -
не ти ку у різ ний спо сіб та під різ ним ку том. Від так, роль учи те ля по ля гає в то му,
щоб за без пе чу ва ти їм на леж не ре сур с не се ре до ви ще для ви вчен ня окрес ле ної
проб ле ми чи проб лем та, спи ра ю чись на влас ні знан ня, спря мо ву ва ти їх ню ді -
яль ність і до по ма га ти сис те ма ти зу ва ти но вий ма те рі ал. У цій мо де лі є міс це для
окре мих, і на віть тра ди цій них, уро ків, де ді ти от ри му ють ін фор ма цію та на вич -
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ки для до слід жен ня цен т раль но го за пи тан ня. За вдя ки проб лем но-орі єн то ва но -
му під хо ду до роз роб лен ня ін к лю зив них мо ду лів ко жен учень мо же до ся га ти
резуль та тів від по від но до сво го ін ди ві ду аль но го рів ня здіб нос тей. Не вар то роз -
ра хо ву ва ти на іс ну ван ня єди но го шаб лон но го ку ри ку лу му, який на ма га єть ся
втис ну ти всіх уч нів у стан дар т ні рам ки та міс тить од на ко ві ви мо ги. Адже для де -
яких уч нів та кі ви мо ги вста нов лю ють над то ви со ку й на віть не до сяж ну план ку і,
вод но час, зву жу ють прос тір для твор чої пі зна валь ної ді яль нос ті ін ших. Під час
до слід жен ня пев ної проб ле ми чи пи тан ня кож на ди ти на пра цює на сво є му ін ди -
ві ду аль но му рів ні, а її успіш ність оці ню ють ли ше в по рів нян ні з її по пе ред ні ми
успі ха ми. Звіс но, в осно ві цьо го під хо ду ле жить при пу щен ня, що всі уч ні спро -
мож ні ви рі шу ва ти проб ле ми. I це справ ді так. Всі лю ди без ви нят ку ви рі шу ють
проб ле ми від на род жен ня, по чи на ю чи від пла чу, щоб при вер ну ти ува гу ма те рі,
й по сту по во пе ре хо дя чи до склад ні ших форм ви рі шен ня проб лем у про це сі
фізич но го, ког ні тив но го й емо цій но го роз вит ку. У на вчан ні пе да го ги ма ють
стави ти пе ред уч ня ми проб ле ми із кіль ко ма мож ли ви ми ва рі ан та ми рі шен ня
та да ва ти змо гу про де мон ст ру ва ти ці рі шен ня в різ ний спо сіб. Умін ня по мі ча ти,
на яко му рів ні пра цю ють уч ні, та вра хо ву ва ти йо го в ор га ні за ції на вчаль ної ді яль -
нос ті є важ ли вою скла до вою ре пер ту а ру ефек тив но го вчи те ля.

Мо дуль не ви вчен ня пред ме та на осно ві цен т раль но го пи тан ня чи проб ле -
ми сприяє ін ди ві ду а лі за ції на вчан ня всіх уч нів. Як на слі док, пе да го гу на ба га то
лег ше ін тег ру ва ти за вдан ня ін ди ві ду а лі зо ва но го на вчаль но го пла ну до зви чай -
но го ку ри ку лу му. Ми ре ко мен ду є мо спо чат ку склас ти план мо ду ля для всьо го
кла су і ли ше по тім шу ка ти точ ки до ти ку між ма те рі а лом за галь ної про гра ми
та ін ди ві ду а лі зо ва ни ми про гра ма ми для окре мих уч нів. Пред с тав ле ний на рис.
7.1 план на вчаль но го мо ду ля (див. та кож фор му 13 у роз ді лі «Зраз ки ко рис них до -
ку мен тів») мі сить усі ві сім скла до вих ін к лю зив но го пла ну ван ня, які ми роз гля -
да ли ви ще.
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План модуля
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Підсумкові проекти: 
Індивідуальні протекти з відповіддю на центральні запитання.

Поточне оцінювання (на додаток до підсумкових проектів)

Коли? Аспект теми
/навички

Форма Як учень(учні) мають
продемонструвати 
засвоєні знання?

Урок 2 Причини Першої
світової війни

Дебати за участю 
всіх учнів.

Подання аргументів у письмовій
формі. Вербальна презентація ідей.
Акцент на розвитку аргументації.

Урок 5 Розуміння людських
втрат у війні. Умови
життя солдатів.

Презентація
результатів групової
діяльності в класі 
(5 хв. на групу)

Групи надають 
роздавальні матеріали. 
Підготовка матеріалів 
до презентації. 
Здатність відповідати 
на запитання

Урок 9 Розуміння наслідків
Першої світової війни
для сьогодення.

Обговорення в режимі
«мозкового штурму».

Участь у «мозковому штурмі».
Розширення ідей інших учнів.

Дати:   
1–25 березня

Клас:   
9С

Предмет:
Історія – Перша світова війна

Центральні питання/проблеми: 
Чи можна було уникнути Першої світової війни? 
Яким було життя солдатів? 
Які наслідки мала ця війна на сучасне життя людей?

Мотиваційний елемент:
Документальний фільм про Першу світову війну із подальшим обговоренням

Серія взаємопов’язаних уроків

1. Вступ до Першої світової
війни. Причини, людські
втрати, географія бойових дій

2. Чи можна було уникнути
Першої світової війни? 
Дебати за участю всіх учнів.

3. Яким жилося солдатам?
Інтернет-дослідження
в комп’ютерному класі.

4. Як жилося солдатам?
Дослідження в бібліотеці.

5. Як жилося солдатам?
Групові презентації.

6. Екскурсія до меморіалу
війни.

7. Міні-лекція вчителя 
із записом основних моментів
на дошці; відеофільм 
про життя під час війни

8. Візит до класу ветеранів
Другої світової війни 
та представників цивільного
населення. Вони розповідають
про своє життя під час війни.

9. Які наслідки мала Перша
світова війна на життя
сучасного світу?

Ри су нок 7.1. Ме то ди ка пла ну ван ня на вчаль но го мо ду ля
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План модуля:
інтеграція індивідуальних завдань

Дати:  1–25 березня Дитина: Сандра Д. Клас:   9С

Предмет: Історія – Перша світова війна

Рисунок 7.2. Методика планування навчального модуля 
та інтеграції індивідуальних завдань

Центральні питання/проблеми: Відповідні цілі:

• Чи можна було уникнути Першої
світової війни?

• Яким було життя солдатів?
• Які наслідки мала ця війна 

на сучасне життя людей?

• Вдосконалити навички вербальної комунікації.
• Розвивати навички дрібної моторики.
• Формувати навички користування комп’ютером.

Серія взаємопов’язаних уроків Взаємопов’язані індивідуальні завдання:

1. Вступ до Першої світової війни.
Причини, людські втрати, 
географія бойових дій

2. Чи можна було уникнути 
Першої світової війни? 
Дебати за участю всіх учнів.

До кінця березня Сандра навчиться вербально
презентувати інформацію перед класом 
разом з групою (ціль 1, завдання 3).

3. Яким жилося солдатам? 
Інтернет-дослідження 
в комп’ютерному класі.

До кінця березня Сандра навчиться наводити курсор
на ярлик Інтернет-браузера та активувати 
цю програму клацанням «мишки» (ціль 3, завдання 1).

4. Як жилося солдатам? 
Дослідження в бібліотеці.

До кінця березня Сандра навчиться самостійно
перегортати сторінки в книжці (ціль 2, завдання 3).

5. Як жилося солдатам? 
Групові презентації.

До кінця березня Сандра навчиться вербально
презентувати інформацію перед класом 
разом з групою (ціль 1, завдання 3).

6. Екскурсія до меморіалу війни.

7. Міні-лекція вчителя із записом
основних моментів на дошці;
відеофільм про життя під час війни

8. Візит до класу ветеранів Другої
світової війни та представників
цивільного населення. 
Обговорення на тему 
«Життя під час війни».

9. Які наслідки мала Перша світова
війна на життя сучасного світу?

Пропонований підсумковий проект: 
Запис «радіопередачі» з повідомленням новин із того історичного періоду.



Отже, в на ве де но му при кла ді від об ра же но го лов ні еле мен ти пла ну ван ня ін -
к лю зив но го мо ду ля, що умож лив лю ють йо го адап та цію та мо ди фі ка цію. Слід
за ува жи ти, що та ка ме то ди ка роз роб лен ня мо ду лів до стат ньо доб ре узгод жу єть -
ся з під хо дом до пла ну ван ня, який об сто юють при хиль ни ки уні вер саль но го ди -
зай ну. Від мін ність між ни ми (тоб то між адап та цією та уні вер саль ним ди зай ном)
не зав ж ди чіт ко окрес ле на, й іно ді в то му і в то му ви пад ку за сто со ву ють од на ко -
ві стра те гії та ідеї. Пред с тав ле ний зра зок пла ну на вчаль но го мо ду ля міс тить цен -
т раль ні проб ле ми чи пи тан ня, опис по слі дов нос ті уро ків та під сум ко вих
про ек тів, а та кож вклю чає схе му по точ но го оці ню ван ня. Чи та чі, на пев но, по мі -
ти ли, що в гра фі «по точ не оці ню ван ня» мож на за пла ну ва ти пе ре вір ку знань з різ -
них ас пек тів за галь ної те ми мо ду ля та вка за ти від по від ні за вдан ня. Та ким чи ном,
учи тель ва ріює ме то ди ки по точ но го оці ню ван ня й тим са мим дає уч ням змо гу
про де мон ст ру ва ти на бу ті знан ня в зруч ний для них спо сіб. Це зно ву ж та ки вка -
зує на зв’язок з од ним із прин ци пів уні вер саль но го ди зай ну. На яв ність гра фи
«по точ не оці ню ван ня» до по ма гає пе да го го ві від сте жу ва ти успі хи уч нів у за сво -
єн ні ма те рі а лу мо ду ля та вно си ти по тріб ні ко рек ти ви, як що ді ти з ним не справ -
ля ють ся. За вдя ки сво їй гнуч кос ті, та ка ме то ди ка при дат на для скла дан ня пла нів
май же в будь-яко му кон тек с ті. Крім то го, по при від кри ту фор му, во на за без пе -
чує до во лі струк ту ро ва ну сис те му ви кла дан ня, де мож на знай ти міс це для ін ди -
ві ду аль них на чаль них прі о ри те тів уч нів, які цьо го по тре бу ють.

Для ін тег ра ції ін ди ві ду аль них ці лей і за вдань у го то вий план мо ду ля спер шу
не об хід но зі ста ви ти йо го з IНП та на мі ти ти «точ ки до ти ку» між обо ма до ку мен -
та ми, де ро бо та над ін ди ві ду аль ни ми ці ля ми ло гіч но «вплі та єть ся» у ви вчен ня
мо ду ля. В цьо му вам до по мо же за пов не на фор ма на рис. 7.2 на до да ток до по пе -
ред ньо го пла ну мо ду ля на те му Пер шої сві то вої вій ни (див. та кож фор му 13 у роз -
ді лі «Зраз ки ко рис них до ку мен тів»).

Як вид но з рис. 7.2, від по від ні дов го тер мі но ві ці лі, пе ре лі че ні нав про ти за -
пи тань, сто су ють ся всьо го мо ду ля за га лом. Да лі нав про ти за пла но ва ної по слі -
дов нос ті уро ків ви зна че но окре мі на вчаль ні за вдан ня. Та ка схе ма до по ма гає
вчи те ле ві три ма ти в по лі ува ги кон к рет ні на вчаль ні за вдан ня ди ти ни у про це сі
пла ну ван ня уро ків та пе ред ба чи ти на леж ні ви ди ді яль нос ті для їх ре алі за ції. Та -
кі за вдан ня вка за но не для всіх уро ків. Адже не обов’яз ко во, щоб кож не за нят тя
мо ду ля бу ло при свя че но до сяг нен ню тієї чи ін шої ці лі IНП. До стат ньо про ва -
ди ти адек ват ну ро бо ту у ви зна че но му на пря мі упро довж на вчаль но го ро ку. Для
цьо го пе да гог спе ці аль но ак цен тує ува гу на пев ній дов го тер мі но вій ці лі під час
окре мих «клю чо вих» уро ків мо ду ля.

Пла ну ван ня уро ків
Отже, пі сля скла дан ня пла ну мо ду ля мож на при сту па ти до роз роб лен ня окре -
мих уро ків з ньо го. Iсну ють різ но ма ніт ні спо со би під го тов ки по уроч них пла нів,
і вчи те лі час то до три му ють ся пев но го фор ма ту, спе ці аль но при сто со ва но го
до влас но го сти лю пла ну ван ня. Ме то ди ка, за про по но ва на на рис. 7.3, яв ляє со -
бою роз ши ре ний ва рі ант «Пла ну уро ку» з роз ді лу 5 (див. фор му 6 «Зраз ках ко рис -
них до ку мен тів»). Во на дає змо гу впо ряд ку ва ти дум ки та ви зна чи ти під хід
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План уроку

Предмет/клас Природознавство, 3 клас Дата і час

Мета уроку:

Центральна
проблема:

Матеріали:

Хід уроку:

Домашнє
завдання:

Учениця
з особливими
потребами

Індивідуальні
завдання для
цього уроку

Інклюзивні
матеріали
й методики:

Альтернативна
методика
оцінювання:

Учитель:

Асистент
педагога 

Познайомити дітей ізжиттєвим циклом «від пуголовка дожаби»

Що відбувається, коли пуголовки перетворюються нажаб?

Класний акваріум тапуголовки, яких назбирали минулого тижня. 
Схема «Від пуголовка дожаби». Книжки зтеми.

Учитель представляє тему уроку тапропонує дітям відповісти
назапитання: «Що відбувається, коли пуголовки перетворюються нажаб?»
Учні мають дослідити цюпроблему задопомогою Інтернету, книжок,
власних спостережень заакваріумом ташляхом колективного обговорення
вмалих групах. Далі, спираючись нарезультати своєї пошукової діяльності
учні мають зобразити послідовність етапів перетворення пуголовка
нажабу.

Для цього уроку немає.

Кейті

До кінця третього семестру Кейті навчиться зосереджувати погляд
начорному кружечку завбільшки змонету набілому фоні щонайменше
впродовж 45секунд (ціль 3, завдання 3).

Поки група Кейті спостерігає запуголовками вакваріумі, одного пуголовка
пересаджують уменший акваріум, який ставлять навпроти великого білого
аркуша. Педагог заохочує Кейті стежити очима зарухами пуголовка. Інші
учні також спостерігатимуть запуголовком умаленькому акваріумі,
намагаючись помітити певні зміни.

Педагог фіксує час візуального стеження запредметом.

Представляє тему; об’єднує клас у групи; дає завдання; працює з кожною
групою танадає допомогу, запотреби; організовує презентацію
результатів роботи груп; проводить заключне обговорення зтеми уроку
з допомогою схеми.

Під час уроку переходить від однієї групи до іншої тазаохочує дітей робити
свій внесок у спільну діяльність. Поки група Кейті працює біля великого
класного акваріума, допомагає пересадити одного пуголовка доменшого
акваріума. Спонукає Кейті стежити очима запуголовком 

Предмет/клас Жива природа ставку: від пуголовка до жаби. Урок 3 з навчального модуля
(загалом 6 уроків)



до про ве ден ня уро ку. Та кож, на на шу дум ку, во на до по ма гає пла ну ва ти ді яль -
ність асис тен та вчи те ля (па ра пе да го га), з яким ви пра цю є те. Ми та кож на да є мо
їй пе ре ва гу в сво їй ро бо ті, бо за вдя ки прос то ті й зруч нос ті, май же будь-який вчи -
тель змо же адап ту ва ти її до сво го ін ди ві ду аль но го сти лю пла ну ван ня. За леж но від
ва шо го спо со бу під го тов ки до уро ків, та кі пла ни бу ва ють більш або менш де -
таль ни ми. Звіс но, мі ру де та лі за ції ко жен пе да гог ви зна чає для се бе сам, ке ру ю -
чись міс це ви ми стан дар та ми своєї про фе сії. Вод но час, як що у про це сі
пла ну ван ня ви спро бу є те вті лю ва ти по ло жен ня й ре ко мен да ції цьо го роз ді лу,
це спри я ти ме ло гіч ній та зна чи мій ін тег ра ції ці лей кон к рет ної ди ти ни до зви -
чай ної на вчаль ної про гра ми (ку ри ку лу му).

У цій фор мі для пла ну ван ня уро ків вра хо ва но ін ди ві ду аль ні за вдан ня. В ній
вчи тель та кож ко рот ко опи сує ме то ди ки ви рі шен ня цих за вдань у кон тек с ті уро -
ку. Ця гра фа ад ре со ва на ді тям з особ ли ви ми по тре ба ми, але за ува жи мо, що ви -
ко рис то ву ва ти її слід не тіль ки то ді, ко ли йдеть ся про ви роб лен ня пев них
на ви чок згід но з IНП. Во на та кож слу гує для пла ну ван ня мо ди фі ка цій під час
уро ків, де ро бо ти над ін ди ві ду аль ни ми на вчаль ни ми за вдан ня ми не пе ред ба че -
но. Та ким чи ном, ми зно ву по вер та є мо ся до пи тан ня про те, які адап та ції та мо -
ди фі ка ції мож на за сто со ву ва ти в ін к лю зив но му кла сі для окре мих уч нів. Якщо
ви уваж но ознай о ми ли ся з ма те рі а лом цьо го роз ді лу, то на пев но змо же те при га -
да ти ви ди адап та цій і мо ди фі ка цій, які до по ма га ють ство рю ва ти спри ят ли ві умо -
ви для на вчан ня ді тей. У різ них па ра гра фах ми роз гля ну ти мір ку ван ня сто сов но
ма те рі а лів, ре сур сів, ме то ди ки та очі ку ва них ре зуль та тів на вчан ня. Ці ре ко мен -
да ції, а та кож по ра ди роз ді лу 9 що до фі зич но го се ре до ви ща, по кли ка ні ста ти орі -
єн ти ром для впро вад жен ня мож ли вих адап та цій чи мо ди фі ка цій на уро ках
у зви чай но му кла сі. На ос та нок під крес ли мо, що на ве де ні тут за ува жен ня мо жуть
бу ти од на ко во ко рис ни ми для вчи те лів, які до три му ють ся кон цеп ції уні вер саль -
но го ди зай ну для на вчан ня, і для їх ніх ко лег, які на да ють пе ре ва гу адап та ці ям
і мо ди фі ка ці ям спе ці аль но орі єн то ва них на пев них уч нів.

Отже, цей роз діл, а та кож по пе ред ній роз діл 6, ма ють на ме ті озбро ї ти вас
по ра да ми й ін стру мен та ми пла ну ван ня для ін к лю зії. Авто ри на ма га ли ся да ти за -
галь ну ха рак те рис ти ку та ви світ ли ти прак тич ні ас пек ти двох основ них під хо дів
та ко го пла ну ван ня, які за сто со ву ють ся на ра зі в шко лі, — уні вер саль но го ди зай -
ну для на вчан ня та здій с нен ня адап та цій і мо ди фі ка цій спе ці аль но орі єн то ва -
них на пев них уч нів для ін тег ра ції ін ди ві ду а лі зо ва них про грам у за галь ний
на вчаль ний про цес. Ми щи ро пе ре ко на ні, що з двох пред с тав ле них під хо дів най -
більш ін к лю зив ним є уні вер саль ний ди зайн для на вчан ня. Вод но час ми усві дом -
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Ри су нок 7.3. Фор ма для пла ну ван ня уро ків

Оцінювання:

тафіксує час візуального спостереження тазаписує цевжурналі.
Запрошує інших дітей поспостерігати запуголовком уменшому акваріумі.
Пропонує Кейті поспостерігати завеликим акваріумом.

За результатами своїх досліджень діти мають зобразити вправильній
послідовності етапи перетворення пуголовка нажабу.



лю є мо, що за пев них умов не об хід ни ми є адап та ції й мо ди фі ка ції спе ці аль но орі -
єн то ва ні на пев них уч нів, і по год жу є мо ся, що цей під хід та кож мо же спри я ти
до сяг нен ню за галь них ці лей ін к лю зії. В на ступ но му роз ді лі ми про по ну є мо чи -
та чам, спи ра ю чись на от ри ма ні знан ня з ін к лю зив но го пла ну ван ня, роз гля ну ти
де які ме то ди на вчан ня, які до по мо жуть вам ство рю ва ти умо ви для ефек тив ної
ін к лю зії на сво є му уро ці.

ОСНОВНI ТЕРМIНИ РОЗДIЛУ
Ку ри ку лум — до ку мент, пов’яза ний із ви кла дан ням і за сво єн ням знань, умінь
і на ви чок. Він охоп лює та кі пи тан ня, як зміст пред ме тів, пе да го гіч ні ме то ди і під -
хо ди, по точ не оці ню ван ня та оцін ку ефек тив нос ті на вчан ня, а та кож від по від ні
ре сур си для ор га ні за ції, впро вад жен ня та ви кла дан ня на вчаль них про грам.
Уні вер саль ний ди зайн для на вчан ня — про цес ін тер пре та ції від по від но го ку ри ку -
лу му в зна чи му на вчаль ну ді яль ність, що є до ступ ною для всіх уч нів у кла сі
та вклю чає мож ли вос ті для за сто су ван ня мно жин них спо со бів пред с тав лен ня
ма те рі а лу, ви ра жен ня та за лу чен ня.
Основ ний ку ри ку лум — час ти ни ку ри ку лу му, які вва жа ють ся ба зо ви ми і не об -
хідни ми для всіх уч нів.
До по між ні тех ніч ні за со би — тех ніч ні за со би, які бу ли спе ці аль но роз роб ле ні для
за без пе чен ня під трим ки ді тям з ін ва лід ніс тю, про те ма ють шир шу сфе ру за сто -
су ван ня.

ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ ТА РЕФЛЕКСIЇ
7.1. Які пе ре шко ди, на ва шу дум ку, мо жуть за ва жа ти впро вад жен ню кон цеп ції

уні вер саль но го ди зай ну для на вчан ня у про це сі роз роб ки ку ри ку лу му та ме -
то ди ки?

7.2. Ко ли в адап та ці ях та мо ди фі ка ці ях ку ри ку лу му не має по тре би?
7.3. Чим уні вер саль ний ди зайн для на вчан ня від різ ня єть ся від адап та цій і мо ди -

фі ка цій? Що спіль но го між ци ми дво ма під хо да ми?
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Навчання у співпраці

ГОЛОВНІ ТЕМИ РОЗДІЛУ
• Ме то ди на вчан ня у спів пра ці
• Ко о пе ра тив не на вчан ня
• Вза є мо до по мо га в на вчан ні
• На вчан ня за прин ци пом «рів ний — рів но му»
• На вчан ня в діа ло зі

Спів пра ця є од нією з пе ре ду мов ство рен ня ін к лю зив но го на вчаль но го се ре -
до ви ща, де від по ві даль ність за на вчан ня роз ма ї то го уч нівсь ко го ко лек ти ву

по ді ля ють різ ні чле ни шкіль ної спіль но ти. Існу ван ня спів пра ці під три мує в на -
вчаль но му за кла ді клі мат ко ман д ної ро бо ти, згур то ва нос ті, спіль ної від по ві даль -
нос ті, чіт ко го усві дом лен ня ме ти й го тов нос ті її до ся га ти (див. роз діл 5). Чин ник
роз ма їт тя має зба га чу ва ти на вчаль ний про цес. Для цьо го пе да го ги на ма га ють ся
за без пе чу ва ти по зи тив ні со ці аль ні умо ви і струк ту ру ва ти на вчан ня та ким чи -
ном, щоб спри я ти ви со ко му рів ню вза є мо дії, яка від бу ва єть ся в ду сі під трим ки,
по ва ги й прий нят тя всіх уч нів (див. роз діл 10). За під сум ка ми знач ної кіль кос ті
до слід жень, пе да го гіч ні під хо ди на осно ві спів пра ці у на вчан ні да ють хо ро ші ре -
зуль та ти, зок ре ма в пла ні під ви щен ня до сяг нень, фор му ван ня на ви чок кри тич -
но го мис лен ня та ви рі шен ня проб лем. Учні на ба га то ефек тив ні ше за сво юють
но ві знан ня та вмін ня, ко ли пов ніс тю за лу че ні до на вчаль ної ді яль нос ті. Від по -
від но, іс нує ши ро ке ко ло та ких ме то дів, які до по ма га ють сти му лю ва ти за лу че -
ність та ак тив не на вчан ня.

Ме то ди на вчан ня у спів пра ці
На вчан ня у спів пра ці — це не прос то ме то ди ка для ро бо ти на уро ці. По діб но
до ін ших форм спів ро біт ниц т ва, опи са них у роз ді лі 5, це — під хід, який дає змо -
гу вра хо ву ва ти й під крес лю ва ти ін ди ві ду аль ні здіб нос ті й внес ки кож ної ди ти ни
та пе ред ба чає роз по діл пов но ва жень і від по ві даль нос ті. На зва ні прин ци пи стосу -
ють ся вчи те лів, уч нів та ін ших чле нів гро ма ди; їх слід до три му ва ти ся на уро ці,
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на за сі дан ні ко ман ди, в ро дин но му жит ті та в ро бо ті з ін ши ми людь ми. Упро -
довж со ро ка ро ків чи ма ло на уков ці ці ка ви ли ся пи тан ня ми уч нівсь кої спів пра ці
в па рах і ма лих гру пах та до слі ди ли ба га то ме то дів спів пра ці, які сти му лю ють за -
лу че ність та ак тив ну на вчаль ну ді яль ність. Ба зо ве пе ре ко нан ня в осно ві цьо го
пе да го гіч но го під хо ду по ля гає в то му, що вза є мо ро зу мін ня й кон сен сус до ся га -
ють ся шля хом спіль ної ро бо ти учас ни ків. Цим він від різ ня єть ся від ме то дів, які
по бу до ва ні за прин ци пом кон ку рен ції та спо ну ка ють уч нів пе ре вер ши ти сво їх
то ва ри шів. Під час на вчаль ної спів пра ці ді ти ра зом до слід жу ють пи тан ня, ви -
рішу ють проб ле му чи ви ко ну ють ін ше за вдан ня, яке по тре бує спіль них і зла год -
же них дій. Клю чем до успіш ної ре алі за ції цьо го під хо ду є на вчан ня уч нів то го,
як спів пра цю ва ти. То му в на вчаль ний про цес важ ли во спе ці аль но вво ди ти
завдан ня на ви роб лен ня на ви чок і прий о мів вза є мо дії, на прик лад ак тив но го
слухан ня та вре гу лю ван ня спо рів і роз біж нос тей.

У роз ді лі 4 опи са но ме тод вза ємо оці ню ван ня як час ти ну за галь ної сис те ми
оці ню ван ня для на вчан ня. Він дає змо гу по яс ни ти рі вень ро зу мін ня уч нем
навчаль ної ме ти та кри те рі їв успі ху у про це сі оцін ки ро бо ти ін шо го уч ня. Щоб
зро зу мі ти й по кра щи ти свій ре зуль тат, ді ти на ма га ють ся ви зна чи ти якість своєї
ро бо ти на осно ві зво рот но го зв’яз ку від то ва ри ша та влас но го суд жен ня.
Практи ка свід чить, що фор ми на вчан ня у спів пра ці, де за вдя ки по яс нен ням
інших учас ни ків менш успіш ні уч ні мо жуть пов ні ше зро зу мі ти ма те рі ал та вдос -
ко на ли ти влас ну ді яль ність, не ли ше спри яють під ви щен ню рів ня за лу че нос ті,
а й ве дуть до роз ши рен ня на бо ру стра те гій са мо мо ні то рин гу й ме та ког ні тив -
ного на вчан ня (Габ рі ель, 2007). За остан ні 90 ро ків на ко пи че но знач ний об сяг
на уко вих до слід жень із по рів нян ням ака де міч них по каз ни ків в умо вах на вчаль -
ної спів пра ці із по каз ни ка ми в кон тек с ті кон ку рен т но го та ін ди ві ду а ліс тич но -
го підхо дів. Ре зуль та ти цьо го на уко во го по шу ку од но знач но під твер д жу ють
ефек тив ність на вчан ня у спів пра ці для по кра щен ня со ці аль ної та ака де міч ної
ком пе тен т нос ті уч нів з різ ни ми на вчаль ни ми по тре ба ми. Огляд ши ро кої на уко -
вої ба зи, яка на лі чує 80 ро ків та охоп лює 17 000 уч нів в 11 кра ї нах, вка зує на те,
що по зи тив ні вза ємо сто сун ки в уч нівсь ко му ко лек ти ві й під ви щен ня рів ня
акаде міч них до сяг нень асо ці юють ся ско рі ше з на вчаль ною спів пра цею,
а не з кон ку рен т ни ми чи ін ди ві ду а ліс тич ни ми ме то ди ка ми (Ро зет, Джон сон
і Джон сон, 2008).

На вчан ня у спів пра ці не се в со бі чис лен ні по зи тив ні на слід ки для уч нів,
при чо му різ но пла но во го ха рак те ру. Зок ре ма, во но сприяє по кра щен ню успіш -
нос ті в опа ну ван ні гра мот нос ті (Джон сон і Джон сон, 1988; Сла він, Чен, Грофф
і Блей, 2008; Фітч і Хал д жин, 2008); ма те ма ти ки (Сла він і Лейк, 2008); в кон ст -
ру ю ван ні знань (Бар рон, 2003; Вай н бер гер, Стег манн і Фі шер, 2007); сприяє під -
ви щен ню са мо оцін ки й по кра щен ню сто сун ків між уч ня ми (Джон сон
і Джон сон, Джен кінс, Антіл, Уейн і Ва да сі, 2003) та між уч ня ми й учи те ля ми
(Том лін сон та ін., 1997). В огля дах до слід жень на те му на вчан ня у спів пра ці на -
во дять ся ар гу мен ти на ко ристь ре зуль та тив ність цьо го пе да го гіч но го під хо ду
(див. на прик лад Жиль, 2007; Джон сон і Джон сон, 1989; Сла він і Лейк, 2008;
Вейд, Абра мі, Па уль сен і Чем берс, 1998).
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Крім то го, зі зга да них на уко вих праць чіт ко ви сно ву єть ся, що по рів ня но
з кон ку рен т ни ми й ін ди ві ду а ліс тич ни ми фор ма ми, в ат мо сфе рі спів пра ці уч ні
пов ні ше й ак тив ні ше до лу ча ють ся до на вчаль ної ді яль нос ті, де мон ст ру ють кра -
щий рі вень кри тич но го та ло гіч но го мис лен ня, ге не ру ють біль ше не стан дар т -
них ідей у про це сі ви рі шен ня проб лем та біль ше спро мож ні пе ре но си ти на бу ті
знан ня, вмін ня й на вич ки на но ві кон тек с ти. Як бу ло до ве де но, ак тив не за лу -
чен ня до на вчан ня є особ ли во важ ли вим для уч нів з ін ва лід ніс тю та ін ших ді тей,
які в ро бо ті над ака де міч ною за да чею за зви чай ві ді гра ють па сив ну роль. На вчан -
ня у спів пра ці до по ма гає змен ши ти рі вень стре су й три вож нос ті уч нів по рів ня -
но з кон ку рен т ни ми ме то да ми та сприяє фор му ван ню більш по зи тив но го
став лен ня до ма те рі а лу й са мо го на вчаль но го до сві ду. Та кож, во но умож лив лює
кра ще за пам’ято ву ван ня. Впро вад жен ня цьо го під хо ду ство рює умо ви для на ла -
год жен ня важ ли вих між осо бис тіс них сто сун ків між уч ня ми, що по зи тив но впли -
ває на їх ній со ці аль ний роз ви ток. На ве де ні пе ре ва ги ма ють ве ли ке зна чен ня для
по си лен ня учас ті й ак ти ві за ції пі зна валь ної ді яль нос ті уч нів, яких від но сять
до гру пи ри зи ку че рез мож ли ву втра ту ін те ре су до на вчан ня і, як на слі док, схиль -
ність по ли ши ти шко лу. За га лом, ці до слід жен ня ілюс т ру ють ко рис ність на вчан -
ня у спів пра ці, зок ре ма, ко ли са ме на вчан ня є цен т раль ною за да чею і ме тою для
кож но го уч ня в ін к лю зив но му кла сі. Де які «плю си» по діб них ме то дів пе ре лі че -
но у встав ці 8.1.

Встав ка 8.1. Пе ре ва ги ме то дів на вчаль ної спів пра ці для вчи те ля та уч нів.

На вчан ня у спів пра ці в різ но ма ніт них йо го фор мах не се в со бі ба га то пе ре ваг для
вчи те ля й уч нів.
• Спіль на ін тер ак тив на ді яль ність за мість кон ку рен ції та ін ди ві ду а ліз му.
• Інди ві ду а лі зо ва ні на вчаль ні ці лі та ін ди ві ду аль на від по ві даль ність.
• Струк ту ро ва не й по зи тив не на вчан ня в різ но рів не вих (ге те ро ген них) гру -

пах.
• Актив на участь і три ва лі ша зо се ред же на ро бо та над за вдан ням по рів ня но

з тра ди цій ним під хо дом, де єди ним дже ре лом знань є вчи тель.
• Під ви щен ня са мо оцін ки й кра ще став лен ня до ака де міч них за вдань.
• Актив ні ша участь усіх ді тей на уро ці.
• По кра щен ня ака де міч них по каз ни ків та спро мож нос ті за пам’ято ву ва ти.
• Іде аль ний на вчаль ний кон текст для по яс нен ня, від пра цю ван ня та за кріп -

лен ня на ви чок про со ці аль ної по ве дін ки.
• По кра щен ня сто сун ків «учень — учень» та «учень — учи тель».
• Ви хо ван ня по ва ги до роз ма їт тя.
• Фор му ван ня сус піль но цін них на ви чок спів пра ці для ро бо ти й про ве ден ня

віль но го ча су.

Бу ло роз роб ле но чис лен ні ме то ди на вчан ня у спів пра ці, які до ве ли свою
ефек тив ність у ро бо ті з роз ма ї тим уч нівсь ким ко лек ти вом. У на ступ но му па ра -
гра фі ми зу пи ни мо ся на трьох ме то дах із чис ла тих, які більш по ши ре ні в педа -
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го гіч ній прак ти ці та да ють змо гу струк ту ру ва ти уч нівсь ку вза є мо дію в різ но рів -
не вих гру пах, ство рю ва ти умо ви для роз вит ку вза є мо за леж нос ті та за без пе чу ва -
ти ін ди ві ду аль ну від по ві даль ність. Отже, ниж че йти меть ся про ко о пе ра тив не
на вчан ня, на вчан ня за прин ци пом «рів ний — рів но му» та на вчан ня в діа ло зі.

Ко о пе ра тив не на вчан ня
Ме тод ко о пе ра тив но го на вчан ня на ле жить до най ус піш ні ших пе да го гіч них тех -
но ло гій, і вчи те лі в усьо му сві ті ши ро ко прак ти ку ють йо го вже біль ше 30 ро ків
(Джон сон і Джон сон, 2002; Пат нем, 2009). Йо го пе ре ва ги в ака де міч ній та со ці -
аль ній сфе рах під твер д жу ють ся сот ня ми на уко вих до слід жень. Успіш ність цьо -
го ме то ду пе ре важ но по яс ню єть ся йо го со лід ним фун да мен том — те о рією
со ці аль ної вза є мо за леж нос ті, що ле жить в осно ві всіх йо го опе ра цій них про це -
дур (Джон сон і Джон сон, 2009). Ко о пе ра тив не на вчан ня за без пе чує умо ви для
спів ро біт ниц т ва у про це сі струк ту ро ва ної вза є мо дії в ма лих гру пах і, як свід чить
са ме фор му лю ван ня, за охо чує уч нів ко лек тив но пра цю ва ти над до сяг нен ням
спіль но го ре зуль та ту. Ме тод ко о пе ра тив но го на вчан ня орі єн то ва ний на кіль ка
ці лей. Він по кли ка ний, по-пер ше, під ви щу ва ти ефек тив ність ін ди ві ду аль ної на -
вчаль ної ді яль нос ті че рез ор га ні за цію гру по вої ро бо ти і, по-дру ге, фор му ва ти
по зи тив не став лен ня до ма те рі а лу пред ме та й до на вчан ня за га лом. Він та кож
сприяє ви роб лен ню між осо бис тіс них на ви чок, на ви чок ви рі шен ня проб лем со -
ці аль но го ха рак те ру та до по ма гає фор му ва ти со ці аль ні сто сун ки. Існує ши ро -
кий діа па зон ме то дик для ор га ні за ції ко о пе ра тив но го на вчан ня у фор маль них
і не фор маль них гру пах. Де да лі біль шої по пу ляр нос ті на бу ва ють фор ми ко о пе -
ра тив но го на вчан ня на осно ві Інтер нет-тех но ло гій, на прик лад та ких про грам них
за со бів для ро бо ти в он лай но во му ре жи мі як ві кі і фо ру ми. Для оп ти маль но го
вті лен ня ха рак тер них для цьо го ме то ду про це сів та опи са них ви ще пе ре ваг не об -
хід но до три му ва ти ся низ ки на ве де них ниж че прин ци пів.

Отже, не від’єм ни ми ри са ми ко о пе ра тив но го на вчан ня є:
• спо ну каль на вза є мо дія;
• по зи тив на вза є мо за леж ність;
• ін ди ві ду аль на від по ві даль ність;
• ана ліз ро бо ти у гру пі;
• на вич ки між осо бис тіс но го та гру по во го спіл ку ван ня.

Спо ну каль на вза є мо дія
Від по від но до прин ци пу спо ну каль ної вза є мо дії, уч ні у про це сі ко лек тив ної ро -
бо ти за охо чу ють і під три му ють од не од но го у сво їх пі зна валь них зу сил лях та між -
осо бис тіс но му спіл ку ван ні за ра ди до сяг нен ня гру по вих ці лей. Інши ми сло ва ми,
ді ти ма ють до ві ря ти од не од но му, ді ли ти ся ре сур са ми, на да ва ти до по мо гу й кри -
тич ний зво рот ний зв’язок, за охо чу ва ти й ви зна ва ти внес ки й дум ки од не од но -
го та пра цю ва ти ра зом для от ри ман ня вза єм но ко рис них ре зуль та тів.
Спо ну каль на вза є мо дія за ле жить від сфор мо ва нос ті пев ної низ ки ког ні тив них
і між осо бис тіс них на ви чок, у то му чис лі: вер баль ної ко му ні ка ції, вмін ня слу ха -
ти, чер гу ва ти ся, пов’язу ва ти но ві знан ня із по пе ред ні ми, від ем па тії та син се -
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тив нос ті в сто сун ках з ін ши ми людь ми. Ймо вір но, вчи те лю зна до бить ся по яс ни -
ти й змо де лю ва ти за сто су ван ня окре мих еле мен тів спо ну каль ної вза є мо дії, на -
прик лад про де мон ст ру ва ти, як слід по яс ню ва ти ма те рі ал реш ті учас ни ків,
пе ре ві ря ти рі вень ро зу мін ня, як за охо чу ва ти ін ших та об го во рю ва ти. Са ме че -
рез спри ян ня од не од но му в на вчан ні та вза є мо дії ді ти по сту по во по чи на ють вбо -
лі ва ти за успіх то ва ри шів і за свої вза єм ні ці лі. Зреш тою, в кож но го уч ня має бу ти
при най м ні один ро вес ник, яко му він/во на го то вий прий ти на до по мо гу та під -
три ма ти в си ту а ці ях осо бис то го ха рак те ру; при цьо му по руч з ним/нею та кож
має бу ти та кий са мо від да ний то ва риш.

По зи тив на вза є мо за леж ність
Пра виль на ор га ні за ція ро бо ти за ме то дом ко о пе ра тив но го на вчан ня ве де до ви -
ник нен ня по зи тив ної вза є мо за леж нос ті (Джон сон і Джон сон, 2003) між чле на -
ми гру пи, які під три му ють, до по ма га ють та за охо чу ють од не од но го. Во на
спо сте рі га єть ся то ді, ко ли до сяг нен ня гру пою спіль них ці лей за ле жить від дій
усіх її учас ни ків. Жо ден учень не мо же по чу ва ти ся успіш ним, по ки ко жен член
гру пи не від чує сво го успі ху внас лі док ви ко нан ня ін ди ві ду аль ної та ко лек тив ної
на вчаль ної за да чі. Вза є мо за леж ність ви пли ває зі згур то ва нос ті гру пи й до по ма -
гає по кра щу ва ти по каз ни ки ді яль нос ті. Струк ту ро ва на на леж ним чи ном (див.
встав ку 8.2), во на дає зро зу мі ти, по-пер ше, що для успіш но го ре зуль та ту не об хід -
ні зу сил ля кож но го уч ня; і, по-дру ге, що ко жен мо же зро би ти свій уні каль ний
вне сок у спіль ну ді яль ність, бе ру чи до ува ги йо го/її ре сур си та/або роль і фун к -
ції, пов’яза ні з ви ко нан ням за вдан ня. По зи тив на вза є мо за леж ність до по ма гає
усві до ми ти осо бис ту від по ві даль ність за до сяг нен ня успі ху всі ма учас ни ка ми гру -
пи та за ін ди ві ду аль ний ре зуль тат кож но го уч ня. То му во на є осно вою ко о пе ра -
тив но го на вчан ня. Без по зи тив ної вза є мо за леж нос ті ав тен тич на спів пра ця є
ма ло ймо вір ною.

Встав ка 8.2. Ство рен ня умов для по зи тив ної вза є мо за леж нос ті

Учи тель мо же струк ту ру ва ти по зи тив ну вза є мо за леж ність у різ ний спо сіб, і ниж че на -
ве де но кіль ка ва рі ан тів.
Ме та. У гру пи є спіль на ме та, і ко жен учас ник має її до сяг ти.
Су куп на по слі дов ність. На вчаль на за да ча роз би ва єть ся на кіль ка мен ших кро ків

чи за дач. Ко жен учас ник має ви ко на ти свою ін ди ві ду аль ну за да чу, що є час ти -
ною на пе ред ви зна че ної по слі дов нос ті.

Роль. Ко жен учень гру пи от ри мує пев ну роль зі спе ци фіч ни ми фун к ці я ми. Кож на роль
має важ ли ве зна чен ня і сприяє розв’язан ню за галь ної на вчаль ної за да чі.

Ре сурс. Ре сур си, ін фор ма ція та ма те рі а ли на да ють ся в об ме же ній кіль кос ті, що спо -
ну кає учас ни ків пра цю ва ти ра зом і спіль но ко рис ту ва ти ся на яв ни ми ре сур са ми.

Сти мул. Ко жен учень от ри мує од на ко ву ви на го ро ду, але ли ше в то му ви пад ку, ко ли
успі ху до ся га ють всі чле ни гру пи.

Іден тич ність. Гру па має утвер ди ти влас ну іден тич ність. Для цьо го учас ни ки при ду му -
ють для неї на зву, роз роб ля ють ло го тип чи сим вол. Во ни та кож мо жуть склас ти
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влас ний де віз чи піс ню.
Кон ку рен ція. Кож на гру па мо же зма га ти ся з ін ши ми ко о пе ра тив ни ми на вчаль ни ми

гру па ми.
Се ре до ви ще. Учні од нієї гру пи роз мі ща ють ся в пев ній час ти ні клас ної ауди то рії.

При клад по зи тив ної вза є мо за леж нос ті
За вдан ня гру пи вва жа єть ся ви ко на ним, як що ко жен її учас ник мо же на зва ти од -
не пра ви ло на пи сан ня «хо ро шо го» опо від но го тво ру і ко ли гру па під го ту ва ла
спіль ний опо від ний текст. Ре алі за ція цієї ко лек тив ної ме ти за ле жить від ро бо ти
всіх чле нів ко ман ди. Ко жен учас ник є «фа хів цем» з окре мої скла до вої опо ві дан -
ня, на прик лад: один ви га дує пер со на жів, дру гий «спе ці а лі зу єть ся» на сю же ті,
тре тій від по ві дає за міс це дії. У про це сі спів пра ці гру па має склас ти ці час ти ни
в од не ці ліс не опо ві дан ня. Учні мо жуть за ли ша ти свою гру пу й тим ча со во об’єд -
ну ва ти ся з ін ши ми діть ми — «фа хів ця ми» з то го са мо го ас пек ту опо від но го тво -
ру. Зі брав ши до стат ньо ін фор ма ції, во ни по вер та ють ся до по чат ко вої гру пи й
ді лять ся на бу ти ми знан ня ми.

Інди ві ду аль на від по ві даль ність: ін ди ві ду аль ні ці лі
Згід но з прин ци пом по зи тив ної вза є мо за леж нос ті, для успі ху гру пи важ ли ва
участь кож но го чле на ко ман ди у ви ко нан ні по став ле ної за да чі. Крім то го, ко -
жен учас ник має усві дом лю ва ти від по ві даль ність за якість сво го внес ку (див.
встав ку 8.3), при чо му об сяг та кої від по ві даль нос ті мож на за да ва ти ін ди ві ду аль -
но. Тоб то, всі уч ні ма ють за сво ї ти пев ні знан ня й на вич ки, про те це не озна чає,
що во ни бу дуть од на ко ви ми для кож ної ди ти ни. То му для ви зна чен ня ре зуль та -
ту на вчаль ної ді яль нос ті ве ли ке зна чен ня має ін ди ві ду аль не оці ню ван ня. Та кож,
учи тель за охо чує уч нів оці ню ва ти влас ні на вчаль ні здо бут ки й ро бо ту у гру пі.

Встав ка 8.3. По си лен ня ін ди ві ду аль ної від по ві даль нос ті

Для під ви щен ня рів ня ін ди ві ду аль ної від по ві даль нос ті вчи тель мо же вста нов лю ва ти
для кож но го уч ня пев ні ви мо ги, на прик лад:
• ви ко на ти од ну час ти ну гру по во го за вдан ня, яку лег ко ви зна чи ти;
• за пи са ти свої мір ку ван ня в зо шит (і по тім зда ти йо го вчи те ле ві для пе ре вір ки);
• пись мо во фік су ва ти свій вне сок у ко лек тив ну ді яль ність (що дня) в зо ши ті;
• пред с та ви ти ін ди ві ду аль ний звіт про ро бо ту гру пи;
• оці ни ти влас ну ді яль ність, тоб то сту пень до сяг нен ня сво їх ці лей та якість ро боти

у гру пі.

Інший спо сіб за охо ти ти уч нів до ін ди ві ду аль ної від по ві даль нос ті — при зна -
ча ти їм різ ні ро лі на по чат ку кож ної зу стрі чі гру пи. На прик лад:

Ви ко нан ня цьо го за вдан ня по тре бує учас ті всіх чле нів ко ман ди. Кож но го ра зу, ко ли група

зби ра єть ся для спіль ної ро бо ти, учас ни ки от ри му ють но ві ро лі. Один з вас бу де
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«мотива то ром» і спо ну ка ти ме то ва ри шів ви слов лю ва ти свої ідеї; ін ший — «пе ре ві ря -

ю чим» і сте жи ти ме за тим, щоб усі уч ні ро зу мі ли ма те рі ал і ви ко ну ва ли свою ін ди ві ду -

аль ну час ти ну ро бо ти. Тре тій ви ко ну ва ти ме фун к ції «сек ре та ря», він за пи су ва ти ме

важ ли ві ета пи про це су під го тов ки за вдан ня; «до по ві дач» має зві ту ва ти пе ред кла сом

про про грес гру пи; а «хра ни тель ча су» бу де кон т ро лю ва ти своє час не ви ко нан ня ро бо ти.

Ви на го ро да за ко лек тив ний ре зуль тат гру пи за ле жить від учас ті кож но го чле на

команди та йо го/її ді яль нос ті в різ них ро лях.

Ана ліз ро бо ти у гру пі
У про це сі ана лі зу нас ці ка вить фун к ці о ну ван ня гру пи та на скіль ки зла год же но
учас ни ки пра цю ють ра зом. Він зав ж ди пе ред ба чає ре флек сію: чо го гру пі вда ло -
ся до сяг ти; що вий ш ло доб ре і що не вда ло ся; що вар то пе ре нес ти на май бут нє,
мо ди фі ку ва ти чи змі ни ти для під ви щен ня ефек тив нос ті по даль шої спіль ної ро -
бо ти. На цьо му ета пі учас ни ки роз мір ко ву ють над тим, що во ни ро би ли доб ре
і що мож на по кра щи ти на ступ но го ра зу. Ре тель ний мо ні то ринг про це сів у гру пі
під час ко лек тив ної на вчаль ної ді яль нос ті є клю чем до її успі ху. Учи те лі й са мі уч -
ні мо жуть ві ді гра ва ти ак тив ну роль у спо сте ре жен ні за про су ван ням гру пи
до своєї ме ти та за вза є мо дією учас ни ків. Мо ні то ринг на по чат ку ро бо ти в ко о -
пе ра тив них гру пах до по ма гає впев ни ти ся, що всі уч ні ро зу мі ють за вдан ня, то ді
як у про це сі ді яль нос ті він по кли ка ний ви яви ти будь-які ака де міч ні труд но щі
чи проб ле ми гру по вої вза є мо дії. Учи те лі струк ту ру ють ро бо ту та ким чи ном, щоб
ма ти змо гу про яс ни ти ін струк ції або на га да ти уч ням про прий о ми ефек тив ної
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спів пра ці та від по віс ти на за пи тан ня. У про це сі спо сте ре жен ня не об хід но звер -
та ти ува гу на окре мих ді тей та на ко лек тив ну ді яль ність гру пи і вза є мо дію її чле -
нів. Зок ре ма, хто ак тив но до лу ча єть ся до ви ко нан ня за вдан ня, а хто оби рає
па сив ну по зи цію (як що та кі є)? Чи спри яють дії учас ни ків успіш но му ко о пе ра -
тив но му на вчан ню (вмін ня слу ха ти, за охо чу ва ти, ви су ва ти ідеї, до мов ля ти ся)?
Як уч ні мо ти ву ють од не од но го, по яс ню ють, де мон ст ру ють, пе ре фра зо ву ють,
став лять за пи тан ня, ви слов лю ють кри тич ні за ува жен ня та хва лять од не од но го?
Не об хід но ви ок ре ми ти важ ли ву роль ре флек сії для вдос ко на лен ня про це сів
колек тив ної ді яль нос ті. Для цьо го мож на за про по ну ва ти од но му-двом уч ням
висту пи ти в ро лі спо сте рі га чів для пев ної гру пи: во ни ма ють сте жи ти за тим,
як учас ни ки за охо чу ють од не од но го, до лу ча ють ся до ро бо ти чи пе ре би ва ють
інших під час об го во рен ня. Чу до вою ме то ди кою для ор га ні за ції та ко го мо ні то -
рин гу є «ко ле со спо сте ре жен ня» (див. встав ку 8.4).

Встав ка 8.4. «Ко ле со спо сте ре жен ня»

1. За сто со вуй те од не «ко ле со спо сте ре жен ня» кож ні п’ять хви лин.
2. По знач те іме на уч нів на схе мі так, як во ни си дять у гру пі.
3. Кож но го ра зу, ко ли один учень го во рить до ін шо го, на крес літь від йо го/її іме ні

стрі лоч ку в на прям ку до учас ни ка, до яко го він/во на звер та єть ся.
4. На ступ ні по ві дом лен ня по зна чай те ри соч ка ми на стріл ці.
5. По зна чай те «хрес ти ком» («х») ім’я уч ня кож но го ра зу, ко ли він/во на пе ре би ває

то го, хто го во рить, або па ра лель но роз мов ляє з ін шим учас ни ком.
6. Від мі чай те по знач кою « » ім’я уч ня кож но го ра зу, ко ли він/во на за охо чує ін ших

до учас ті.

Ува гу вар то звер та ти на та кі ас пек ти.

Ха рак тер ко му ні ка ції у гру пі
• Чи од на ко во до лу ча ли ся уч ні до ко лек тив ної ді яль нос ті?
• Хто го во рив і з ким? Чи го во ри ли де які уч ні біль ше за ін ших?
• Чи бу ли се ред уч нів та кі, які зов сім не ви слов лю ва ли ся?
• Як час то го во ри ли окре мі уч ні і як дов го?
• Чи пе ре би ва ли уч ні од не од но го?
• Чи за охо чу ва ли уч ні од не од но го?
• Чи слу ха ла гру па кож но го уч ня? Якщо ні, то чо му?
• Чи змі ню вав ся ха рак тер ко му ні ка ції у гру пі зго дом по рів ня но з пер шим ета пом

ко лек тив ної ро бо ти?

Обмін ін фор ма цією
• Як від бу вав ся об мін ін фор ма цією у гру пі?
• Чи міг ко жен учень лег ко от ри ма ти по тріб ну ін фор ма цію?
• Чи про по ну ва ли уч ні свою ін фор ма цію то ва ри шам у слуш ний мо мент?
• Чи звер та ли ся уч ні за ін фор ма цією од не до од но го?
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• Чи за охо чу ва ли уч ні сво їх то ва ри шів ді ли ти ся ін фор ма цією?
• Чи ре агу ва ли уч ні по зи тив но на ін фор ма цію та про по зи ції ін ших учас ни ків?
• Чи ста ви ли уч ні за пи тан ня од не од но му та пе ре фра зо ву ва ли, щоб кра ще зро зу -

мі ти то ва ри шів по гру пі?

Ухва лен ня рі шень та ви рі шен ня проб лем
• Чи бу ло вра хо ва но ін фор ма цію всіх учас ни ків гру пи?
• Яким чи ном гру па прий ма ла рі шен ня?
• Чи був у гру пі яв ний лі дер/ор га ні за тор?
• Чи за сто со ву ва ла гру па ефек тив ний під хід у про це сі ви рі шен ня проб ле ми?
• Які проб ле ми ви ни ка ли під час спіль ної ро бо ти у гру пі?
• Яким чи ном гру па мог ла б ефек тив ні ше ви рі ши ти свою проб ле му?

Ре флек сія
Да ні, от ри ма ні шля хом не фор маль них спо сте ре жень або за до по мо гою опи са -
ної ви ще ме то ди ки, до по ма га ють глиб ше про ана лі зу ва ти про це си у гру пі. Ви ко -
ри ста на не за для по ка ран ня, а з кон ст рук тив ною ме тою, та ка ін фор ма ція дає
змо гу фор му ва ти в уч нів на вич ки ре флек сії, оцін ки та сприяє їхньо му між осо -
бис тіс но му роз вит ку. Під час об го во рен ня ре зуль та тів спо сте ре жень з діть ми ува -
га зо се ред жу єть ся на окре мих про це сах гру по вої ді яль нос ті, ви зна ча ють ся успі хи
й пер с пек тив ні за да чі для вдос ко на лен ня тих чи ін ших ас пек тів спіль ної ро бо ти.
Спо сте ре жен ня та кож вка зу ють на не об хід ні змі ни для по си лен ня ефек тив нос -
ті ко о пе ра тив них на вчаль них груп. Вод но час, важ ли во, щоб будь-яка ін фор ма -
ція, зі бра на у про це сі спо сте ре жен ня, від об ра жа ла ха рак тер ро бо ти й ко му ні ка ції
у гру пі без зга ду ван ня імен кон к рет них уч нів. На прик лад, на осно ві «ко ле са спо -
сте ре жен ня» спо сте рі гач ро бить та кий ви сно вок:

Під час за нят тя де які уч ні в цій гру пі пе ре би ва ли сво їх то ва ри шів. Де хто з ді тей за охо -

чу вав ін ших ви слов лю ва ти свою дум ку. Та ких бу ло біль ше од но го. Та кож в гру пі бу ли уч -

ні, які не го во ри ли зов сім або один-два ра зи звер та ли ся до од но го учас ни ка. Зго дом тіль ки

три уч ні бу ли за ді я ні до про це су прий нят тя рі шень для всієї гру пи.

Та кож, не ре ко мен ду єть ся на зи ва ти кон к рет них імен під час гру по во го об -
го во рен ня за під сум ка ми спо сте ре жень вчи те ля чи уч нів:

Що ми мо же мо зро би ти, щоб під ви щи ти рі вень учас ті всіх чле нів цієї гру пи? Чи є в ко -

гось про по зи ції, як нам по кра щи ти ко му ні ка цію чи про цес прий нят тя рі шень?

Крім то го, спо сте ре жен ня мож на по єд ну ва ти з гру по вою ре флек сією
та оцін кою на при кін ці ро бо ти в ко о пе ра тив них на вчаль них гру пах. На прик лад,
вар то по ста ви ти уч ням та кі за пи тан ня:
• Якої ви дум ки про свою участь у спіль ній ді яль нос ті?
• Що до по ма га ло чи за ва жа ло вам до лу ча ти ся до ро бо ти?
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• Що до по ма гає кож но му учас ни ку до лу ча ти ся до ко лек тив ної ді яль нос ті?
• По ду май те над тим, що ко рис но го для гру пи ро би ли окре мі учас ни ки. Наве -

діть один при клад.
• Що ви мог ли б зро би ти для по кра щен ня спів пра ці у гру пі? За про по нуй те

один ва рі ант.

Та кож, пе да го ги мо жуть ство рю ва ти аль тер на тив ні фор ми оці ню ван ня ра -
зом з уч ня ми (див. при клад для мо лод ших кла сів у встав ці 8.5).

Встав ка 8.5. За пи тан ня для оцін ки ро бо ти в ко о пе ра тив них гру пах

1. Ме ні спо до ба ло ся пра цю ва ти з ін ши ми чле на ми моєї гру пи. ТАК НІ
2. Я на да вав ін фор ма цію та про по ну вав ідеї у сво їй гру пі. ТАК НІ
3. Я за охо чу вав ін шо го учас ни ка моєї гру пи до учас ті. ТАК НІ
4. Я уваж но слу хав ін ших і не пе ре би вав. ТАК НІ
5. Я по зи тив но від гук нув ся на ідею ін шо го учас ни ка. ТАК НІ
6. Ко жен член гру пи до по ма гав ви ко ну ва ти за вдан ня. ТАК НІ
7. Усі до по ма га ли прий ма ти рі шен ня. ТАК НІ
8. Ко ли ме ні бу ло щось не зро зу мі ло, я за пи ту вав. ТАК НІ
9. Ко ли го во рив ін ший учас ник, я ду мав про те, як він по чу ва єть ся. ТАК НІ
10. Пра цю ю чи в мо їй гру пі, я от ри мав но ві знан ня. ТАК НІ

На вич ки між осо бис тіс но го спіл ку ван ня і ро бо ти у гру пі
Важ ли вою схо дин кою на шля ху до успіш ної ре алі за ції ко о пе ра тив но го на вчан ня
є роз’яс нен ня прий о мів спів пра ці в ма лих гру пах, а та кож ці ле спря мо ва не фор -
му ван ня на ви чок для під три ман ня по зи тив них вза є мо від но син. Іно ді від учи те лів
до во дить ся чу ти, що во ни на ма га ли ся ввес ти в свою прак ти ку цей метод, од нак
їх ні спро би бу ли не вда ли ми. На їх нє пе ре ко нан ня, це зу мов ле но тим, що «Ді ти
не знай ш ли спіль ної мо ви» або «Зреш тою, біль шу час ти ну ро бо ти ви ко ну ють
один-два уч ні, а реш та прос то «сач кує»». Для успіш но го впро вад жен ня цьо го ме -
то ду не об хід но пе ред ба чи ти в на вчаль но му про це сі мож ли вос ті для по кра щен ня
на ви чок між осо бис тіс но го спіл ку ван ня та ро бо ти в гру пі для всіх уч нів. Кож ну ди -
ти ну слід за охо чу ва ти ак тив но до лу ча ти ся до спіль ної ді яль нос ті: про по ну ва ти
влас ні ідеї та до слу ха ти ся до ідей то ва ри шів пе ред тим, як об ра ти той чи ін ший
спо сіб ви рі шен ня проб ле ми. При цьо му од нією з най важ ли ві ших на ви чок є здат -
ність ре агу ва ти на низ ку від мін них ду мок. Мож ли вість по гля ну ти на си ту а цію під
різ ним ку том спо ну кає уч ня кри тич но про ана лі зу ва ти влас ні пе ре ко нан ня й шу -
ка ти до дат ко ву ін фор ма цію. Однак, щоб спря му ва ти цей про цес у кон ст рук тив не
рус ло, в уч нів по пе ред ньо слід ви ро би ти адек ват не вмін ня ефек тив но до но си ти
свої ідеї до спів роз мов ни ків та слу ха ти їх ні. Та кож, во ни по вин ні вмі ти на леж ним
чи ном ре агу ва ти на по хва лу й кри ти ку та зна ти, як ді яти в кон ф лік т ній си ту а ції.
Уни ка ти кон ф лік тів не ре ко мен ду єть ся, ад же во ни від кри ва ють но ві мож ли вос ті
для на вчан ня. Вод но час, ді тям не об хід но на вчи ти ся за ла год жу ва ти кон ф лікт у разі
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йо го ви ник нен ня. В уч нівсь ко му ре пер ту а рі на ви чок для ко о пе ра тив но го на вчан -
ня ве ли ке зна чен ня від во дить ся зба лан со ва но му по єд нан ню дій, які спри яють за -
охо чен ню, фор му ван ню сен си тив нос ті й то ва рись кос ті, та дій, які під ви щу ють
рі вень ін ди ві ду аль ної від по ві даль нос ті й кон т ро лю.

У по пе ред ньо му па ра гра фі на го ло шу ва ло ся на важ ли вос ті мо ні то рин гу гру -
по вих про це сів у ко о пе ра тив но му на вчан ні, зок ре ма шля хом сфо ку со ва но го спо -
сте ре жен ня. Та кож, спо сте ре жен ня мож на за сто со ву ва ти для ви зна чен ня
сфор мо ва нос ті на ви чок між осо бис тіс но го спіл ку ван ня та ро бо ти у гру пі кон к -
рет них уч нів. Зго дом пе да гог ор га ні зує ці ле спря мо ва ну ро бо ту з удос ко на лен ня
тих чи ін ших на ви чок: до клад но роз гля дає з діть ми пра ви ла, ви мо ги до на леж -
ної по ве дін ки та кри те рії успі ху. Де які на вич ки між осо бис тіс но го й гру по во го
спіл ку ван ня від би то у встав ці 8.6. Ниж че, у встав ці 8.7, для при кла ду по да но на -
бір пра вил ак тив но го слу хан ня.

Встав ка 8.6. На вич ки між осо бис тіс но го спіл ку ван ня та ро бо ти у гру пі

На вич ки між осо бис тіс но го спіл ку ван ня
• ак тив но слу ха ти;
• прий ма ти від по ві даль ність;
• на да ва ти кон ст рук тив ний зво рот ний зв’язок;
• про по ну ва ти ідеї;
• бра ти участь;
• ста ви ти уточ ню ю чі за пи тан ня;
• пе ре фра зо ву ва ти ідеї ін ших;
• за охо чу ва ти.

На вич ки ро бо ти у гру пі
• ді ли ти ся ре сур са ми й за вдан ня ми;
• чер гу ва ти ся;
• прий ма ти рі шен ня де мо кра тич ним шля хом;
• за ла год жу ва ти кон ф лік ти;
• прий ма ти від мін нос ті;
• ви яв ля ти під трим ку;
• на ла год жу ва ти до вір чі сто сун ки.

Встав ка 8.7. Пра ви ла ак тив но го слу хан ня 
в ко о пе ра тив ній на вчаль ній гру пі

1. Ди ви ти ся в об лич чя осо бі, яка го во рить.
2. При пи ни ти пи са ти чи зай ма ти ся будь-якою ін шою ді яль ніс тю та не шу мі ти, по ки

го во рить ін ша осо ба.
3. Зо се ред жу ва ти ува гу на то му, про що го во рить ін ша осо ба (ство рю ва ти в умі

від по від ні об ра зи або ти хень ко по вто рю ва ти для се бе клю чо ві сло ва, щоб краще
осмис ли ти ска за не).
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4. На ма га ти ся по чу ти не ли ше те, що го во рить ін ша осо ба, а й те, як во на по чу ва -
єть ся; звер та ти ува гу на ви раз її об лич чя.

5. За охо чу ва ти то го, хто го во рить, ки ван ням та ін ши ми по зи тив ни ми жес та ми, де -
мон ст ру ю чи від кри тість і доб ро зич ли ве став лен ня.

6. Спо чат ку пов ніс тю ви слу ха ти осо бу, і тіль ки по тім прий ма ти рі шен ня.
7. Ста ви ти за пи тан ня й пе ре фра зо ву ва ти, щоб пе ре ві ри ти й під твер ди ти своє ро -

зу мін ня зміс ту ска за но го та пов’яза но го з ним по чут тя мов ця.

Учні мо жуть і ма ють бра ти ак тив ну участь у ви роб лен ні кри те рі їв успі ху для
оцін ки на ви чок між осо бис тіс но го спіл ку ван ня й ко лек тив ної ро бо ти. На ета пі їх
фор му ван ня зав ж ди не об хід но мо де лю ва ти за сто су ван ня пев ної на вич ки, за без -
пе чу ва ти мож ли вос ті для прак ти ки й на да ва ти чіт кий зво рот ний зв’язок від по -
від но до вста нов ле них кри те рі їв (до клад ні ше про оці ню ван ня для на вчан ня
та кри те рії успі ху див. у роз ді лі 4; те му ре сур сів і фор му ван ня со ці аль них на ви -
чок роз кри то в роз ді лі 10). У цьо му про це сі вам до по мо же низ ка ко рис них ме то -
дич них пуб лі ка цій і з цією ме тою де які з них ми на во ди мо в пе ре лі ку
ре ко мен до ва ної лі те ра ту ри на при кін ці роз ді лу.

При клад: Ко о пе ра тив не на вчан ня в 7 кла сі
Упро довж кіль кох тиж нів міс тер Ро бін сон спо сте рі гав за ді яль ніс тю різ них груп на уро -
ках з пред ме та «Сус піль ст во і на вко лиш нє се ре до ви ще». Да лі він під го ту вав пе ре лік
на ви чок, які не об хід но вдос ко на лю ва ти всім уч ням. Ко жен об рав для се бе осо бис те
за вдан ня з «на ви чок ро бо ти у гру пі», яке, за ба жан ням, міг по ві до ми ти ін шим. На ступ -
ні два мі ся ці ко жен тиж день був при свя че ний фор му ван ню пев ної на вич ки ро бо ти
у гру пі. Учи тель роз по чав з учас ті; по тім ді ти вчи ли ся прий ма ти ідеї ін ших на по чат ку
гру по вої ро бо ти; зго дом ак цент по сту по во змі щу вав ся на вмін ня слу ха ти, за охо чувати,
по яс ню ва ти, пе ре фра зо ву ва ти, ста ви ти уточ ню ю чі за пи тан ня і зреш тою — на да ва ти
зво рот ний зв’язок ін шим учас ни кам.

Кож но го тиж ня міс тер Ро бін сон знай о мив се ми клас ни ків із пев ною на вич -
кою. Під час фрон таль но го об го во рен ня ді ти ра зом з’ясо ву ва ли її ме ту та зна -
чен ня, а та кож скла да ли пра ви ла й мо де лю ва ли при кла ди її за сто су ван ня. Пі сля
цьо го во ни от ри му ва ли п’яти баль ну шка лу для оцін ки й ана лі зу влас ної ді яль -
нос ті. Учи тель по яс ню вав, що за до по мо гою цієї шка ли він та, при най м ні,
ще один учень спо сте рі га ти муть за спів пра цею в гру пах. На при кін ці тиж ня, по -
пра цю вав ши кіль ка ра зів за ме то ди ка ми ко о пе ра тив но го на вчан ня, ді ти про во -
ди ли ре флек сію та об го во рю ва ли фун к ці о ну ван ня своєї гру пи. Міс тер Ро бін сон
і всі уч ні-спо сте рі га чі ви слов лю ва ли свої ко мен та рі та за ува жен ня про ха рак тер
про це сів у гру пах, спо ну ка ю чи уч нів до спіль но го ана лі зу влас ної ро бо ти. На ос -
та нок се ми клас ни ки пе ре гля да ли свої ін ди ві ду аль ні ці лі та оби ра ли на вич ки для
по даль шо го від пра цю ван ня на уро ках.

Ана ло гіч ним чи ном мож на ви ко рис то ву ва ти п’яти баль ну шка лу зі встав ки
8.8. Во на слу гує ін стру мен том для спо сте ре жен ня за уч ня ми, осно вою для
надання зво рот но го зв’яз ку про їх нє вмін ня слу ха ти та до по ма гає за лу ча ти їх
до ре флек сії й об го во рю ва ти за сто су ван ня цих на ви чок у влас ній ді яль нос ті.
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Встав ка 8.8. П’яти баль на шка ла на ви чок слу хан ня

Ри су нок 8.2. П’яти баль на шка ла для оцін ки на ви чок слу хан ня

1. Не слу хає
• Від во лі ка єть ся.
• Не ди вить ся в об лич чя осо би, яка го во рить.
• Жод ним чи ном не ре агує на ска за не.
• Со ва єть ся на стіль ці або пи ше, ма лює то що, ко ли го во рить ін ша осо ба.

2. Слу хає ви бір ко во
• Слу хає ли ше час ти ну по ві дом лен ня (те, що го во рить осо ба) або як во на це го -

во рить, але не те й дру ге ра зом.
• Не пра виль но пе ред ба чає, що хо че ска за ти осо ба, — пе ре би ває.
• Іно ді ди вить ся на осо бу, яка го во рить, в ін ший час «від клю ча єть ся»: блу кає

по гля дом де ін де або щось роз див ля єть ся.
• Рід ко ре агує на ска за не.

3. Вчить ся слу ха ти
• Доб ре під три мує зо ро вий кон такт і ди вить ся в об лич чя осо би, яка го во рить.
• Де мон ст рує уваж ність своєю мі мі кою й жес та ми (на прик лад, ки ван ня) від по від -

но до зміс ту й ха рак те ру по ві дом лен ня.
• Слу хає, що го во рить осо ба і як во на це го во рить (зміст та емо цій ний стан).
• Іно ді пе ре би ває й не пра виль но пе ред ба чає те, що хо че ска за ти осо ба.
• Не ста вить уточ ню ю чих за пи тань і не по вто рює ска за но го.

4. Доб ре слу хає
• Че кає клю чо вої па у зи, щоб під твер ди ти, що уваж но слу хає осо бу.
• Під три мує на леж ний зо ро вий кон такт; жес ти до реч ні й від по ві да ють зміс ту

та ха рак те ру по ві дом лен ня.
• По вто рює го лов ні дум ки зі ска за но го, не роз ши рю ю чи їх.
• Не пе ре би ває.
• Рід ко ви яв ляє за охо чен ня.
• Час від ча су ста вить уточ ню ю чі за пи тан ня.

5. Актив но слу хає
• Ду же за лу че ний і за ці кав ле ний.
• Ко ли осо ба ро бить па у зу, час то де мон ст рує вер баль ни ми й не вер баль ни ми

за со ба ми, що уваж но слу хає її.
• По зи тив на ре ак ція від об ра жає ін те рес і теп ле став лен ня.
• По вто рює го лов ні дум ки зі ска за но го та на во дить до дат ко ву ін фор ма цію.
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• Ви яв ляє ро зу мін ня основ них емо цій в під тек с ті по ві дом лен ня або по дає влас -
ну ін тер пре та цію то го, як зро зу мів ска за не.

• Ста вить уточ ню ю чі за пи тан ня.
• За охо чує осо бу до клад ні ше ви сло ви ти свою дум ку й про дов жу ва ти го во ри ти,

ко ли це до реч но.
• Мі ня єть ся ро ля ми з осо бою, яка го во рить, тоб то по чи нає го во ри ти сам, тіль -

ки пі сля то го, як во на пов ніс тю ви сло ви ла свою дум ку.

Опти мі за ція на вчаль ної спів пра ці у гру пах
Впро вад жен ня ме то ду ко о пе ра тив но го на вчан ня бу де успіш ним за умо ви ре тель -
но го пла ну ван ня. Орга ні за ція ро бо ти у гру пах не зав ж ди ве де до спів пра ці та за -
без пе чує по зи тив ні на вчаль ні ре зуль та ти для всіх уч нів. У про це сі на уко вих
до слід жень бу ло окрес ле но низ ку ме то дик, які да ють змо гу по си лю ва ти ефек -
тив ність ко о пе ра тив них на вчаль них груп. Во ни пе ре лі че ні у встав ці 8.9, а окре -
мі до клад но опи сан ні в на ступ но му па ра гра фі.

Встав ка 8.9. Двад цять спо со бів під ви щи ти ефек тив ність ко о пе ра тив но го
на вчан ня у гру пах.

Учи те лю ре ко мен ду єть ся:
1) об’єд ну ва ти уч нів у не ве ли кі різ но рів не ві гру пи (оп ти маль на кіль кість — чо ти ри-

шість учас ни ків);
2) ре гу ляр но змі ню ва ти склад, да ю чи уч ням мож ли вість пра цю ва ти у гру пах, сфор -

мо ва них за різ ним прин ци пом (на прик лад: за рів нем знань і здіб нос тей, ген дер -
ною озна кою, ра зом з дру зя ми то що);

3) роз роб ля ти на вчаль ні за вдан ня, що спо ну ка ють до об го во рен ня (від кри ті або
ев рис тич ні за вдан ня за ме то дом на вчан ня че рез від крит тя);

4) ін тег ру ва ти ви ко ри стан ня ма ні пу ля тив них ма те рі а лів для за охо чен ня до ак тив ної
прак тич ної ді яль нос ті;

5) вста нов лю ва ти пра ви ла й чіт кі ал го рит ми «як пра цю ва ти ра зом» у гру пі;
6) роз по ді ли ти ро лі між уч ня ми та пе рі о дич но змі ню ва ти їх (на прик лад: «сек ре тар»,

«мо ти ва тор», «спо сте рі гач», «хра ни тель ча су», «по се ред ник», «пе ре ві ря ю чий»);
7) точ но фор му лю ва ти за вдан ня для уч нів і по год жу ва ти чіт кі тер мі ни їх ви ко нан ня;
8) кон т ро лю ва ти рі вень ро зу мін ня (зок ре ма ін струк цій, ро лей, пра вил ро бо ти);
9) чіт ко ви зна ча ти кри те рії успі ху (очі ку ва ні ре зуль та ти в пла ні ака де міч но го і со ці -

аль но го на вчан ня);
10) на да ва ти ін струк ції ус но та у ві зу аль но му фор ма ті (зро зу мі лою уч ням мо вою);
11) фор му ва ти на вич ки між осо бис тіс но го спіл ку ван ня та ро бо ти у гру пі (на прик лад:

чер гу ва ти ся, прий ма ти рі шен ня, ста ви ти за пи тан ня, слу ха ти, пе ре фра зо ву ва ти,
ви слов лю ва ти кон ст рук тив ну кри ти ку, за ла год жу ва ти кон ф лік ти й роз біж нос ті);

12) сте жи ти за вза є мо дією уч нів у гру пі;
13) роз мі ща ти гру пи на до стат ній від ста ні од на від од ної, щоб уч ні яко мо га мен ше від -

во лі ка ли ся;
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14) за без пе чу ва ти сти му ли для фор му ван ня вза є мо за леж нос ті та ін ди ві ду аль ної від -
по ві даль нос ті;

15) ви ко рис то ву ва ти пев ну фор му ін ди ві ду аль ної та гру по вої від по ві даль нос ті;
16) ін ди ві ду а лі зу ва ти кри те рії оці ню ван ня та ви мо ги що до ви ко нан ня за вдан ня з тим,

щоб ко жен учень міг до сяг ти успі ху;
17) від по від но до зга да них кри те рі їв на да ва ти уч ням зво рот ний зв’язок про рі вень

до сяг нен ня ін ди ві ду аль них та гру по вих ці лей/ви ко нан ня за вдань;
18) на вча ти стра те гій для мо ні то рин гу на ви чок і про це сів гру по вої вза є мо дії, а та кож

фор му ва ти стра те гії для їх кри тич ної ре флек сії;
19) за сто со ву ва ти са мо- і вза ємо оці ню ван ня на осно ві кри те рі їв успі ху для роз вит -

ку кри тич ної ре флек сії;
20) від зна ча ти ви нят ко ві ре зуль та ти гру пи.

Об’єд нан ня уч нів у гру пи для ко о пе ра тив но го на вчан ня
У про це сі пла ну ван ня уро ків на осно ві ко о пе ра тив но го на вчан ня од ра зу по стає
пи тан ня про роз по діл уч нів на гру пи. По-пер ше, скіль ки учас ни ків має бу ти?
В ко о пе ра тив но му на вчан ні оп ти маль ною вва жа єть ся гру па з чо ти рьох-шес ти
чле нів. Якщо уч нів мен ше, то склад но от ри ма ти до стат ньо ши ро кий діа па зон
по гля дів. Біль ша кіль кість учас ни ків мо же ста ти пе ре шко дою для на ла год жен ня
згур то ва ної ро бо ти та при звес ти до пов но го са мо усу нен ня де яких ді тей від ак тив -
ної учас ті. Та кож, шир ша за скла дом гру па по тре бує біль ше ча су для на ла год -
жен ня від но син про дук тив ної спів пра ці. Пе ре ва гу слід на да ва ти різ но рід ним
гру пам, ку ди вхо дять уч ні різ но го ет ніч но го по ход жен ня, ґен де ру, ра си, з від мін -
ни ми сти ля ми на вчан ня й рів ня ми успіш нос ті. Учнів з різ ним рів нем знань
і здіб нос тей слід рів но мір но роз по ді ля ти по гру пах. За зви чай, більш ком пе тен -
т ні уч ні кра ще по яс ню ють по нят тя реш ті учас ни ків і то му мо жуть ро би ти це час -
ті ше. Та ким чи ном, во ни са мі по чи на ють глиб ше їх ро зу мі ти, а ін шим уч ням
по яс нен ня то ва ри шів тіль ки пі дуть на ко ристь. Крім то го, фор му ван ня на ви чок
ра ці о наль ної ар гу мен та ції та прий нят тя різ них то чок зо ру у про це сі гру по вої ро -
бо ти сприяє спіль но му кон ст ру ю ван ню смис лу та ві ді грає важ ли ву роль у на ла -
год жен ні со ці аль ної вза є мо дії та со ці аль но му роз вит ку всіх уч нів. За зви чай,
об’єд нан ня у гру пи ді тей з різ ним рів нем знань і здіб нос тей ство рює умо ви для
ге не ру ван ня більш різ но ма ніт них ідей та дає змо гу час ті ше на да ва ти й от ри му -
ва ти ін фор ма цію під час об го во рен ня. Не об хід но пам’ята ти, що у ви пад ку різ но -
рід них груп учи тель не прос то оби рає уч нів та на прав ляє їх до тієї чи ін шої гру пи
в до віль но му по ряд ку. То му, роз по ді ля ю чи клас на гру пи, на ма гай те ся вра хо ву -
ва ти сту пінь сфор мо ва нос ті в кон к рет ної ди ти ни низ ки ха рак те рис тик. Де які
з цих ха рак те рис тик по тріб ні для ро бо ти в пев них гру пах чи для ви ко нан ня пев -
них за вдань. На прик лад, од ні уч ні доб ре бу ду ють мо де лі з кон ст рук то ра, став -
лять сцен ки чи ви ко ну ють му зич ні тво ри. Інші біль шою чи мен шою мі рою
во ло ді ють со ці аль ни ми на вич ка ми та ма ють ба жан ня до лу ча ти ся до ус ної дис ку -
сії в кон тек с ті гру по вої ро бо ти. Одні во лі ють по ді ли ти ся сво ї ми дум ка ми й здат -
ні чіт ко до нес ти їх до спів роз мов ни ків, то ді як ін ші більш за глиб ле ні в се бе. Де які
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ді ти чу до во чи та ють але ма ють проб ле ми з пись мом. При цьо му ко мусь із них
склад но пись мо во фор му лю ва ти ре чен ня, а хтось час то при пус ка єть ся ор фо гра -
фіч них по ми лок. Чи ска жі мо, учень мо же за про по ну ва ти чи ма ло за хоп ли вих ідей
для тво ру, але йо му склад но да єть ся гра ма ти ка й пи сем не мов лен ня. Ді ти, які
пра цю ють на од на ко во му ака де міч но му рів ні, теж не схо жі між со бою. То му в ме -
то ди ці роз по ді лу на гру пи слід мак си маль но вра хо ву ва ти їх ні уні каль ні ха рак те -
рис ти ки та за без пе чу ва ти си ту а цію ви кли ку для уч нів з різ ни ми мож ли вос тя ми.
На прик лад, для ство рен ня гру пи ко рис но об’єд на ти ра зом ді тей, які мо жуть
впро довж пев но го ча су зо се ред же но пра цю ва ти над за вдан ням, із ти ми, яким
це де що склад ні ше. Спо сте рі га ю чи за гру па ми й ре гу ляр но змі ню ю чи склад учас -
ни ків, пе да гог мо же за ді я ти силь ні сто ро ни уч нів й уник ну ти си ту а ції, ко ли са -
ми ми ком пе тен т ни ми у гру пі по стій но за ли ша ють ся ті са мі ді ти. Учнів
з ін ва лід ніс тю та ін ши ми освіт ні ми по тре ба ми слід по мі ща ти в гру пи й ре тель -
но сте жи ти за їхньою ді яль ніс тю, щоб за без пе чу ва ти ак тив ну участь у ко лек тив -
ній ро бо ті.

Ви бір за вдан ня
На на ступ но му ета пі вчи тель роз роб ляє або ви би рає ці ка ве та зміс тов не за вдан -
ня, аби за лу чи ти уч нів до ро бо ти з на вчаль ним ма те рі а лом. Для ор га ні за ції спів -
пра ці оп ти маль но під хо дять за вдан ня з кіль ко ма ва рі ан та ми від по ві дей, які
мож на пред с та ви ти в різ них фор ма тах. Але, най го лов ні ше, во ни пе ред ба ча ють
об го во рен ня та по яс нен ня і та ким чи ном де мон ст ру ють про цес мис лен ня уч нів.
Еврис тич ні та від кри ті за вдан ня без чіт ко про пи са них про це дур і кон к рет них
рі шень є більш до ціль ни ми для ак ти ві за ції уч нівсь кої вза є мо дії та спри яють
фор му ван ню ви щих на ви чок ви рі шен ня проб лем. Та кож, ре ко мен ду єть ся за -
сто со ву ва ти ма ні пу ля тив ні ма те рі а ли, які чле ни гру пи ви ко рис то ву ють спіль но
і які спо ну ка ють їх ак тив но й зо се ред же но пра цю ва ти над за вдан ням. Са ме за -
вдан ня в ко о пе ра тив но му на вчан ні має бу ти чіт ко ви зна че ним, тоб то, уч ні ма -
ють ро зу мі ти, що від них ви ма га ють. І на ос та нок, для до сяг нен ня по зи тив них
ре зуль та тів ве ли ке зна чен ня має за галь ний під хід до ор га ні за ції на вчаль ної спів -
пра ці. Якість гру по вої вза є мо дії та на вчаль но го до сві ду знач но під ви щу єть ся,
ко ли уч нів спе ці аль но на вча ють прий мів ро бо ти у гру пах, точ но фор му лю ють
на вчаль не за вдан ня й від по від ні очі ку ван ня в ви гля ді кри те рі їв успі ху. На дан ня
всім учас ни кам пев них ро лей з їх пе рі о дич ною ро та цією теж є важ ливою умо -
вою зла год же ної гру по вої ро бо ти. Цей ме то дич ний прий ом уможлив лює уник -
нен ня до мі ну ван ня од но го-двох уч нів або за кріп лен ня за ними лі дерсь ких
фун к цій у гру пі й дає змо гу всім її чле нам по пра цю ва ти в різ них ро лях.

Вза є мо під т рим ка у на вчан ні
Ме тод вза є мо під т рим ки охоп лює різ ні ва рі ан ти спіль ної ро бо ти уч нів із на дан -
ням до по мо ги в на вчан ні од не од но му. Учні в цьо му про це сі ви ко ну ють різ но ма -
ніт ні ро лі, від без по се ред ньо го по яс нен ня ма те рі а лу й мо де лю ван ня (на вчан ня
за прин ци пом «рів ний — рів но му») до за охо чен ня і кон т ро лю ді яль нос ті. Існує
ши ро кий ви бір форм на вчан ня на осно ві вза є мо під т рим ки. На прик лад, во ни
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перед ба ча ють за лу чен ня од но го чи кіль кох уч нів, з од нієї або з різ них ві ко вих
груп (Кар хер, 2008) та впро вад жу ють ся в ме жах окре мо го кла су чи всієї шко ли.
Ці ме то ди ки та кож різ нять ся за своєю ме тою, бу ду чи спря мо ва ни ми на роз ви ток
між осо бис тіс ної, пі зна валь ної сфе ри або на по кра щен ня ака де міч них по каз ни -
ків; їх та кож по єд ну ють із фор му ван ням на ви чок са мо ре гу ля ції. Уже три ва лий
час ме тод вза є мо під т рим ки за сто со ву ють сис те ма тич но та з ве ли ким успі хом
як прак тич ний під хід до за лу чен ня уч нів з ін ва лід ніс тю в ін к лю зив них шко лах
(Кар тер і Кен не ді, 2006).

До слід жен ня вкот ре до во дять, що ме тод вза є мо під т рим ки за без пе чує по -
зи тив ні ака де міч ні, між осо бис тіс ні та со ці аль ні здо бут ки для ши ро ко го діа па -
зо ну уч нів, в то му чис лі для ді тей з ін ва лід ніс тю (Ма хе ді, Хар пер і Мал летт,
2001) (див. встав ку 8.10). На уко ві да ні свід чать, що, по діб но до ін ших ме то дів
на вчан ня у спів пра ці, йо го за сто су ван ня сприяє ін к лю зії ді тей з ін ва лід ніс тю,
зок ре ма до по ма гає під ви щу ва ти рі вень ака де міч ної успіш нос ті, по кра щу ва ти
між осо бис тіс ні сто сун ки та ви хо ву ва ти прий нят тя ін ди ві ду аль них від мін нос -
тей. Вод но час, по тен цій ний ефект цих чис лен них форм вза є мо під т рим ки за -
лежить від ре тель но го пла ну ван ня, спів пра ці та оцін ки їх ефек тив нос ті
на осно ві ана лі зу да них. Цей ме тод — ли ше од на скла до ва ба га то гран но го
підхо ду до повно цін но го за лу чен ня різ но ма ніт них груп уч нів до на вчан ня
й шкіль но го жит тя. То му вза є мо під т рим ку не об хід но по єд ну ва ти з ін ши ми
загаль но шкіль ни ми струк ту ра ми та прак ти кою на уро ці, щоб за без пе чу ва ти
зна чи му участь усіх дітей у на вчаль но-ви хов но му про це сі (Чой, 2007; Ку шинг,
Кларк, Кар тер і Кен не ді, 2005).

Встав ка 8.10. Пе ре ва ги вза є мо під т рим ки у на вчан ні

• Сприяє ак тив но му за лу чен ню до на вчаль ної ді яль нос ті.
• До по ма гає ство рю ва ти друж нє до уч ня на вчаль не се ре до ви ще.
• Роз ши рює прос тір для по зи тив ної со ці аль ної вза є мо дії між уч ня ми.
• По кра щує вза є ми ни в уч нівсь ко му ко лек ти ві й клі мат на уро ці.
• За охо чує до зо се ред же ної ро бо ти над за вдан ням і спо ну кає уч нів шу ка ти й на -

да ва ти від по ві ді.
• До по ма гає змен ши ти кіль кість уч нів у роз ра хун ку на од но го вчи те ля, оскіль ки

ді ти, влас не, на вча ють од не од но го.
• Дає уч ням біль ше мож ли вос тей от ри му ва ти по зи тив ний зво рот ний зв’язок та за -

охо чен ня.
• По до ба єть ся уч ням.

Як і всі фор ми на вчан ня у спів пра ці, ме то ди на вчан ня на осно ві вза є мо під -
т рим ки для на леж ної ре алі за ції по тре бу ють від учи те ля ре тель но го пла ну ван ня
та по яс нен ня. Та кож, ве ли ке зна чен ня має ре гу ляр ний мо ні то ринг про гре су всіх
уч нів для ви зна чен ня сту пе ня до сяг нен ня кож ною ди ти ною пе ред ба че них для
неї ці лей (Вон, Клін г нер і Бра янт, 2001). Знач на кіль кість стра те гій, різ но ма ніт -
них форм на вчаль ної вза є мо під т рим ки, які вчи тель за сто со вує для успіш но го
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й ефек тив но го впро вад жен ня, по діб ні до опи са них ви ще у па ра гра фах з пи тань
ор га ні за ції ко о пе ра тив но го на вчан ня у гру пах. Інши ми сло ва ми, вда ла ре алі за -
ція на вчан ня на осно ві вза є мо під т рим ки по тре бує про ду ма но го пла ну ван ня,
фор му ван ня в уч нів на ви чок та кої ро бо ти, а та кож ре гу ляр но го мо ні то рин гу
їхньої ді яль нос ті та про гре су.

На вчан ня «рів ний — рів но му»
На вчан ня за прин ци пом «рів ний — рів но му» (англ. peer tutoring) — це за галь на
на зва стра те гій ко о пе ра тив но го на вчан ня, де уч ні пра цю ють по пар но та на вча -
ють і на вча ють ся один на один. В цьо му про це сі один з пар т не рів ви сту пає в ро -
лі уч ня, тоб то от ри мує по яс нен ня та за охо чен ня від ін шо го пар т не ра — тью то ра.
У різ но ві ко вих па рах стар ший учень ви ко нує фун к цію тью то ра для мо лод шо го.
В рам ках ме то ди ки «на вчан ня в діа ло зі» пар т не ри ві ді гра ють ро лі тью то ра та уч -
ня по чер зі. За вдя ки сво їй ефек тив нос ті, під твер д же ній сут тє вою на уко вою ба -
зою, на вчан ня «рів ний — рів но му» за без пе чує вчи те ле ві до дат ко вий ме то дич ний
під хід до ро бо ти з ши ро ким діа па зо ном уч нів.

Як і у ви пад ку ко о пе ра тив но го на вчан ня, огля ди до слід ниць ких пуб лі ка цій
од но знач но вка зу ють на те, що за умо ви зва же но го впро вад жен ня на вчан ня «рів -
ний — рів но му» справ ляє знач ний по зи тив ний ефект на обох пар т не рів — уч ня
і тью то ра — в низ ці ас пек тів ака де міч ної та со ці аль ної сфе ри (Ро бін сон, Шо філд
і Сті ерс-Вен т целль, 2005; Ро бек, Гін с бург-Блок, Фан туц цо і Міл лер, 2003; Зі -
гель, 2005; Штен гофф і Міг ну га ріс, 2007; Топ пінг, Пе тер, Сте фен та Уейл, 2004;
Топ пінг і Врайс, 2004; Вон, Клін г нер і Бра янт, 2001) (див. встав ку 8.12).

Встав ка 8.11. Пе ре ва ги на вчан ня за прин ци пом «рів ний — рів но му»

• До ступ до під трим ки, що на да єть ся один на один.
• Мож ли вос ті для на вчан ня й со ці аль ної вза є мо дії в ат мо сфе рі вза є мо під т рим ки.
• Мож ли вос ті для роз ши рен ня прак ти ки.
• Біль ше мож ли вос тей для от ри ман ня зво рот но го зв’яз ку.
• На вчан ня в спри ят ли во му кон тек с ті.
• Під ви щен ня рів ня са мо ефек тив нос ті.
• Актив ні ше за лу чен ня.
• Гнуч ка й еко но міч но ефек тив на тех но ло гія, яку лег ко впро вад жу ва ти по руч

із діючи ми про гра ма ми.
• Мо де лю ван ня ака де міч них і со ці аль них на ви чок.
• По кра щен ня со ці аль них від но син та змен шен ня кіль кос ті ви пад ків не га тив ної

пове дін ки.
• За охо чен ня по зи тив ної со ці аль ної вза є мо дії.
• Мож ли вос ті для на вчан ня у спів пра ці.
• Ра ці о наль не ви ко ри стан ня ча су.
• Ефек тив на тех но ло гія для всіх уч нів.
• По зи тив ний вплив на со ці аль ні й ака де міч ні ре зуль та ти тью то ра та уч ня.

182 •   Iнклюзивна освіта



Встав ка 8.12. Пе ре ду мо ви успіш ної ре алі за ції ме то ду 
«рів ний — рів но му»

По діб но до ін ших ви дів на вчаль ної спів пра ці, по зи тив ні ре зуль та ти мож на під си ли ти
шля хом до три ман ня та ких клю чо вих умов:
• ін тен сив на по пе ред ня під го тов ка тью то рів;
• «ак тив ні» на вчаль ні за вдан ня;
• струк ту ро ва ні й чіт ко про пи са ні уро ки;
• ор га ні за ція на вчан ня в па рах ре гу ляр но й час то упро довж ко рот ких про між ків

ча су (на прик лад, чо ти ри-п’ять ра зів на тиж день мак си мум по 30 хви лин);
• по зи тив на куль ту ра спів пра ці;
• ви со кий рі вень по зи тив но го зво рот но го зв’яз ку та за охо чен ня для тью то рів

і учнів;
• ре гу ляр ний мо ні то ринг уч нівсь ко го про гре су, їхньо го за лу чен ня та між осо бис -

тіс ної вза є мо дії.

«На вчан ня в діа ло зі»
За за мис лом ав то рів цьо го ме то ду, «на вчан ня в діа ло зі» (англ. reciprocal teaching)
по кли ка не по глиб лю ва ти ро зу мін ня тек с ту, який уч ні опра цьо ву ють у ма лих гру -
пах (Пал лін скар і Бра ун, 1984; Пал лін скар, Де від і Бра ун, 1989). Учи тель та уч ні
по чер зі ве дуть об го во рен ня час тин тек с ту за за да ни ми па ра мет ра ми. У про це сі
та кої ро бо ти ді ти пе ре ві ря ють свій рі вень ро зу мін ня ма те рі а лу. Від по від но до ба -
зо во го при пу щен ня, за лу чен ня до струк ту ро ва но го й ак тив но го діа ло гу з рів ним
ве де до ак ти ві за ції учас ті уч нів із труд но ща ми у на вчан ні та сприяє по кра щен ню
їхньо го ро зу мін ня тек с ту (Пал лін скар і Кленк, 1992; Ро єв скі і Шелл, 1994). Пе ред -
ба ча єть ся, що окре мі уч ні зреш тою змо жуть до сяг ти то го рів ня мис лен нє вої та пі -
зна валь ної ді яль нос ті, який має міс це під час на вчаль ної вза є мо дії у про це сі
ви ко нан ня за вдань із чи тан ня на осно ві цьо го ме то ду. Ідея обу мов ле нос ті ін ди ві -
ду аль но го ког ні тив но го роз вит ку учас тю в со ці аль них гру пах спів звуч на з те о -
рією Ви готсь ко го (Ви готсь кий, 1978). На уко ві до слід жен ня да ють під ста ви
ствер д жу ва ти, що ме тод «на вчан ня в діа ло зі» є ефек тив ним для ши ро ко го діа па -
зо ну уч нів та в різ но ма ніт них кон тек с тах (Ле де рер, 2000; Ро зен шайн і Май с тер,
1994; Вон і Шумм, 1995). Він ви три мав пе ре вір ку прак ти кою як цін ний ін стру -
мент фор му ван ня на ви чок ро зу мін ня про чи та но го (Бо ул вар-Гу ден, Кар ре кер,
Тор н хілл і Йо ши, 2007; Шпо рер, Брун ш тайн і Кіш ке, 2009; Та ка ла, 2006) і ни ні та -
кож за сто со ву єть ся в по єд нан ні з ві део та комп’ютер ни ми тех но ло гі я ми (Ку кан,
Пал лін скар, Хас на біс і Чан, 2008; Пал лін скар, Спі ро, Ку кан і Маг нус сон, 2007).

Ро бо та за ме то дом «на вчан ня в діа ло зі» сти му лює уч нівсь ку ак тив ність че -
рез за сто су ван ня чо ти рьох стра те гій ро зу мін ня, а са ме: уточ нен ня, по ста нов ки
за пи тань, уза галь нен ня та про гно зу ван ня.
• Уточ нен ня. Під час чи тан ня не зро зу мі ло го чи склад но го тек с ту уч ні

формулю ють за пи тан ня, щоб кра ще зро зу мі ти реш ту ви кла де но го в ньо му
ма те рі а лу.
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• Фор му лю ван ня за пи тань. За пи тан ня на зра зок «чо му?» і «як?» спо ну ка ють
до об го во рен ня й ве дуть до ви ник нен ня но вих за пи тань.

• Уза галь нен ня. Ува га ак цен ту єть ся на важ ли вих де та лях, які до по ма га ють за -
крі пи ти ро зу мін ня уч ня ми клю чо вої ідеї по точ но го аб за цу та да ють змо гу
пе ред ба чи ти зміст на ступ но го.

• Про гно зу ван ня. Учні ви слов лю ють свої при пу щен ня про по даль ше роз -
гортан ня по дій у тек с ті.
Від по від но, роль учи те ля по ля гає в то му, щоб мо де лю ва ти, за без пе чу ва ти

не об хід ну до по мо гу й під каз ки, на да ва ти зво рот ний зв’язок та спів пра цю ва ти
з уч ня ми в їх ніх на ма ган нях зро зу мі ти ма те рі ал у тек с ті, який на ра зі чи та ють.
На по чат ку вчи тель мо де лює кож ну стра те гію, а по тім, зі зро стан ням рів ня впев -
не нос ті й ком пе тен т нос ті у про це сі ке ро ва ної прак ти ки, уч ні ві ді гра ють де да лі
ак тив ні шу роль у ве ден ні об го во рен ня з то ва ри ша ми. Та ке чи тан ня по сту по во
на бу ває фор ми діа ло гу, ко ли уч ні спо ну ка ють од не од но го за сто со ву ва ти й вер -
ба лі зу ва ти ту чи ін шу стра те гію та ви слов лю ють свої за ува жен ня про ха рак тер її
ви ко ри стан ня. Ре ко мен да ції що до впро вад жен ня цьо го ме то ду у прак ти ку
навчаль но го про це су від би то у встав ці 8.13.

Встав ка 8.13. Орга ні за ція ро бо ти з тек с том за ме то дом «на вчан ня в діа ло зі»

Крок 1: Ви бе ріть доб ре струк ту ро ва ний текст.
Крок 2: По яс ніть уч ням чо ти ри стра те гії ро зу мін ня: про гно зу ван ня, уточ нен ня, фор -

му лю ван ня за пи тань та уза галь нен ня.
Крок 3: Змо де люй те кож ну стра те гію на ма те рі а лі пер шо го аб за цу тек с ту.
Крок 4: Роз ді літь клас на ма лі гру пи по чо ти ри-п’ять уч нів з різ ним рів нем гра мот -

нос ті.
Крок 5: Дай те кож но му учас ни ку гру пи один аб зац з реш ти тек с ту.
Крок 6: На ма те рі а лі сво го аб за цу ко жен учень по яс нює то ва ри шам од ну з чо ти рьох

стра те гій.
Крок 7: На да вай те не об хід ну до по мо гу, рі вень якої за ле жить від мі ри сфор мо ва нос -

ті кож ної з чо ти рьох стра те гій та здат нос ті уч нів спів пра цю ва ти у гру пах.
Крок 8: За охо чуй те гру пу до об го во рен ня під час по яс нен ня стра те гії та пі сля.

Запро по нуй те ді тям ви зна чи ти, які на вич ки во ни за сто со ву ва ли най більш
і най менш ефек тив но.

Крок 9: Сти му люй те роз ви ток вза є мо за леж нос ті у гру пі. Для цьо го ре ко мен ду єть ся
по сту по во ско ро чу ва ти об сяг до по мо ги, ві дій ти від тра ди цій ної ро лі вчи те ля
та зо се ре ди ти ся на ро лі фа си лі та то ра.

Крок 10: Кон т ро люй те рі вень ро зу мін ня про чи та но го та про це си у гру пі шля хом спосте -
ре жен ня та за до по мо гою за пи тань ви що го по ряд ку для пе ре вір ки ро зу мін ня.

Учи те ле ві, який праг не ви ко рис то ву ва ти на сво їх уро ках ме тод «на вчан ня в діа -
ло зі», ра ди мо звер ну ти ся до чис лен них дру ко ва них і ме то дич них ре сур сів, на яв них
у ме ре жі Інтер нет. Вар то ще раз на го ло си ти, що ефек тив ність ме то ду «на вчан ня
у спів пра ці» за ле жить від не пе рер в но го та ре тель но го мо ні то рин гу на вчаль ної групи
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та від го тов нос ті втру ти ти ся в її ді яль ність (за по тре би). Мож ли во, до ве деть ся змі ню -
ва ти склад груп, до дат ко во по яс ню ва ти чи мо де лю ва ти по тріб ні на вич ки. Та кож,
важ ли во за охо чу ва ти уч нів са мо стій но кон т ро лю ва ти свої успі хи.

Ми пе ре ко на ні, що не об хід но за без пе чу ва ти на леж ний на вчаль ний до свід
всім уч ням в ін к лю зив ній шко лі. Пред с тав ле ні в цьо му роз ді лі ме то ди на вчан ня
у спів пра ці є над зви чай но плід ни ми для вдос ко на лен ня на ви чок між осо бис тіс -
но го спіл ку ван ня та ак ти ві за ції на вчаль ної ді яль нос ті. Але най важ ли ві ше те,
що спів пра ця у на вчан ні, в різ но ма ніт них сво їх фор мах, є фун да мен таль ним
чин ни ком за без пе чен ня ін к лю зив ної прак ти ки на уро ці, де від по ві даль ність
за на вчан ня по ді ля ють між со бою різ ні чле ни шкіль ної гро ма ди.

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ РОЗДІЛУ
Ко о пе ра тив не на вчан ня — спів ро біт ниц т во, що має фор му струк ту ро ва ної вза є -
мо дії в ма лих гру пах та пе ред ба чає спіль ну ді яль ність уч нів, спря мо ва ну на до -
сяг нен ня ко лек тив ної ме ти.
По зи тив на вза є мо за леж ність — си ту а ція, ко ли до сяг нен ня ко лек тив ної ме ти або
ство рен ня спіль но го про дук ту ді яль нос ті за ле жить від дій усіх учас ни ків гру пи.
Вза є мо нав чан ня — за галь не по нят тя для по зна чен ня ме то дик ко о пе ра тив но го
на вчан ня, які пе ред ба ча ють пар ну ро бо ту уч нів, один з яких ви сту пає в ро лі нас -
тав ни ка, а дру гий — то го, хто на вча єть ся У ме то ди ках, за учас тю уч нів з різ них
ві ко вих груп, стар ший діє в якос ті вчи те ля/нас тав ни ка/тью то ра для мо лод шо го
уч ня. В ме то ди ках по пе ре мін но го вза є мо нав чан ня уч ні в па рах ви ко ну ють ро лі
вчи те ля та уч ня по чер зі.
На вчан ня в діа ло зі — один з ме то дів на вчан ня у спів пра ці, орі єн то ва ний на глиб -
ше ро зу мін ня про чи та но го; пе ред ба чає та ку ор га ні за цію ро бо ти з тек с том, ко ли
вчи тель та уч ні по чер зі ве дуть об го во рен ня йо го час тин з до по мо гою чо ти рьох
по слі дов них стра те гій: уточ нен ня, по ста нов ки за пи тань, уза галь нен ня та про -
гно зу ван ня.

ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ ТА РЕФЛЕКСІЇ
8.1. Яки ми кри те рі я ми мо же ско рис та ти ся вчи тель для ви бо ру більш до ціль но -

го пе да го гіч но го під хо ду з двох ва рі ан тів — тра ди цій но го на вчан ня, зо се -
ред же но го на осо бис тос ті пе да го га та на вчаль ної спів пра ці між уч ня ми?

8.2. Чи мож на ствер д жу ва ти, що де які ас пек ти на вчан ня більш при род но під хо дять
для ре алі за ції на вчан ня у спів пра ці? Які це ас пек ти? Обґрун туй те свою дум ку.

8.3. З яки ми по тен цій ни ми проб ле ма ми мо же зі ткну ти ся вчи тель у про це сі
впро вад жен ня на вчан ня у спів пра ці? Як змен ши ти ри зи ки й за по біг ти мож -
ли вим проб ле мам?
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Організація 
інклюзивної класної кімнати

ГОЛОВНІ ТЕМИ РОЗДІЛУ
• Фі зич ний прос тір ін к лю зив ної клас ної кім на ти
• Схе ми роз мі щен ня парт
• Орга ні за цій ні ас пек ти ре алі за ції на вчаль но го про це су

– уч нівсь кі обов’яз ки;
– по ря док дій у над зви чай них си ту а ці ях;
– план для ор га ні за ції ро бо ти вчи те ля на за мі ні

• Осо бис тий до гляд
• Лі ки у шко лі

Для успіш но го на вчаль но го про це су пер шо чер го ве зна чен ня має ор га ні за ція
ді яль нос ті уч нів і пра ців ни ків у кла сі. Ви роб лен ня чіт ких пра вил і про це дур

за без пе чує ефек тив ну ро бо ту впро довж дня і до сяг нен ня оп ти маль но го
навчально го ре зуль та ту. То му час то вчи те лю роз ма ї то го кла су спер шу не об хід но
ре тель но про ду ма ти та кі пра ви ла. Ви на го ро дою за ці зу сил ля бу де по сту по ве
фор му ван ня здо ро во го пе да го гіч но го се ре до ви ща для всіх, яке спри я ти ме згур -
ту ван ню уч нівсь кої спіль но ти кла су та ак ти ві за ції на вчаль ної ді яль нос ті. В цьо -
му роз ді лі пред с тав ле но кіль ка спо со бів за про вад жен ня пра вил і про це дур,
орі є но ва них на ство рен ня ін к лю зив ної ат мо сфе ри. Ви світ ле но та кі пи тан ня
як ор га ні за ція фі зич но го прос то ру у клас ній кім на ті, схе ми роз мі щен ня парт,
орга ні за цій ні ас пек ти ре алі за ції на вчаль но го про це су, за без пе чен ня осо бис то го
до гля ду та прий ом ме дич них пре па ра тів діть ми, які їх по тре бу ють.

Орга ні за ція фі зич но го прос то ру в ін к лю зив но му кла сі
Однією з най важ ли ві ших умов на вчан ня є від по від на ор га ні за ція фі зич но го
прос то ру клас ної кім на ти. Ни ні за галь но прий ня тою ста ла дум ка про те, що всі
уч ні по вин ні ма ти фі зич ний до ступ до клас ної кім на ти, щоб спіль но зі сво ї ми
то ва ри ша ми за лу ча ти ся до різ них ви дів на вчаль ної ді яль нос ті. За без пе чен ня
фізич но го до сту пу є ви зна чаль ною пе ре ду мо вою на вчан ня в ін к лю зив но му
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середо ви щі, без ньо го жо ден ін ший тип до сту пу — зок ре ма, до ступ до ку ри ку лу -
му або со ці аль ний — не мож ли вий. Від так, ад мі ніс т ра ція за кла ду й учи тель ма ють
ство рю ва ти умо ви для то го, щоб усі уч ні мог ли по тра пи ти до клас ної кім на ти.
Во ни та кож ма ють чіт ко ін фор му ва ти від по від но го пра ців ни ка шко ли про не -
об хід ні струк тур ні мо ди фі ка ції та за без пе чу ва ти їх ре алі за цію. При цьо му їх
не слід сприй ма ти як роз кіш, за яку осо ба має бу ти вдяч ною. Та кі мо ди фі ка ції —
не біль ше ніж ба зо вий мі ні мум то го, що шко ла зо бов’яза на ро би ти для за до во -
лен ня по треб сво їх уч нів. У ба га тьох освіт ніх сис те мах у бюд же ті пе ред ба ча ють
окре мі ці льо ві кош ти й роз роб ля ють ре зер в ні пла ни для здій с нен ня мо ди фі ка ції
іс ну ю чих спо руд. На ра зі біль шість но вих шкіль них бу ді вель зво дить ся з ура ху -
ван ням прин ци пів уні вер саль ної до ступ нос ті (або до ступ нос ті для всіх).

Ко ли йдеть ся про за без пе чен ня уні вер саль но го фі зич но го до сту пу, пе ре ду -
сім на дум ку при хо дить вста нов лен ня пан ду сів усю ди, де є схо ди. Пан ду си ма ють
ве ли ке зна чен ня для ство рен ня до ступ но го се ре до ви ща; при цьо му во ни роз ра -
хо ва ні не ли ше на ді тей на віз ках, а й лю дей, які пе ре су ва ють ся за до по мо гою
хо дун ків або яким склад но пе ре су ва ти ся, в то му чис лі на ді ду сів і ба бусь уч нів
та ін ших від ві ду ва чів шко лі. Вста нов лен ня та ких кон ст рук цій не обов’яз ко во по -
тре бує знач них кош тів. Ни ні іс нує ши ро кий ви бір пан ду сів за ро зум ною ці ною,
які лег ко пе ре мі ща ти й збе рі га ти (на прик лад, бать ки час то ви ко рис то ву ють їх
для по сад ки ди ти ни на віз ку в ав то мо біль). У шко лах та кож зу стрі ча ють ся пан -
ду си з міц ної фа не ри по фар бо ва ні спе ці аль ною фар бою з ефек том не слизь ко го
по крит тя, які пов ніс тю від по ві да ють ви мо гам на вчаль но го за кла ду в пла ні еко -
но міч нос ті, на дій нос ті й три ва ло го стро ку служ би. Якщо шкіль на бу дів ля має
кіль ка по вер хів, ре ко мен ду єть ся ви вчи ти мож ли вість вста нов лен ня ліф ту. Для
цьо го зна до бить ся пев ний час, то му ад мі ніс т ра ція мо же тим ча со во ско ри гу ва ти
роз клад за нять та ким чи ном, щоб усі уро ки в кла сах, де на вча ють ся уч ні з труд -
но ща ми пе ре су ван ня, про хо ди ли в кім на тах на пер шо му по вер сі.

Вод но час, проб ле ма за без пе чен ня уні вер саль но го до сту пу не ви чер пу єть ся
вста нов лен ням на леж них пан ду сів. Зок ре ма, мо же ви ник ну ти по тре ба в роз ши -
рен ні двер них про рі зів. Будь-ко му, хто про вів при най м ні один день у віз ку, знай -
о ме від чут тя по дер тої шкі ри на кіс точ ках паль ців пі сля спроб про тис ну ти ся че рез
за вузь кі две рі. Вар то та кож звер ну ти ува гу на спо сіб від кри ван ня й за кри ван ня
две рей. Мож ли во, іс ну ю чі две рі не об хід но за мі ни ти та ки ми, які лег ко від чи ня -
ти із си дя чо го по ло жен ня і за ли ша ють ся від чи не ни ми до стат ньо дов го, щоб
учень з труд но ща ми пе ре су ван ня міг по тра пи ти до кла су. За га лом пи тан ня ар хі -
тек тур них мо ди фі ка цій на ле жить до ком пе тен ції ар хі тек то рів та ін же не рів, які
про во дять ауди ти до ступ нос ті се ре до ви ща. Про те вчи те лям теж важ ли во ро зу -
мі ти, які ви ди за галь них мо ди фі ка цій по тріб ні в ме жах шко ли. Усві дом лю ва ти
зна чен ня та ких проб лем не об хід но, бо, за зви чай, та кі ауди ти здій с ню ють ся
на про хан ня шкіль них пра ців ни ків, які по сту по во пе ре свід чу ють ся в то му, що бу -
дів ля на вчаль но го за кла ду біль ше не від по ві дає по тре бам уч нівсь ко го кон тин -
ген ту. І як що пер со нал не звер тає ува гу від по від них фа хів ців на цю проб ле му,
то про та кі мо ди фі ка ції за бу ва ють, пе ре ста ють зва жа ти на них, або ви рі шу ють,
що в них не має не об хід нос ті.

188 •   Iнклюзивна освіта



У сво є му кла сі учи тель мо же сут тє во впли ва ти на за без пе чен ня фі зич но го
до сту пу. Пі сля то го, як уч ні по тра пи ли до клас ної кім на ти, во ни по вин ні ма ти
змо гу віль но пе ре су ва ти ся нею. То му, що біль шу пло щу во на має, то кра ще, особ -
ли во як що де які ді ти ко рис ту ють ся віз ка ми або ін ши ми до по між ни ми за со ба ми
пе ре су ван ня. Су час ні кла си час то за став ле ні стіль ця ми, пар та ми, лав ка ми, сте -
ла жа ми, ко роб ка ми й ін ши ми на вчаль ни ми ма те рі а ла ми, які час то ство рю ють
іс тот ні проб ле ми для окре мих уч нів, у то му чис лі з труд но ща ми пе ре су ван ня. Від
цьо го та кож мо жуть по тер па ти уч ні з по ру шен ня ми зо ру. На прик лад, як що в кла -
сі є та кі ді ти, то две рі по всяк час ма ють бу ти пов ніс тю від чи не ні або пов ніс тю за -
чи не ні. Інак ше на вхо ді чи ви хо ді з клас ної кім на ти ди ти на мо же ви пад ко во го
на штов х ну ти ся на на пів від чи не не двер не по лот но, яке їй по мі ти ти склад ні ше.
Крім то го, пар ти іно ді роз мі щу ють та ким чи ном, щоб усі зо ни клас ної кім на ти
за ли ша ли ся не до ступ ни ми для всіх уч нів. Та кож, за гро зу ста нов лять ре чі на під -
ло зі ви со тою до ко лі на, зок ре ма ки лим ки: в них за стря га ють ко ле са віз ка й че -
рез них лег ко спіт к ну ти ся. Лор ман (2000) до слід жу вав ви па док 15-річ но го уч ня
на віз ку, який по стій но сти кав ся із се рйоз ною проб ле мою до сту пу. Під літ ка час -
то за сму чу ва ло те, що він мав змо гу пе ре су ва ти ся ли ше пе ред ньою час ти ною
клас ної кім на ти, бо че рез роз та шу ван ня парт усі ін ші зо ни бу ли для ньо го не до -
ступ ні. За йо го сло ва ми, та ка си ту а ція не га тив но по зна ча ла ся на сто сун ках з ро -
вес ни ка ми, які за зви чай си ді ли по да лі від учи те ля на зад ніх пар тах. То му
пе да го гам слід ре тель но об мір ку ва ти різ ні ва рі ан ти, щоб оп ти маль но ор га ні зо -
ву ва ти фі зич ний прос тір з ура ху ван ням по треб кож но го уч ня. Звіс но, це за вдан -
ня прос ті ше розв’яза ти у ве ли кій ауди то рії, де біль ша пло ща дає змо гу
роз та шу ва ти пред ме ти об ста нов ки на до стат ній від ста ні од не від од но го. В мен -
ших клас них кім на тах пи тан ня ви бо ру не об хід них ер го но міч них меб лів та спо -
сіб їх роз мі щен ня по тре бує глиб шо го ана лі зу. В кла сах, де на вча ють ся уч ні
з по ру шен ня ми зо ру, не ба жа но час то пе ре став ля ти меб лі й ре ор га ні зо ву ва ти об -
лаш ту ван ня ауди то рії.

Для уч нів, яким склад но зо се ред жу ва ти ся, міс це слід оби ра ти в зо ні з мі ні -
маль ною кіль кіс тю від во лі ка ю чих чин ни ків. Зро зу мі ло, що за пар тою бі ля вік на
їм нав ряд чи вдасть ся кон цен т ру ва ти ува гу на на вчаль но му за вдан ні. Ана ло гіч -
но, кра ще уни ка ти зон, на си че них сти му лю ю чи ми ма те рі а ла ми: по сте ра ми, ак -
ва рі у ма ми, кліт ка ми з тва ри на ми то що. Та кож, про дук тив ній на вчаль ній
ді яль нос ті уч ня з труд но ща ми кон цен т ра ції не спри я ти ме міс це в зо ні з по жвав -
ле ним ру хом, на прик лад бі ля две рей чи по лиць з ма те рі а ла ми, які час то ви ко -
рис то ву ють ся.

Слід та кож взя ти до ува ги ви со ту парт і лав у кла сі. На прик лад, у се ред ній
шко лі в ка бі не тах при род ни чих на ук усім уч ням не об хід но за без пе чи ти до ступ
до ра ко вин з во дою та ін ших еле мен тів об лаш ту ван ня, зок ре ма га зо вих лі ній для
бун зе новсь ких паль ни ків. Мож ли во, в ін к лю зив но му кла сі де які ла ви до ве деть -
ся зро би ти ниж чи ми, а де які пар ти — під ня ти. По ли ці теж не об хід но роз та шо -
ву ва ти на на леж ній ви со ті для всіх уч нів. Пев ні склад но щі мо же ста но ви ти
зни жен ня рів ня вбу до ва них лав, про те на та кі за хо ди вар то пі ти, як що во ни
спри я ти муть на вчаль но му про це су. Збіль ши ти ви со ту пар ти, щоб під нею міг по -
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міс ти ти ся ві зок, до стат ньо прос то. Ми ба чи ли, як у де яких на вчаль них за кла дах
ви ко рис то ву ють ся спе ці аль ні ме та ле ві по дов жу ва чі, які кріп лять ся зни зу до ні -
жок пар ти й та ким чи ном під ні ма ють її. Це не до ро га й ефек тив на аль тер на ти ва
при дбан ню но вої спе ці аль но адап то ва но ва ної уч нівсь кої пар ти.

Якщо в кла сі є уч ні з по ру шен ня ми зо ру, особ ли ву ува гу не об хід но звер ну -
ти на за без пе чен ня від по від но го освіт лен ня й огля до вос ті. Кон к рет ні по ра ди
зі ство рен ня умов для та ких ді тей за ле жать від їх ніх ін ди ві ду аль них особ -
ливостей, але, за зви чай, для них ре ко мен ду єть ся ви би ра ти міс це з на леж ним
освіт лен ням, звід ки во ни мо жуть доб ре ба чи ти будь-які на вчаль ні ма те рі а ли,
що ви ко рис то ву ють ся на уро ці. Учнів з пов ною або час т ко вою втра тою слу ху не -
об хід но са ди ти там, де во ни змо жуть най кра ще чу ти ска за не на уро ці та ба чи ти
пе ре кла да ча жес то вої мо ви. Якщо та ка ди ти на чи тає по гу бах (ро зу міє сло ва з ру -
ху губ мов ця), са ди ти її по тріб но там, звід ки во на доб ре ба чи ти ме, як го во рить
учи тель та ін ші уч ні.

Мо ди фі ка ції, спря мо ва ні на за без пе чен ня до сту пу для всіх, роз по чи на ють -
ся з клас ної кім на ти але, без пе реч но, не об ме жу ють ся її рам ка ми. В іде аль но му
ва рі ан ті, будь-яка зо на в шко лі має бу ти до ступ ною для всіх уч нів (див. встав ку
9.1). До них на ле жить і кан це ля рія на вчаль но го за кла ду, вчи тель сь кі, при мі щен -
ня для за нять спор том та іг ро вий май дан чик. Пит ні фон тан чи ки та кож ма ють
бу ти на леж ної ви со ти, щоб усім уч ням бу ло зруч но ни ми ко рис ту ва ти ся. По тен -
цій но не без печ ні еле мен ти ар хі тек ту ри та ін тер’єру, зок ре ма стов пи, пе ри ла, схо -
ди чи ла ви, не об хід но фар бу ва ти в яс к ра вий ко лір, щоб уч ні з по ру шен ня ми зо ру
ви пад ко во на них не на штов ху ва ли ся.

Встав ка 9.1. Фі зич ний до ступ у клас ній кім на ті та по за нею: 
про що вар то по ду ма ти

• Пан ду си всю ди, де є схо ди.
• Ши ри на й роз та шу ван ня две рей і двер них про рі зів; швид кість від кри ван ня

і закри ван ня две рей.
• Роз мі щен ня меб лів.
• Облаш ту ван ня клас ної кім на ти: іг ри, ко роб ки, ки лим ки, іг раш ки, спор тив ний

інвен тар.
• Ви со та парт, лав і по лиць.
• Освіт лен ня.
• Хо ро ший огляд з ро бо чо го міс ця.
• Від во лі ка ю чі чин ни ки.
• До ступ до ра ко вин з во дою та ін шо го спе ці а лі зо ва но го об лаш ту ван ня клас ної

кім на ти.
• До ступ до пит них фон тан чи ків.
• До ступ до ін ших зон у ме жах на вчаль но го за кла ду, на прик лад до ін ших бу ді вель,

спор тив них та іг ро вих май дан чи ків.
• Чіт ка ви ди мість по тен цій но не без печ них еле мен тів ар хі тек ту ри та ін тер’єру.
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Схе ми роз мі щен ня парт
Існує кіль ка ва рі ан тів роз мі щен ня уч нів та об’єд нан ня їх у гру пи для на вчаль ної
ді яль нос ті на уро ці. У де яких кла сах, зок ре ма для ді тей мо лод шо го ві ку, на вчаль -
ний про цес по бу до ва ний та ким чи ном, що уч ні біль ше ча су про во дять у не фор -
маль но му се ре до ви щі, ніж за пар тою. З ін шо го бо ку, на за нят тях із пев них
пред ме тів у се ред ній шко лі во ни пе ре важ но си дять на сво їх міс цях. У цьо му
парагра фі ми роз гля не мо по ши ре ні ва рі ан ти роз мі щен ня меб лів у клас ній
кімнаті, при дат ні для будь-якої ві ко вої гру пи та для будь-яко го на вчаль но го
сере до ви ща (див. встав ку 9.2).

Встав ка 9.2. Ре ко мен да ції що до роз мі щен ня парт і ви ко ри стан ня
просто ру в ін к лю зив но му кла сі

• Дай те уч ням мож ли вість оби ра ти міс ця за влас ним ба жан ням, як що це не ство -
рює проб лем фі зич но го до сту пу.

• Роз сад жуй те уч нів ра зом з пар т не ра ми, з яки ми во ни час то пра цю ють у па рі й го -
ту ють за вдан ня. Це спри я ти ме вза є мо під т рим ці у на вчан ні.

• Учнів, які сти ка ють ся з труд но ща ми в пев ній ака де міч ній га лу зі, кра ще са ди ти
по ряд з од но клас ни ка ми, які доб ре за сво юють цей пред мет та по да ють хо ро -
ший при клад для на слі ду ван ня.

• За мож ли вос ті, на ма гай те ся са ди ти уч нів по да лі від об’єк тів, які від во лі ка ти муть
їх ню ува гу.

• За по тре би, ви ко рис то вуй те спе ці аль ні сто ли з пе ре го род ка ми або зо ни ти ші.
• На ма гай те ся вра хо ву ва ти на вчаль ні сти лі ді тей у про це сі об лаш ту ван ня ро бо -

чих зон.
• Стеж те за тим, щоб на пар тах ле жа ли ли ше ті ма те рі а ли, які не об хід ні для по точ -

ної на вчаль ної ді яль нос ті.
• За без печ те без бар’єр ний до ступ для всіх.
• За лиш те до стат ньо прос то ру для ру ху.
• По ста рай те ся ство ри ти умо ви для гнуч кої ор га ні за ції ро бо ти в гру пах.

Дже ре ло: за ма те рі а ла ми Мор (1995).

Тра ди цій на схе ма роз мі щен ня парт
Ко лись сто ли або пар ти у кла сі бу ло прий ня то ста ви ти ря да ми, й уч ні си ді ли
один за од ним об лич чям до вчи те ля, який за зви чай по яс ню вав ма те рі ал бі ля
клас ної дош ки (див. рис. 9.1). Це доб ре вид но на дав ніх фо то гра фі ях клас них
кім нат. Чи ма ло пе да го гів і на да лі до три му ють ся цьо го під хо ду, са ме так роз сад -
жу ю чи уч нів, та вва жа ють йо го ефек тив ним у сво є му кон тек с ті. Час то в ка бі не -
тах се ред ньої шко ли меб лі від по чат ку роз ша ро ва ні та ким чи ном, і вчи те лям, які
не пра цю ють в та кій ауди то рії по стій но і ли ше про во дять окре мі уро ки, склад но
щось сут тє во змі ни ти.
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Ри су нок 9.1. Схе ма роз мі щен ня парт у кла сі, 
орі єн то ва на на тра ди цій ну ме то ди ку ви кла дан ня.

Цей ва рі ант роз сад жу ван ня уч нів не по збав ле ний пев них пе ре ваг. Він
сприяє зо се ред жен ню ува ги на осо бі вчи те ля, який сто їть пе ред кла сом. Своєю
чер гою, вчи тель ба чить об лич чя кож но го уч ня, що дає йо го змо гу кон т ро лю ва -
ти, на скіль ки він або во на уваж но слу хає та чи не від во лі ка єть ся від по точ ної ді -
яль нос ті (МакНа ма ра і Во, 1993). Вод но час, для та ко го під хо ду ха рак тер ні кіль ка
не до лі ків. У ньо му на вчаль ний про цес ґрун ту єть ся на про від ній ро лі вчи те ля,
тож і мож ли вос тей для на вчан ня уч нів од не від од но го шля хом об го во рен ня
знач но мен ше. Зде біль шо го, та ка ор га ні за ція клас ної кім на ти спо ну кає до за -
сто су ван ня тра ди цій ної ме то ди ки на осно ві ус них по яс нень і за пи сів на дош ці
(на віть як що ці за пи си зроб ле но на ін тер ак тив ній дош ці елек т рон ним мар ке -
ром); від по від но, на та ко му уро ці ма ло сти му лів для зна чи мо го за лу чен ня ді тей
до на вчаль ної пра ці (Вул фолк, 2001). Крім то го, в по діб но му на вчаль но му се ре -
до ви щі проб ле ма тич но вра хо ву ва ти ін ди ві ду аль ні труд но щі. Існує по тен цій на
не без пе ка пе ре тво рен ня уч нів на па сив них от ри му ва чів знань, за мість ак тив них
учас ни ків про це су на вчан ня.

В ор га ні зо ва ній та ким чи ном клас ній кім на ті уч ні з особ ли ви ми освіт ні ми
по тре ба ми опи ня ють ся в особ ли во не ви гід но му ста но ви щі. Як ми за ува жу ва ли
ви ще, їм час то до во дить ся си ді ти не з дру зя ми, а в пе ред ній час ти ні кла су під
пиль ним по гля дом учи те ля. Міс це за пар тою не по да лік від дош ки по зи тив но
впли ває на рі вень ака де міч ної успіш нос ті (Вул фолк, 2001), але та кож спри чи няє
фор му ван ня знач них со ці аль них бар’єрів (Лор ман, 2001). Інший, більш іс тот -
ний, не до лік пов’яза ний з тим, що ба га тьом уч ням не об хід но знач но ак тив ні ше
за лу ча ти ся до на вчаль ної ді яль нос ті, ніж це мож ли во за та ко го під хо ду. Час то
в рам ках цієї мо де лі во ни ма ють змо гу вза є мо ді я ти ли ше з тим, хто си дить
поруч. Та кий об ме же ний рі вень со ці аль ної вза є мо дії ма ло узгод жу єть ся з пе да -
го гіч ними тех но ло гі я ми на осно ві со ці аль но го кон ст рук ти віз му, що під крес лю -
ють її значен ня в ор га ні за ції ро бо ти вчи те ля та уч нів і під твер ди ли свою
ефек тив ність у про це сі на уко вих до слід жень (Пур да вуа, Свеч і Ко уен, 2005).
Крім то го, в класі із тра ди цій ною схе мою роз мі щен ня парт учи тель має доб ре
про ду ма ти ме то ди ку ро бо ти асис тен та вчи те ля (па ра пе да го га). Щоб на да ва ти
під трим ку окре мим уч ням, цьо му пра ців ни ку не об хід но си ді ти без по се ред ньо
по руч. Оскіль ки дитина з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми за зви чай по тре бує
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ви со ко го рів ня підтрим ки, то асис тент пе да го га час то має си ді ти бі ля її пар ти,
і це ве де до по даль шо го об ме жен ня мож ли вос тей для со ці аль ної вза є мо дії з од -
но клас ни ка ми.

Гру пи з од на ко вим рів нем успіш нос ті
Де які вчи те лі роз сад жу ють уч нів гру па ми, ви хо дя чи з їх ніх здіб нос тей, знань,
умінь і на ви чок у різ них ака де міч них га лу зях. Цей під хід от ри мав на зву фор му -
ван ня груп за рів нем успіш нос ті. Учні у гру пах не обов’яз ко во си дять об лич чям
до вчи те ля, який, своєю чер гою, та кож стає більш мо біль ним і мо же по яс ню ва -
ти ма те рі ал або да ва ти ін струк ції, пе ре бу ва ю чи в будь-якій час ти ні клас ної кім -
на ти (див. рис. 9.2). Та кий під хід до об’єд нан ня уч нів у гру пи має кіль ка сут тє вих
пе ре ваг. Зок ре ма, ко ли вчи тель ру ха єть ся по кла су, біль ше уч нів по чи нає уваж -
но йо го слу ха ти та ак тив но до лу ча ти ся до на вчан ня. За зви чай, ді ти у гру пах обер -
не ні один до од но го й мо жуть вза є мо ді я ти у про це сі на вчаль ної ді яль нос ті. Час
від ча су вчи тель пра цює з окре ми ми гру па ми, до би ра ю чи від по від ну ме то ди ку й
ко ри гу ю чи свої дії за леж но від рів ня під го тов ле нос ті чи по треб їх учас ни ків. Крім
то го, по рів ня но з тра ди цій ною схе мою роз мі щен ня ря да ми, та ка си ту а ція знач -
но по лег шує уч нівсь ку вза є мо дію та вза є мо нав чан ня. Про дов жу ю чи по рів нян -
ня, слід за ува жи ти, що, за вдя ки цьо му ва рі ан ту роз мі щен ня парт гру па ми,
у клас ній кім на ті звіль ня єть ся біль ше прос то ру і пе да го го ві на ба га то лег ше
підійти до пев ної гру пи для на дан ня до по мог ти чи ін ди ві ду аль но го по яс нен ня
ма те рі а лу.

Вод но час, не мож на обій ти ува гою і де які сут тє ві не до лі ки цьо го під хо ду
до фор му ван ня груп, оскіль ки во ни пе ре ва жа ють на ве де ні ви ще по зи тив ні ас -
пек ти. По-пер ше, за чле на ми кож ної гру пи май же не од мін но за кріп лю єть ся пев -
на «со ці аль на стиг ма», особ ли во як що ді ти на ле жать до гру пи, якій склад но
да єть ся ма те рі ал про гра ми (МакНа ма ра і Во, 1993). Між уч ня ми мо же ви ник ну -
ти кон ку рен ція че рез ба жан ня пе рей ти до «кра щої» гру пи, що, за ви снов ка ми
до слід жень, не га тив но по зна ча єть ся на со ці аль но му клі ма ті в клас но му й за галь -
но шкіль но му уч нівсь ко му ко лек ти ві (Гал лам, 2002). По-дру ге, ві до мо, що об’єд -
нан ня уч нів у гру пи за рів нем ака де міч ної успіш нос ті не ве де до по кра щен ня
за галь них ака де міч них по каз ни ків усіх ді тей. І хо ча при на леж ність до гру пи
більш об да ро ва них мо же бу ти ко рис ною для окре мих уч нів, та кі час то по зи тив -
ні ака де міч ні та со ці аль ні на слід ки на реш ту кла су май же не по ши рю ють ся
(МакНа ма ра і Во, 1993). До то го ж, як свід чить до свід, за лу чен ня асис тен та вчи -
те ля дає най кра щі ре зуль та ти то ді, ко ли та кий пра ців ник є сво го ро ду ре сур сом
для всьо го кла су (див. роз діл 5). В кон тек с ті груп з од на ко вим рів нем успіш нос -
ті, асис тен ти вчи те ля час ті ше си дять по руч з гру па ми слаб ших уч нів, бо за га лом
вва жа єть ся, що та кі ді ти по тре бу ють ви що го рів ня ін ди ві ду аль ної під трим ки.
Від по від но, при сут ність асис тен та вчи те ля ли ше по си лює ймо вір ність со ці аль -
ної стиг ма ти за ції уч нів цієї гру пи, яку реш та од но клас ни ків по чи нає сприй ма -
ти як «спе ці аль ну» гру пу в зви чай но му кла сі.
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Ри су нок 9.2. Схе ма роз мі щен ня парт для об’єд нан ня уч нів 
у гру пи за рів нем успіш нос ті

Різ но рів не ві гру пи
У ви пад ку фор му ван ня різ но рів не вих груп, в од ній і тій са мій гру пі пра цю ють
уч ні з не од на ко вим рів нем здіб нос тей, знань і на ви чок у різ них ака де міч них га -
лу зях та з різ ни ми освіт ні ми по тре ба ми (див. рис. 9.3). Де да лі біль ше вчи те лів
і на уков ців схиль ні вва жа ти цей під хід оп ти маль ним, оскіль ки він дає змо гу
уник ну ти біль шос ті труд но щів, при та ман них гру пам з од на ко вим рів нем успіш -
нос ті. В ро бо ту різ но рів не вої гру пи кож на ди ти на прив но сить свій ін ди ві ду аль -
ний до свід, за пас знань, ін те ре си й здіб нос ті; во на мо же вза є мо ді я ти з ін ши ми
учас ни ка ми й на вча ти ся в них. Зва жа ю чи на ши ро кі мож ли вос ті для вза є мо дії
в різ но рів не вих гру пах, учи тель мо же ре алі зо ву ва ти чис лен ні кон ст рук ти віст -
ські осо бис тіс но орі єн то ва ні тех но ло гії, зок ре ма на вчан ня за прин ци пом «рів -
ний — рів но му» і ко о пе ра тив не на вчан ня (МакІнер ні та МакІнер ні, 2002).
За по тре би, уч ні та кож ви ко ну ють ін ди ві ду аль ні за вдан ня. Пе ре ва ги та ко го під -
хо ду для пе да го га по ля га ють у то му, що він ви сту пає ор га ні за то ром на вчаль ної
ді яль нос ті уч нів, за мість ви ко рис то ву ва ти тра ди цій ні ме то ди із ви зна чаль ною
рол лю вчи те ля; мо же по яс ню ва ти ма те рі ал і да ва ти ін струк ції з будь-якої час ти -
ни клас ної кім на ти; має змо гу більш гнуч ко ви бу до ву ва ти на вчаль ний про цес,
бо за вдя ки та ко му під хо ду йо му знач но прос ті ше пе ре мі ща ти ся по кла су й на -
да ва ти ін ди ві ду аль ну до по мо гу. Крім то го, об’єд нан ня в од ну гру пу ді тей з різ -
ни ми силь ни ми сто ро на ми й по тре ба ми озна чає, що во ни мо жуть до по ма га ти
од не од но му в на вчан ні. Це ве де до зба га чен ня на вчаль но го до сві ду й ви хо вує
дух спіль нос ті. Роз по діл різ них ді тей із різ но ма ніт ни ми по тре ба ми по гру пах є
корис ним з по гля ду ор га ні за ції ро бо ти асис тен та вчи те ля. В та кій си ту а ції він
час ті ше пра цює з кож ною гру пою та спіл ку єть ся з усі ма уч ня ми, а не зо се -
реджуєть ся на од ній зо ні клас ної кім на ти, як на уро ці, де уч ні об’єд ну ють
у групи за рів нем успіш нос ті.
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Ри су нок 9.3. Схе ма роз мі щен ня парт для ро бо ти в різ но рів не вих гру пах

Інди ві ду аль ні на вчаль ні міс ця
Де які пе да го ги на да ють пе ре ва гу та кій ор га ні за ції клас ної кім на ти, яка зов сім
не пе ред ба чає об’єд нан ня у гру пи. На то мість, во ни ство рю ють пев ну кіль кість
не ве ли ких на вчаль них місць, які ді ти оби ра ють, ке ру ю чись влас ни ми впо до бан -
ня ми або ви мо га ми по став ле ної вчи те лем за да чі (див. рис. 9.4). Та кий під хід пе -
ре важ но за сто со ву єть ся у кла сах, де на вча ють ся уч ні мо лод шо го ві ку, але на віть
у се ред ній шко лі ро бо чий прос тір де яких зон (на прик лад бі б ліо те ка) струк ту ро -
ва ний за цією мо дел лю. Її пе ре ва ги зу мов ле ні тим, що вік уч ня не має сут тє во го
зна чен ня, і бу ло б по мил кою вва жа ти її ко рис ною ли ше для ро бо ти з мо лод ши -
ми діть ми.

У рам ках та ко го під хо ду ди ти на са ма мо же оби ра ти най більш зруч не для се -
бе міс це. Пло щу клас ної кім на ти по ді ле но на окре мі зо ни: для на вчан ня у ве ли -
кій і в ма лих гру пах, а та кож для ін ди ві ду аль ної ро бо ти. Для про ек т ної ді яль нос ті,
яка пе ред ба чає чи тан ня ма те рі а лів або не фор маль не об го во рен ня, до ціль но ство -
ри ти ком фор т ну зо ну з ди ван чи ком і по душ ка ми. На уро ці уч ні пра цю ють у різ -
них зо нах, а вчи тель і асис тент вчи те ля (па ра пе да гог) пе ре мі ща ють ся по кла су й
на да ють не об хід ну під трим ку від по від но до ін ди ві ду аль них по треб дітей.

Го лов ний не до лік цьо го під хо ду до ор га ні за ції клас ної кім на ти зу мов ле ний
прак тич ни ми мір ку ван ня ми. Ефек тив на ро бо та в та ко му се ре до ви щі (ко ли уч ні
са мо стій но оби ра ють на вчаль не міс це, де зго дом си ді ти муть на різ них уро ках)
ви ма гає ви со ко го рів ня са мо дис цип лі ни й мо ти ва ції до на вчаль ної пра ці. То му
нав ряд чи він бу де од на ко во до ціль ним для кож ної гру пи уч нів. Де яким ді тям
важ ко звик ну ти до від сут нос ті струк ту ри, що є ха рак тер ною ри сою та ко го
навчаль но го се ре до ви ща. Від по від но до цьо го під хо ду, во ни та кож ма ють бу ти
спро мож ни ми опа но ву ва ти ін ди ві ду аль ні кур си та пев ною мі рою ор га ні зо ву вати
влас ний про цес на вчан ня (МакНа ма ра і Во, 1993).
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Ри су нок 9.4. Схе ма роз мі щен ня за ін ди ві ду аль ни ми на вчаль ни ми міс ця ми

Ком бі ну ван ня під хо дів
На прак ти ці, при ви бо рі спо со бу ор га ні за ції груп для ви ко нан ня пев ної ді яль нос -
ті, вчи тель об ме же ний низ кою чин ни ків. До них на ле жать пло ща й фор ма клас -
ної кім на ти, на яв ні ре сур си, три ва лість пе ре бу ван ня в од но му й то му са мо му
ка бі не ті та особ ли вос ті уч нівсь ко го ко лек ти ву. Однак у будь-яко му ра зі не об хід -
но на ма га ти ся гнуч ко ви бу до ву ва ти на вчаль ний про цес і да ва ти уч ням змо гу під -
си лю ва ти ефек тив ність сво го на вчан ня че рез со ці аль ну вза є мо дію. То му для
ство рен ня на вчаль но го се ре до ви ща для сво їх уч нів пе да го ги мо жуть ком бі ну -
вати опи са ні ви ще ва рі ан ти роз мі щен ня парт і фор му ван ня груп. Об’єд нан ня
в гру пи за прин ци па ми осо бис тіс но орі єн то ва ної пе да го гі ки та з ура ху ван ням
по тре би в ак тив ній со ці аль ній вза є мо дії у про це сі на вчан ня за без пе чує струк -
туру, яка сприяє до сяг нен ню кра щих на вчаль них ре зуль та тів не за леж но від
складу учнівсь ко го ко лек ти ву. Про ве де на до слід ниць ка ро бо та (Алек сан дер, Роуз
і Вуд ланд, 1992, с. 32) дає під ста ви ствер д жу ва ти, що якість на вчаль ної ді яль нос -
ті на уро ці під ви щу єть ся, як що вчи те лі:
• во ло ді ють на вич ка ми ор га ні за ції на вчан ня в за галь нок лас ній гру пі, в ма лих

гру пах та ін ди ві ду аль ної ро бо ти;
• ви ко рис то ву ють по тен ці ал ко лек тив ної спів пра ці у гру пах;
• вмі ло ком бі ну ють ці стра те гії з ура ху ван ням кон к рет ної за да чі.

Орга ні за цій ні ас пек ти ре алі за ції на вчаль но го про це су
На до да ток до струк ту ри фі зич но го прос то ру у клас ній кім на ті, ефек тив ні вчи -
те лі та кож вста нов лю ють пев ні пра ви ла й чіт ко до но сять їх до уч нів. Та кі пра ви -
ла ре гу лю ють ви ко нан ня звич них по всяк ден них за вдань та ви зна ча ють по ря док
дій у си ту а ці ях, які мож ли ві ли ше за ви нят ко вих об ста вин. Наш до свід під твер -
д жує, що уч ні будь-яко го ві ку за зви чай більш ком фор т но по чу ва ють ся в сис те -
мі зро зу мі лих пра вил і про це дур. Звіс но, це не озна чає, що на вчаль ний про цес
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має бу ти су во ро рег ла мен то ва ним, але в шко лі має іс ну ва ти за галь на сис те ма
пра вил, з яки ми уч ні мо жуть зві ри ти свої дії у біль шос ті си ту а цій в кла сі.

Учнівсь кі обов’яз ки
Біль шість учи те лів до ру чає уч ням пев ні обов’яз ки, ви ко нан ня яких до по ма гає
кра ще ор га ні зу ва ти ро бо ту й жит тє ді яль ність кла су. Для ді тей мо лод шо го ві ку
та кі обов’яз ки мо жуть охоп лю ва ти будь-яку кіль кість за вдань, на прик лад: про -
ве ден ня пе ре клич ки, пе ре да ван ня по ві дом лень до кан це ля рії шко ли, під три ман -
ня по ряд ку в різ них зо нах клас ної кім на ти або до гляд за тва ри на ми в «жи во му
ку точ ку». У стар ших уч нів, які час то пе ре хо дять від од но го вчи те ля до ін шо го,
кіль кість обов’яз ків знач но зву жу єть ся, бе ру чи до ува ги менш по стій ний ха рак -
тер кон так тів із пер со на лом шко ли. Але во ни та кож мо жуть бра ти на се бе де які
за вдан ня, на прик лад ор га ні зо ву ва ти за хо ди і бра ти участь у ді яль нос ті різ но ма -
ніт них со ці аль них ко мі те тів і груп вза є мо під т рим ки на ба зі шко ли. Слід за ува жи -
ти, що в умо вах впро вад жен ня ін к лю зив ної мо де лі всі уч ні ма ють ви ко ну ва ти
пев ні обов’яз ки, які спри яють ста нов лен ню за галь но го бла го по луч чя клас но го
ко лек ти ву й за галь ної шкіль ної гро ма ди. Та кож, уч нівсь кі обов’яз ки в ме жах
класу й шко ли ма ють бу ти доб ро віль ни ми й від по ві да ти ха рак те ру ін ди ві ду -
альних на ви чок та ін те ре сів.

Ви зна чен ня по ряд ку дій у над зви чай них си ту а ці ях
У кож ній шко лі та в кож но му кла сі має іс ну ва ти чіт кий і зро зу мі лий по ря док дій
на ви па док не пе ред ба чу ва них об ста вин. Біль шість на вчаль них за кла дів з влас ної
іні ці а ти ви або за на ка зом ви що го ор га ну управ лін ня ре гу ляр но про во дять тре ну -
ван ня для від пра цю ван ня дій у над зви чай ній си ту а ції. Вра хо ву ю чи особ ли вос ті
роз ма ї то го уч нівсь ко го кон тин ген ту, пер со нал шко ли має ре тель но про ду ма ти
всі де та лі та ко го по ряд ку. На прик лад, на ви па док ева ку а ції не об хід но ви ро би ти
чіт кі за хо ди й ви зна чи ти мар ш ру ти для швид ко го й без печ но го ви хо ду з бу дів лі.
При цьо му особ ли ву ува гу слід при ді ли ти ді тям, які ма ють труд но щі пе ре су ван -
ня, по га но орі єн ту ють ся, або ма ють проб ле ми з до три ман ням вка зі вок. Пі сля
то го, як уч ні по ки ну ли при мі щен ня шко ли, важ ли во по пік лу ва ти ся про їх ню
без пе ку. На ве де ний ниж че при клад ілюс т рує зла год же ну вза є мо дію пер со на лу
та успіш ну ева ку а цію за вдя ки доб ре скла де но му й про ду ма но му по ряд ку дій
у над зви чай ній си ту а ції.

При клад: По ря док дій у над зви чай ній си ту а ції
Міс Хол лі пра цює в 5 кла сі в од ній з по чат ко вих шкіл міс та Едмон тон у Ка на ді.
Се ред її 25 уч нів од на ди ти на на віз ку і ще од на має знач ні по ру шен ня зо ру.
Одного ра зу в се ре ди ні січ ня, ко ли тер мо метр на ву ли ці по ка зу вав —15 °C і зем -
ля бу ла вкри та сні гом, спра цю ва ла шкіль на сис те ма три во ги. Учні й пра ців ни ки
ма ли тер мі но во по ки ну ти при мі щен ня. Все від бу ва ло ся за пла ном, який
вчитель ка за зда ле гідь роз ро би ла й ознай о ми ла з ним сво їх п’яти клас ни ків.

По ки уч ні вдя га ли кур т ки й шап ки та ши ку ва ли ся бі ля две рей, міс Хол лі та -
кож одяг ла паль то й го лов ний убір та пок ла ла спи сок кла су до кор зи ни з ава рій -

Організація інклюзивної класної кімнати   •  197



ним ком п лек том. У цей час до кла су зай шов пра ців ник шкіль ної кан це ля рії і до -
по міг дів чин ці з по ру шен ням зо ру одяг ти паль то й шап ку. По тім він укрив дів -
чин ку на віз ку її паль том. Щоб одяг ти паль то, дів чин ку до ве ло ся б під ні ма ти
з віз ка й ви тра ти ти ба га то ча су, що за та ких об ста вин бу ло не до ціль но. Скла да -
ю чи по ря док дій кла су в екс тре ній си ту а ції, вчи тель ка кон суль ту ва ла ся з бать ка -
ми та са мою уче ни цею, і в ре зуль та ті бу ло по год же но са ме та кі за хо ди
в над зви чай но му ви пад ку. За вка зів кою міс Хол лі всі уч ні й пра ців ни ки вий ш ли
з бу дів лі за по пе ред ньо на мі че ним мар ш ру том. Один з ад мі ніс т ра тив них пра ців -
ни ків ко тив ві зок. Пі сля ви хо ду зі шко ли клас зі брав ся у при зна че но му пун к ті.
По тім міс Хол лі взя ла з кор зи ни по кри ва ла та роз да ла їх ді тям, які за мер з ли. Во -
на про сте жи ла, щоб пер шою по кри ва ло от ри ма ла дів чин ка на віз ку, бо та не бу -
ла вдяг не на в паль то на леж ним чи ном.

По ря док дій у над зви чай них си ту а ці ях не об хід но склас ти й ви ві си ти на вид -
но му міс ці в клас ній кім на ті, щоб усі уч ні й до рос лі, які пе рі о дич но в ньо му пра -
цю ють, мог ли ознай о ми ти ся зі вста нов ле ним пла ном. Та кий по ря док має
узгод жу ва ти ся з від по від ним за галь но шкіль ним до ку мен том. Це га ран ту ва ти ме
чіт ку й зла год же ну ро бо ту всіх пра ців ни ків в ава рій ній си ту а ції.

Однак у на вчаль но му про це сі екс тре ні ви пад ки не об ме жу ють ся ін ци ден -
та ми за галь но шкіль но го зна чен ня. Во ни мо жуть ви ни ка ти й іно ді ви ни ка ють
в окре мо взя то му кла сі. І хо ча пе ред ба чи ти ко жен ви па док не ре аль но, слід про -
ду ма ти по ря док дій для мож ли вих над зви чай них об ста вин. Зок ре ма, він особ -
ли во по трі бен у кла сах, де на вча ють ся уч ні з пев ни ми за хво рю ван ня ми,
внас лі док яких для ди ти ни під ви щу єть ся ймо вір ність не щас но го ви пад ку чи ін -
шої кри тич ної си ту а ції. То му, як що будь-ко му з уч нів тер мі но во зна до бить ся не -
від клад на ме дич на до по мо га, в учи те ля має бу ти на пе ред за го тов ле ний план дій,
який пе ред ба чає звер нен ня по до по мо гу до ін ших пра ців ни ків та ви клик «швид -
кої». Якщо в клас ній кім на ті вста нов ле но те ле фон або ви ма є те при со бі влас ний
мо біль ний, то оче вид ний ви хід — по дзво ни ти в пункт швид кої ме дич ної до по -
мо ги та до ін шо го шкіль но го пра ців ни ка. Якщо в кла сі те ле фо ну не має, слід на -
пра ви ти від по ві даль но го уч ня до на леж но го пра ців ни ка з ус ним по ві дом лен ням
про ін ци дент та про не об хід ні за хо ди.

План для ор га ні за ції ро бо ти вчи те ля на за мі ні
У прак ти ці кож но го вчи те ля трап ля ють ся ви пад ки, ко ли че рез хво ро бу він або
во на зму ше ний про пус ти ти кіль ка ро бо чих днів. В ін к лю зив но му кла сі важ ли во
за зда ле гідь го ту ва ти ся до та ких пе рі о дів, ад же за зви чай хво ро ба при хо дить то ді,
ко ли ми най мен ше її очі ку є мо. То му доб ре скла де ний план для ко ле ги, який тим -
ча со во вас за мі няє, до по мо же збе рег ти на ступ ність ін к лю зив но го на вчаль но го
про це су на віть за ва шої від сут нос ті.

Крім пла нів та ін фор ма ції, які ви за зви чай за ли ша є те для вчи те ля на за мі -
ні, не об хід но та кож пе ре да ти більш кон к рет ні да ні про уч нів з різ но ма ніт ни ми
освіт ні ми по тре ба ми та опи са ти ва ші ви мо ги що до їх за лу чен ня до на вчаль но го
про це су (зро зу мі ло, ви очі ку є те пов но го за лу чен ня!). Вар то пам’ята ти, що, на віть
ко ли вас не має, ва ші уч ні за ли ша ють ся ва ши ми уч ня ми, а то му роз суд ли вий
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коле га, який тим ча со во вас за мі няє, бу де на ма га ти ся ор га ні зо ву ва ти на вчан ня
й жит тє ді яль ність кла су з мак си маль ним до три ман ням ва ших під хо дів. До сить
час то вчи те лі не зна ють, хто прий ме клас на пе рі од їхньої від сут нос ті. З цієї при -
чи ни у про це сі роз роб лен ня пла ну ми ре ко мен ду є мо ви хо ди ти з то го, що цей
фа хі вець ні чо го не знає ні про ва ших уч нів, ні про ін к лю зію. Звіс но, та ка осо ба
мо же бу ти знай о ма з кла сом та ма ти пев ний до свід впро вад жен ня ін к лю зив ної
мо де лі, але ймо вір но та кож, що во на ви явить ся но вач ком у цих пи тан нях. То му
ви ні як не мо же те зна ти на пе ред, якою ви явить ся си ту а ція на справ ді.

Учи те лю на за мі ні ста не в при го ді пап ка з не ве ли ким па ке том ма те рі а лів,
які ви ре гу ляр но онов лю є те. В стис лій фор мі во на має міс ти ти:
• за галь ну ха рак те рис ти ку уч нів у ва шо му кла сі;
• ко рот кий ви клад ва шої ін к лю зив ної фі ло со фії і ме то дів її вті лен ня на

практи ці;
• ва ше ба чен ня сто сов но то го, яким чи ном у пе рі од ва шої від сут нос ті ко ле га

має ор га ні зо ву ва ти ро бо ту з кла сом від по від но до цієї фі ло со фії;
• важ ли ву ме дич ну та ін шу ін фор ма цію.

Ці ма те рі а ли не по вин ні зай ма ти ба га то сто рі нок. Слід взя ти до ува ги,
що біль шість учи те лів на за мі ні не мо жуть до зво ли ти со бі ви тра ча ти ба га то ча су
на під го тов ку до уро ків та ви вчен ня ін фор ма ції. То му до стат ньо об ме жи ти ся дво -
ма сто рін ка ми. До дат ко ві да ні, що не ма ють прі о ри тет но го зна чен ня для ро бо -
ти ва шо го ко ле ги, мож на по міс ти ти до пап ки у фор мі до дат ку.

Якщо вам по щас ти ло пра цю ва ти з асис тен том вчи те ля (па ра пе да го гом),
то на час ва шої від сут нос ті ця осо ба ві ді гра ва ти ме важ ли ву роль у за без пе чен ні
на ступ нос ті й на да ва ти ме по тріб ну ін фор ма цію вчи те лю на за мі ні. У про це сі по -
пе ред ньо го ін струк та жу не об хід но роз’яс ни ти асис тен ту вчи те ля йо го за вдан ня
з на дан ня під трим ки кла со ві та вчи те лю, який тим ча со во ви ко нує ва ші обов’яз -
ки. Зок ре ма, про що він або во на має по ін фор му ва ти ва шо го ко ле гу та в які пе -
рі о ди впро довж дня той мо же по тре бу ва ти до дат ко вої до по мо ги.

За без пе чен ня по треб уч нів у пла ні осо бис то го до гля ду
Реш та сто рі нок цьо го роз ді лу при свя че ні пи тан ням осо бис то го до гля ду, які, му -
си мо ви зна ти, в біль шос ті ви пад ків рад ше сто су ють ся окре мих ді тей, ніж усьо го
кла су. Вод но час, во ни є важ ли вим ас пек том ор га ні за ції ін к лю зив но го на вчан -
ня. І хо ча дум ка про ви ок рем лен ня пев них груп уч нів не від по ві дає на шим за -
галь ним пе ре ко нан ням, ми не мо же мо обій ти ува гою це пи тан ня. Час то пе да го ги
не впев не ні в сво їй спро мож нос ті за без пе чу ва ти не об хід ний де яким уч ням осо -
бис тий до гляд. При цьо му, їх за не по ко єн ня обу мов ле не пе ре важ но не знан ням
то го, чо го очі ку ва ти від по діб них си ту а цій. Наш до свід, під твер д же ний ви снов -
ка ми на уко вих до слід жень, свід чить, що в мі ру ро бо ти вчи те ля з та ки ми діть ми
й пі знан ня їх на осо бис тіс но му рів ні, це за не по ко єн ня та хви лю ван ня за га лом
сут тє во змен шу єть ся. То му спо чат ку вар то спро бу ва ти від су ну ти їх на дру гий
план, по гля ну ти на си ту а цію з по зи тив но го бо ку та ско рис та ти ся за кла де ни ми
в ній мож ли вос тя ми для про фе сій но го та осо бис тіс но го зро стан ня.
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Пи тан ня за без пе чен ня де яким уч ням не об хід но го осо бис то го до гля ду по -
род жує до сить не од но знач не став лен ня се ред пред с тав ни ків пе да го гіч ної спіль -
но ти. Так, де які проф спіл ки й об’єд нан ня вчи те лів на по ля га ють на то му,
що за вдан ня шкіль но го вчи те ля — ви нят ко во у на вчан ні ді тей, а не в до гля ді
за ни ми чи за до во лен ні будь-яких ін ших по треб. Ми не мо же мо по го ди ти ся
з цією по зи цією. Пе да го гіч на ді яль ність не зво дить ся до про стої пе ре да чі уч ням
знань, умінь і на ви чок, ви зна че них освіт нім стан дар том; і ор га ні за ції, які об сто -
юють та ке вузь ке ро зу мін ня ро лі вчи те ля ви кли ка ють у нас пев ну не до ві ру.
На на ше пе ре ко нан ня, біль шість лю дей ста ють на пе да го гіч ний шлях, бо щи ро
тур бу ють ся про уч нів, праг нуть не ли ше спри я ти їхньо му на вчан ню, а й по кра -
щу ва ти їх ній за галь ний рі вень жит тя. Зде біль шо го, ви бір про фе сії вчи те ля про -
дик то ва ний не од но бо ким ба жан ням ви ко ну ва ти фун к цію пе ре да чі знань,
а зов сім ін ши ми мір ку ван ня ми. Пам’ята ю чи про це, пе ре важ на час т ка пе да го гів
з го тов ніс тю й ен ту зі аз мом прий ма ють на се бе до дат ко ві за вдан ня по за вузь ки -
ми рам ка ми ку ри ку лу му й ви кла дан ня, як що во ни спри яють під не сен ню якос -
ті жит тя уч нів та го ту ють їх до сприй нят тя но вих знань, умінь і на ви чок. У та ко му
кон тек с ті бу ло б не пра виль но вва жа ти, що ор га ні за ція осо бис то го до гля ду за уч -
ня ми або влас на участь у цьо му про це сі від об ра жає не об ґ рун то ва но за ви ще ні
ви мо ги до су час но го не бай ду жо го вчи те ля. Крім то го, час то обов’яз ки із за без -
пе чен ня осо бис то го до гля ду не пок ла да ють ся на од но го-єди но го пра ців ни ка; їх
та кож до по ма га ють ви ко ну ва ти асис тен ти вчи те ля (па ра пе да го ги), бать ки та ін -
ший пер со нал шко ли. Ниж че ми роз гля не мо два ас пек ти за без пе чен ня осо бис -
то го до гля ду, які ви кли ка ють най біль ше не впев не нос ті в учи те ля: до по мо гу під
час прий о му їжі та від ві дан ня ту а ле ту.

Спе ці аль на до по мо га під час прий о му їжі
Де які уч ні по тре бу ють спе ці аль ної до по мо ги у про це сі хар чу ван ня. За ана ло гією
з ін ши ми ас пек та ми за без пе чен ня осо бис то го до гля ду, вчи те лі та асис тен ти вчи -
те ля (па ра пе да го ги) ма ють ви ро би ти пев ну стан дар т ну ме то ди ку для та ких уч -
нів, яка дає змо гу ди ти ні збе рег ти від чут тя влас ної гід нос ті та ро би ти влас ний
ви бір. Звіс но, по тріб но та кож по тур бу ва ти ся про те, щоб прий ом їжі, будь-то
зви чай на лег ка за кус ка чи обід, від бу вав ся в ін к лю зив но му се ре до ви щі.

У кож но му ви пад ку, осо би, які на да ють окре мим уч ням не об хід ну до по мо гу
у про це сі прий о му їжі, ма ють от ри ма ти спе ці аль ні кон суль та ції та сфор му вати
потріб ні на вич ки під ке рів ниц т вом бать ків та від по від но го фа хів ця. На прик лад, лі -
ка ря або ло го пе да, який во ло діє спе ці а лі зо ва ни ми знан ня ми про ме ха ніз ми жу ван -
ня й ков тан ня та який знай о мий з уч нем (Жаф фе, 1986). Не хту ван ня цією ви мо гою
мо же при звес ти до сум них на слід ків. На прик лад, під час го ду ван ня лю ди на мо же
лег ко вда ви ти ся, і пра ців ник, який не знає пра виль ної тех ні ки го ду ван ня або ме -
то дів на дан ня пер шої до по мо ги, на ра жає сво їх уч нів на не без пе ку. Де які ді ти ма ють
гас т раль ний зонд для штуч но го хар чу ван ня (гас т рос то міч ну труб ку); він ви да єть ся
склад ним на пер ший по гляд, про те йо го лег ко зби ра ти та під’єд ну ва ти. Вод но час,
пе ред тим як ви ко рис то ву ва ти та ке при лад дя, вчитель або асис тент вчи те ля (па ра
пе да гог) має от ри ма ти ін струк таж у ква лі фі ко ва но го спе ці а ліс та.
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Учень, який по тре бує до по мо ги у про це сі хар чу ван ня, має їс ти в той са мий
час і в то му са мо му се ре до ви щі, що й ін ші ді ти за ви нят ком си ту а цій, ко ли він або
во на від мов ля єть ся від їжі або ко ли згід но з при пи са ми лі ка ря ре ко мен до ва но
ін ший ре жим. У де яких кра ї нах усі уч ні обі да ють у шко лі, то ді як в ін ших во ни
хо дять на обід до до му або ж ні. В біль шос ті кра їн за спри ят ли вої по го ди лег кі за -
кус ки під час дру го го сні дан ку або на по луд ник ді ти їдять на ву ли ці. Учні, які по -
тре бу ють до по мо ги у про це сі хар чу ван ня, та кож ма ють бу ти час ти ною цієї
тра ди ції, звіс но, за від сут нос ті ва го мих про ти по ка зань. Пра ців ник, який за без -
пе чує під трим ку та кій ди ти ні, мо же вий ти на двір ра зом з нею, на да ти не об хід ну
до по мо гу в міс цях, де по люб ля ють зби ра ти ся її дру зі й од но літ ки, а по тім,
за мож ли вос ті, від сту пи ти на дру гий план і да ти змо гу ди ти ні по спіл ку ва ти ся
з при яте ля ми на пе рер ві. Най го лов ні ше в та кій си ту а ції — на да ва ти ефек тив ну
до по мо гу і при цьо му на ма га ти ся не втру ча ти ся в со ці аль ний до свід ди ти ни,
коли во на їсть ра зом з ін ши ми. Крім то го, за уч ня ми, які от ри му ють та ку до по -
мо гу, має за ли ша ти ся пра во від мо ви ти ся від їжі, ко ли во ни не го лод ні, та са мо -
стій но оби ра ти стра ви. В цьо му во ни не по вин ні ні чим від різ ня ти ся від реш ти
ді тей, які са мі ви рі шу ють, що із за про по но ва но го в шкіль но му бу фе ті ме ню їм
біль ше до впо до би.

Ймо вір но, в ін ших уч нів ви ни ка ти муть за пи тан ня що до ха рак те ру та кої до -
по мо ги. Від по ві да ти на них слід від вер то і по яс ни ти весь про цес у зро зу мі ли ми
для них сло ва ми. При цьо му, вар то ак цен ту ва ти ува гу на по діб них і від мін них
особ ли вос тях у спо со бі спо жи ван ня їжі різ ни ми людь ми. Як свід чить до свід, за -
зви чай ро вес ни ки швид ко зви ка ють до дум ки, що один з них от ри мує та ку до -
по мо гу, швид ко прий ма ють цю прак ти ку і не зва жа ють на неї. Вод но час,
за жод них об ста вин не мож на пе ре до ру ча ти цей обов’язок од но літ кам. По-
перше, во ни не прой ш ли не об хід ної прак тич ної під го тов ки під ке рів ниц т вом
ква лі фі ко ва них ме дич них фа хів ців. І, по-дру ге, за лу чен ня од но го з уч нів до на -
дан ня та кої особис тої до по мо ги мо же при звес ти до фор му ван ня уста но вок за -
леж нос ті, які су пе ре чать ін к лю зив ним іде ям про рів ність усіх чле нів шкіль ної
гро ма ди.

Спе ці аль на до по мо га при від ві дан ні ту а ле ту
Де які уч ні по тре бу ють до по мо ги під час від ві дан ня ту а ле ту. За зви чай, та ка по -
тре ба обу мов ле на фі зич ним ста ном чи ког ні тив ни ми проб ле ма ми, які при зве ли
до за трим ки ви роб лен ня в ди ти ни са ні тар но-гі гі є ніч них на ви чок (Бос велл і Грей,
1998). Учи тель, який ра ні ше з цим не сти кав ся, мо же роз гу би ти ся пе ред ли цем
та кої пер с пек ти ви. Однак, за про вад жен ня у шко лі від по від них стан дар т них
проце дур сут тє во по лег шує ви рі шен ня пи тань осо бис тої гі гі є ни. В чис лен них
до слід жен нях із те ма ти ки ін к лю зив но го на вчан ня за ува жу єть ся, що вчи те лі, які
не ма ють по пе ред ньо го до сві ду ро бо ти з ди ти ною з фі зич ною ін ва лід ніс тю, най -
біль ше пе рей ма ють ся проб ле мою від ві дан ня ту а ле ту, то ді як для їх ніх ко лег, які
вже на вча ли та ких ді тей, прі о ри тет ни ми є ін ші пи тан ня (Фріт та Едвардс, 1981).
Звід си мож на зро би ти ви сно вок, що з до сві дом са ні тар но-гі гі є ніч ний ас пект уже
не ви да єть ся та ким страш ним, як на пер ший по гляд. Обсяг під трим ки, яку
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ви мо же те от ри му ва ти для за без пе чен ня гі гі є ни уч ня, за ле жа ти ме від кон тек с ту
ва шої шко ли. Так, у де яких на вчаль них за кла дах обов’язок на да ва ти ді тям не об -
хід ну до по мо гу у від ві дан ні ту а ле ту пок ла де но на асис тен тів вчи те ля (па ра пе да -
го гів). В ін ших шко лах це пи тан ня вхо дить до ком пе тен ції вчи те ля. Однак, і в
то му і в то му ви пад ку вчи тель має сте жи ти за тим, щоб ця про це ду ра від бу ва ла -
ся пра виль но, з мак си маль ним збе ре жен ням гід нос ті уч ня, на віть як що вчи тель
не ви ко нує її осо бис то.

Са ні тар но-гі гі є ніч на до по мо га по ді ля єть ся на дві основ ні ка те го рії. Пер ша
охоп лює уч нів, які на ра зі про хо дять «ін струк таж із са ні тар но-гі гі є ніч них на ви -
чок» і не ко рис ту ють ся під гуз ка ми (хо ча мож ли во, їх по тріб но во ди ти до ту а ле -
ту і в пев ні мо мен ти на да ва ти до по мо гу). До дру гої ка те го рії на ле жать уч ні, які
но сять під гуз ки та по тре бу ють ре гу ляр ної їх за мі ни. В обох ви пад ках на ле жить
ко рис ту ва ти ся окре мою спе ці аль но по зна че ною вби раль нею для лю дей з ін ва -
лід ніс тю. Бу дів ниц т во та ких вби ра лень ви ма гає про ду ма но го пла ну ван ня, щоб
пе ред ба чи ти адек ват ний прос тір не тіль ки для уні та зу, а й міс це для до по між но -
го пра ців ни ка, віз ка, пі дйом ни ка, сто ли ка від по від но го роз мі ру для змі ни під гуз -
ків та шаф ки для збе рі ган ня змін но го одя гу, під гуз ків, то що. Ва ша шкіль на
вби раль ня має бу ти об лаш то ва на та ким чи ном, щоб будь-які са ні тар но-гі гі є ніч -
ні про це ду ри мож на бу ло ви ко ну ва ти швид ко та без зай вої ме туш ні. Під гуз ки,
руш ни ки, во ло гі сер вет ки, кре ми, змін ний одяг та ін ші ре чі слід ма ти під ру кою,
щоб під час від ві дан ня ту а ле ту не ви тра ча ти ча су на по шу ки най не об хід ні шо го
та не за вда ва ти ди ти ні пси хо ло гіч но го дис ком фор ту. Без умов но, най кра щий спо -
сіб збе рег ти гід ність ди ти ни в та кій си ту а ції — за без пе чи ти при ват ність цьо го
про це су. Вби раль ня і пов’яза ні з нею гли бо ко осо бис ті про це ду ри — це єди не
міс це в на вчаль но му за кла ді, де ін к лю зив не се ре до ви ще з ін ши ми діть ми не до -
реч не.

Усі пра ців ни ки, які на да ють уч ням са ні тар но-гі гі є ніч ну до по мо гу, ма ють
до три му ва ти ся так зва них «уні вер саль них пра вил без пе ки», щоб не ри зи ку ва ти
здо ров’ям жод ної осо би. Уні вер саль ні пра ви ла без пе ки ви пли ва ють з «най гір -
шо го сце на рію» і за сто со ву ють ся, ви хо дя чи з при пу щен ня про на яв ність хво ро -
би. Тоб то, на віть, як що ви впев не ні, що в уч нів, з яки ми ви пра цю є те, не має
ін фек цій них за хво рю вань, при здій с нен ні са ні тар но-гі гі є ніч них про це дур не -
об хід но по во ди ти ся з ни ми так, ні би за хво рю ван ня має міс це. Крім то го, до -
три ман ня уні вер саль них пра вил без пе ки за хи щає уч ня від будь-яких хво роб,
но сі єм яких мо же бу ти пік лу валь ник. Що до від ві дан ня ту а ле ту, во ни пе ред ба ча -
ють не ли ше мит тя рук до й пі сля са ні тар но-гі гі є ніч ної про це ду ри та ви ко ри -
стан ня но вої па ри од но ра зо вих ру ка ви чок з кож ним уч нем. За по тре би, та кож
не об хід но вжи ти будь-яких ін ших за хо дів, щоб не до пус ти ти кон так ту з ті лес ни -
ми рі ди на ми для ін ших осіб. При по па дан ні ті лес них рі дин (на прик лад ури ни)
на по вер х ню, її слід по ми ти роз чи ном хлор но го вап на в про пор ції 1:10 в ру ка -
вич ках, а всі ви ко ри ста ні руш ни ки пок лас ти в кор зи ну з плас т ма со вим по крит -
тям усе ре ди ні для по даль шо го про фе сій но го пран ня. По вер х ні, зок ре ма сто ли
для змі ни під гуз ків, не об хід но дез ін фі ку ва ти пі сля кож но го ви ко ри стан ня (Тет -
лоу, 1990).
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Учи тель має з обач ніс тю під хо ди ти до скла дан ня гра фі ка ре гу ляр но го від ві -
дан ня ту а ле ту. Цю са ні тар но-гі гі є ніч ну про це ду ру слід про во ди ти то ді, ко ли во -
на при вер тає як най мен ше ува ги до уч ня та май же не по ру шує ро бо ту кла су.
Най кра ще ре жим від ві дан ня ту а ле ту узгод жу ва ти з пе рі о да ми змі ни уро ків у кла -
сі. Тоб то між уро ка ми, без по се ред ньо пе ред ве ли кою пе рер вою чи ближ че до її
за вер шен ня, до по чат ку уро ків чи пі сля них. Час то в та кі пе рі о ди в кла сі від бу -
ва єть ся жва вий рух і всі зай ня ті сво ї ми спра ва ми, то му ко рот ка від сут ність ма ло
впа дає в ві чі. За зви чай, ін ші ді ти та кож від ві ду ють ту а лет у той са мий час, от же
в цьо му сен сі в та ко му ре жи мі не має ні чо го над зви чай но го.

Лі ки у кла сі
У ба га тьох ви пад ках на вчи те лів пок ла да єть ся за вдан ня да ва ти лі ки уч ням. По -
ши ре ність пев них ста нів спо ну кає на вчаль ні за кла ди се рйоз но ста ви ти ся
до проб ле ми прий о му (вве ден ня) ме дич них пре па ра тів у на вчаль ний час. Уже
кіль ка ро ків у різ них кра ї нах сві ту то чать ся чис лен ні дис ку сії що до до ціль нос ті
прий о му лі ків під ке рів ниц т вом учи те ля (Клей, Фар ріс, МакКар ті, Кел лі та Го -
варт, 2008; Га роу і Кейн, 1983; МакКар ті, Кел лі і Рід, 2000). На дум ку окре мих
фа хів ців, учи тель, не бу ду чи прак ти ку ю чим лі ка рем, не по ви нен да ва ти (вво -
дити) ме дич ні пре па ра ти. Вод но час про тив ни ки цієї по зи ції ствер д жу ють,
що вчи тель діє in loco parentis — тоб то в ро лі бать ків — і то му зо бов’яза ний спри -
я ти бла го по луч чю вві ре них йо го тур бо ті уч нів і, зок ре ма, да ва ти не об хід ні лі ки
(Морс, Ко ла тар чі, Не рінг, Рот і Баркс, 1997). У де яких до стат ньо ве ли ких шко -
лах є ква лі фі ко ва на штат на мед сес т ра. Про те та ких на вчаль них за кла дів мен -
шість, і в ре аль нос ті, по до ба єть ся це нам чи ні, в учи те ля не має ін шо го ви хо ду,
ніж са мо му да ва ти лі ки уч ням упро довж шкіль но го дня.

Бе ру чи до ува ги на ве де не ви ще, ви мо ги до пе да го га сто сов но прий о му
ліків ма ють об ме жу ва ти ся пев ни ми ро зум ни ми рам ка ми. Так, прак ти ка за сто -
су ван ня пе ро раль них лі карсь ких за со бів під ке рів ниц т вом учи те ля ви да єть ся
більш слуш ною по рів ня но з вве ден ням ме дич них пре па ра тів ін ших ви дів. Учи -
тель за жод них об ста вин не по ви нен ро би ти уко ли чи ви ко ну ва ти ін ші ін ва -
зив ні ме дич ні про це ду ри з будь-яким уч нем. Крім то го, ми ре ко мен ду є мо
вчи те лям да ва ти ди ти ні лі ки тіль ки в то му ви пад ку, ко ли це без аль тер на тив ний
ва рі ант.

Вар то та кож звер ну ти ся до своєї про фе сій ної асо ці а ції за кон суль та цією
щодо за сто су ван ня ме дич них пре па ра тів у шко лі. Іно ді сі мей ний лі кар ко ри гує
до зу ван ня і час прий о му (вве ден ня) лі ків та ким чи ном, що це мож на бу ло ро би -
ти вдо ма до чи пі сля уро ків. То му, в кож но му ви пад ку ра ди мо спіль но з ним з’ясу -
ва ти, чи є та ка мож ли вість. Якщо во на від сут ня, лі кар на ма га ти меть ся склас ти
та кий ре жим прий о му лі ків, який най мен ше по ру шу ва ти ме пе ре біг на вчаль но -
го про це су.

Крім то го, на рів ні шко ли й кла су не об хід но ви ро би ти й за про ва ди ти спе -
ці аль ні пра ви ла для за без пе чен ня без пе ки уч нів. Учи тель має сте жи ти за тим,
щоб прий ом ме дич них пре па ра тів здій с ню вав ся у без печ ний і на леж ний спо сіб,
та вес ти від по від ні за пи си про та кі про це ду ри на ви па док ви ник нен ня проб лем.

Організація інклюзивної класної кімнати   •  203



Не об хід ність цих за хо дів обу мов ле на тим, що на прак ти ці дій с но трап ля ють ся
по мил ки й упу щен ня у зв’яз ку з прий о мом лі ків у шко лах (Клей та ін., 2008) і ре -
тель но до ку мен ту ван ня до по ма гає їх уник ну ти. У біль шос ті шкіль них окру гів діє
стан дар т ний по ря док збе рі ган ня та прий о му лі ків, то му вам вар то зві ри ти ся
з пра ви ла ми й про то ко ла ми міс це во го ор га ну управ лін ня осві ти. Де які ре ко мен -
да ції з цьо го пи тан ня на ве де но ниж че у встав ці 9.3.

Встав ка 9.3. Ре ко мен да ції для шкіл що до збе рі ган ня 
та ор га ні за ції прийо му (вве ден ня) ме дич них пре па ра тів

• Усі ме дич ні пре па ра ти (в то му чис лі ви да ні за ре цеп том лі ка ря і ті, які про да ють -
ся без ре цеп та) не об хід но збе рі га ти в без печ ній ша фі (ап теч ці), яка спе ці аль но
по зна че на, за кри ва єть ся на за мок і роз та шо ва на в лег ко до ступ но му міс ці.

• До ступ до лі ків на да єть ся ли ше об ме же ній кіль кос ті штат них пра ців ни ків на -
вчаль но го за кла ду, які прой ш ли на леж ну під го тов ку.

• Пе ред по чат ком прий о му лі ків у шко лі не об хід но от ри ма ти пись мо вий до звіл
вста нов ле но го зраз ка за під пи са ми бать ків і лі ка ря (див. фор му 16 у роз ді лі
«Зраз ки ко рис них до ку мен тів».

• Ме дич ні фа хів ці ма ють на да ти пов ні й зро зу мі лі вка зів ки що до прий о му лі ків.
• Да ва ти лі ки всім ді тям у шко лі має один спе ці аль но при зна че ний штат ний пра ців -

ник, який прой шов від по від ну під го тов ку (при цьо му з ме тою не до пу щен ня по -
ми лок йо му має до по ма га ти дру гий пра ців ник шко ли з ана ло гіч ною під го тов кою).

• Да ва ти (вво ди ти) лі ки уч ням не об хід но на один ці, з до три ман ням кон фі ден цій нос ті.
• Не об хід но за про ва ди ти й чіт ко ви ко ну ва ти на леж ні про то ко ли для ор га ні за ції

прий о му (вве ден ня) лі ків (на прик лад, ми ти ру ки й одя га ти ру ка вич ки).
• Про це ду ри прий о му (вве ден ня) лі ків не об хід но точ но й своє час но до ку мен ту ва -

ти (див. фор му 17 у роз ді лі «Зраз ки ко рис них до ку мен тів»).
• Слід вжи ти на леж них за хо дів для за без пе чен ня прий о му (вве ден ня) лі ків, ко ли

клас пе ре бу ває по за ме жа ми шко ли.
• У ра зі по мил ки внас лі док про пус ку, не пра виль но го до зу ван ня, прий о му ме -

дичного пре па ра ту ін шо го ти пу або не до три ман ня ча су чи ме то ду прий о му
(введен ня), не об хід но звер ну ти ся за ме дич ною до по мо гою до лі ка ря та по ві до -
ми ти бать ків. Та кож, по тріб но склас ти звіт про ін ци дент (див фор му 18 у роз ді лі
«Зраз ки ко рис них до ку мен тів»).

Дже ре ло: за ма те рі а ла ми Біггс та ін. (1998); МакКар ті та ін. (2000).

У цьо му роз ді лі ми роз гля ну ли де які ор га ні за цій ні пи тан ня впро вад жен ня
ін к лю зив ної мо де лі, в то му чис лі спо со би за без пе чен ня уні вер саль но го до сту пу
у клас ній кім на ті та де які важ ли ві ас пек ти суп ро во ду окре мих уч нів, зок ре ма:
на дан ня до по мо ги під час прий о му їжі, від ві дан ня ту а ле ту та ор га ні за цію
прийому (вве ден ня) ме дич них пре па ра тів. У на ступ но му роз ді лі йти меть ся про
шля хи фор му ван ня по зи тив них со ці аль них сто сун ків у за галь но му уч нівсь ко му
ко лек ти ві.
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ОСНОВНІ ТЕРМІНИ РОЗДІЛУ
Об’єд нан ня в гру пи за рів нем успіш нос ті — об’єд нан ня уч нів у гру пи за їх нім
передба чу ва ним рів нем здіб нос тей, знань, умінь і на ви чок у різ них га лу зях.
Різ но рів не ві гру пи (ге те ро ген ні гру пи) — об’єд нан ня уч нів з різ ним рів нем здіб -
нос тей в од ну гру пу.

ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ ТА РЕФЛЕКСІЇ
9.1. Яко му спо со бу роз мі щен ня парт у кла сі ви на да є те пе ре ва гу? Чо му?
9.2. Які пи тан ня ви кли ка ють у вас за не по ко єн ня у зв’яз ку з не об хід ніс тю за без -

печува ти осо бис тий до гляд уч ням, які цьо го по тре бу ють?
9.3. Чи іс ну ють ре аль ні аль тер на ти ви для прий о му (вве ден ня) лі ків у шко лі?
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Управління інклюзивним класом

ГОЛОВНІ ТЕМИ РОЗДІЛУ
• Ви зна чен ня проб лем ної по ве дін ки
• Ро зу мін ня при чин проб лем ної по ве дін ки
• Роз роб лен ня пла ну дій для окре мих уч нів
• На сил ля і фі зич ний кон такт
• Фор му ван ня клас но го ко лек ти ву
• Збо ри кла су
• Ефек тив ні ме то ди ки управ лін ня кла сом

Вчи те лям до во ди ло ся ви ко рис то ву ва ти окре мий на бір ме то дів і прий о мів для
за без пе чен ня ор га ні зо ва ної ро бо ти уч нів над по точ ни ми на вчаль ни ми за -

вдан ня ми на всіх ета пах шкіль ної осві ти. Та ка прак ти ка от ри ма ла на зву управ -
лін ня кла сом. Во на має ва го ме зна чен ня, ад же про цес на вчан ня знач но
усклад ню єть ся або вза га лі стає не мож ли вим у ха о тич но му се ре до ви щі, де уч ні й
до рос лі не по ва жа ють на вчаль ної пра ці од не од но го та за ва жа ють їй своєю по ве -
дін кою. Ми не зу пи ня ти ме мось на більш за галь них стра те гі ях під три ман ня по -
ряд ку e кла сі й на то мість ре ко мен ду є мо звер ну ти ся до ін ших чу до вих по сіб ни ків
з цієї те ма ти ки (див. Аль берт, 2003; Блум, 2009; Джонс і Джонс, 2004).

У цьо му роз ді лі пе ре важ но йдеть ся про по зи тив ні ме то ди ро бо ти з уч ня ми,
які своєю по ве дін кою ство рю ють проб ле ми більш спе ци фіч но го ха рак те ру. В ми -
ну ло му за так зва ні де струк тив ні по ве дін ко ві про яви уч нів тим ча со во від сто ро -
ню ва ли від за нять, ви клю ча ли зі шко ли, пе ре во ди ли до спе ці аль но го кла су
чи за кла ду або в якос ті по ка ран ня від прав ля ли до окре мо го ка бі не ту, де не об хід -
но бу ло ви ко на ти пев не за вдан ня й де за бо ро ня ло ся роз мов ля ти та гра ти ся з ін -
ши ми уч ня ми. І хо ча в край ніх і по оди но ких ви пад ках по діб ні ме то ди до ціль ні,
ви да лен ня зі зви чай но го на вчаль но го се ре до ви ща окре мих уч нів за їх «де струк -
тив ну по ве дін ку» в дов го тер мі но вій пер с пек ти ві має для них не га тив ні на слід ки
(Лейн, Ве бі, Літтл і Ку лі, 2005); а та кож су пе ре чить ін к лю зив ним іде а лам прий -
нят тя всіх та спіль но го на вчан ня. Та кі ді ти за слу го ву ють на на шу ува гу й та кий
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са мий рі вень осві ти, як і будь-який ін ший член уч нівсь ко го ко лек ти ву. Вод но час,
як і реш ті кла су, їм не об хід но по яс ню ва ти, якою має бу ти на леж на по ве дін ка
та під три му ва ти їх у за сво єн ні більш про со ці аль них мо де лей. Проб лем ну по ве -
дін ку мож на роз ці ню ва ти як не при єм ність та дже ре ло роз дра ту ван ня на уро ці.
Або ж мож на вба ча ти в ній мож ли вість для ви роб лен ня но вих умінь та но во го
ро зу мін ня при ро ди на вчан ня й ви кла дан ня. У цьо му роз ді лі книж ки ми зо се ре -
ди мо ува гу на по зи тив них ме то дах ко рек ції проб лем ної по ве дін ки, які є пер с -
пек тив ни ми для ро бо ти в ме жах окре мо го кла су та всієї шко ли.

Що та ке проб лем на по ве дін ка?
Проб лем на по ве дін ка є ре зуль та том кон ф лік ту уч ня із се ре до ви щем. Ко ли та ке
трап ля єть ся, ре ак ція уч ня на се ре до ви ще сут тє во від різ ня єть ся від очі ку ва ної
для та кої ві ко вої гру пи та усклад нює йо го влас ну на вчаль ну ді яль ність чи на -
вчаль ну ді яль ність ото чу ю чих. Без умов но, проб лем на по ве дін ка має ши ро кий
спектр про явів: від тим ча со вих і по рів ня но не знач них, на прик лад, ко ли учень
го во рить під час по яс нен ня учи те лем но во го ма те рі а лу, до більш се рйоз них
і трива лих пат тер нів по ве дін ки, в то му чис лі:
• не здат нос ті під три му ва ти за до віль ні сто сун ки й ро вес ни ка ми або до -

рослими;
• епі зо дів фі зич но го на сил ля сто сов но лю дей або май на;
• гру бої чи во ро жої мо ви;
• опо ру пра ви лам чи ви мо гам;
• за галь но го не ба жан ня ви ко ну ва ти вка зів ки осіб, на ді ле них вла дою;
• за по ді ян ня са мо уш код жень;
• за галь но го на строю гні ву чи при гні че нос ті (за ма те рі а ла ми Educational

Response Centre, 1992).

Учи тель мо же спо сте рі га ти та кі по ве дін ко ві про яви в кон тек с ті пев ної на -
вчаль ної си ту а ції, і во ни час то сиг на лі зу ють, що уч не ві склад но впо ра ти ся з цією
си ту а цією. Від по від но, за вдан ня вчи те ля і шко ли по ля гає в то му, щоб від най ти
й усу ну ти при чи ни не ба жа ної по ве дін ки й тим са мим зро би ти чер го вий крок
до ство рен ня оп ти маль но го на вчаль но го се ре до ви ща для всіх уч нів.

Ро зу мін ня при чин проб лем ної по ве дін ки
Щоб успіш но фор му ва ти у ді тей по ве дін ку, яка спри я ти ме ефек тив ній на вчаль -
ній ді яль нос ті, спер шу не об хід но зро зу мі ти при чи ни ви яв лен ня де яки ми уч нями
не прий нят ної по ве дін ки. По-пер ше, будь-яку по ве дін ку — і хо ро шу, і по га ну —
слід роз гля да ти як ре зуль тат уч нівсь ко го ви бо ру (Аль берт, 2003). Це ду же важ -
ли ва по зи ція у ви вчен ні по ве дін ки. Якщо ми не пе ре ко на ні в то му, що по ве дін -
ка зу мов ле на пев ним ви бо ром, то фак тич но ви зна є мо, що учень не має
кон т ро лю над сво ї ми ді ями і ні чо го не мож на зро би ти для змі ни цієї по ве дін ки.
Біль ше то го, ми ві ри мо, що по ве дін ка є пе ре важ но врод же ною ха рак те рис ти кою
та не під да єть ся впли ву сві до мос ті, а то му не має сен су здій с ню ва ти втру чан ня
чи очі ку ва ти від ди ти ни біль шо го. Звіс но, трап ля ють ся ви пад ки, ко ли уч ні
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неспро мож ні ре гу лю ва ти свою по ве дін ку (на прик лад, ме дич ний стан, який
супро вод жу єть ся пси хо зом), про те їх ду же ма ло і в та кі мо мен ти по тріб на ква лі -
фі ко ва на ме дич на до по мо га. У пе ре важ ній біль шос ті си ту а цій ми ма є мо ви хо -
ди ти з то го, що учень сам оби рає свою по ве дін ку. Тіль ки за та ко го під хо ду
мож ли ва ре алі за ція успіш них втру чань та змі на йо го або її спо со бу по ве дін ки.

Спи ра ю чись на пра ці ін ших ав то рів, Аль берт (2003) ви су ває ко рис ну модель
для ана лі зу по га ної уч нівсь кої по ве дін ки. Згід но з нею, при чи ни та кої по ве дін -
ки по ді ля ють ся на чо ти ри ка те го рії: по шук ува ги, уник нен ня не вда чі, де мон ст -
ра ція си ли і по мста. Пі сля усві дом лен ня цих сти му лів важ ко уяви ти будь-який
про яв по га ної по ве дін ки, який би не від по ві дав од ній із за зна че них ка те го рій.

По ве дін ка, орі єн то ва на на по шук ува ги
Як ви пли ває із са мо го тер мі ну, та ка по ве дін ка (англ. attention-seeking behaviour)
спо сте рі га єть ся то ді, ко ли уч ні на ма га ють ся за до воль ни ти по тре бу в до дат ко вій
ува зі. На віть як що, на ва шу дум ку, ди ти на й без то го до стат ньо її от ри мує, во на
праг не ще біль ше ува ги. Іно ді за до воль ни ти цю по тре бу пов ніс тю не мож ли во,
яких би за хо дів ви не вжи ва ли! Учні, які шу ка ють ува ги, де мон ст ру ють дві мо де -
лі по ве дін ки — ак тив ну й па сив ну. Пер ша ха рак тер на для ді тей, які, праг ну чи
при вер ну ти до се бе до дат ко ву ува гу, час то ді ють у прос тий і не хит рий спо сіб:
пере крив ля ють од но клас ни ків, ви кри ку ють на уро ці або сми ка ють за во лос ся
ди ти ну, яка си дить пе ред ни ми. Па сив ні спо со би при вер нен ня ува ги при та ман -
ні ді тям, чию по ве дін ку мож на об раз но опи са ти як «по крап ли ні в день». Во ни
рід ко вда ють ся до яв но го по ру шен ня дис цип лі ни й на то мість пра цю ють «по віль -
но, ще по віль ні ше і як най по віль ні ше» (Аль берт, 2003, с. 24). На шу ува гу во ни
от ри му ють тим, що не слу ха ють нас і на вмис но не ви ко ну ють на ші ін струк ції.
Де мон ст ру ю чи ак тив ний або па сив ний по шук ува ги, уч ні во лі ють от ри му ва ти
по зи тив ну ува гу. При цьо му, час то їх ня по ве дін ка ви кли кає на стіль ки силь не роз -
дра ту ван ня в учи те ля й ро вес ни ків, що будь-яка ре ак ція з їхньо го бо ку є не га тив -
ною. Однак для уч ня, який шу кає до дат ко вої ува ги, не га тив на ува га кра ща ніж
вза га лі ні я кої, то му во на ли ше під кріп лює йо го по га ну по ве дін ку. Для ко рек ції
по ве дін ки та ких ді тей Аль берт ре ко мен дує ви на го род жу ва ти про яви на леж ної
по ве дін ки та на вча ти їх ко му ні ка тив них на ви чок, щоб на леж ним чи ном про си -
ти до дат ко вої ува ги, ко ли во ни її по тре бу ють.

Case study: Чан д ра шу кає до дат ко вої ува ги
Пе да го ги звик ли до то го, що Чан д ра, уче ни ця 8 кла су, по всяк час на ма га ла ся при -
вер ну ти до се бе ува гу. Дів чин ка ма ла хо ро ші здіб нос ті до на вчан ня й от ри му ва -
ла ви со кі оцін ки. Вод но час, на кож но му уро ці во на ви тра ча ла ба га то ча су
да рем но: пи са ла по дру гам за пис ки, без ціль но блу ка ла по кла су, ки да ла не ве лич -
кі пред ме ти при ятель кам та драж ни ла хлоп ців. Учи тель при род ни чих на ук на -
ма гав ся за сто со ву ва ти різ но ма ніт ні прий о ми: по дов гу зу пи няв ся бі ля її пар ти,
іг но ру вав, на ка зу вав при пи ни ти беш ке ту ва ти, по гро жу вав на слід ка ми та зу пи -
няв її по ве дін ку су во рим по гля дом. Ці ме то ди да ва ли ли ше ко рот ко час ний ре -
зуль тат, і вар то йо му бу ло від вер ну ти ся, як Чан д ра зно ву бра ла ся за своє. Пе да гог
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ви рі шив ін ди ві ду аль но об го во ри ти з дів чин кою її по ве дін ку. Він ро зу мів,
що Чан д ра ста вить ся до ньо го із сим па тією як до вчи те ля і не має проб лем з на -
вчан ням, от же її по ве дін ка бу ла зу мов ле на по шу ком до дат ко вої ува ги. Він по -
чав на да ва ти їй та ку ува гу, але за слу же но. Під час бе сі ди ви яви ло ся, що обоє
ці кав лять ся бас кет бо лом, і то му бу ло ви рі ше но, що за слу же на ува га ви яв ля ти -
меть ся са ме в цій пло щи ні. Ко ли Чан д ра по во ди ла ся на уро ках на леж ним чи -
ном, пе да гог іно ді ви хо див на спор тив ний май дан чик під час ве ли кої пе рер ви й
ра зом з дів чин кою та її дру зя ми зма гав ся у кид ках м’яча в кор зи ну. Він та кож
зна хо див од ну-дві хви ли ни пе ред уро ком, щоб об го во ри ти з уче ни цею остан ній
бас кет боль ний матч між про фе сій ни ми ко ман да ми. З ча сом від но си ни, ра ні ше
не га тив ні, по ча ли на ла год жу ва ти ся. І хо ча Чан д ра не пов ніс тю «ви лі ку ва ла ся»
від по шу ку до дат ко вої ува ги, кіль кість про явів та кої по ве дін ки знач но змен ши -
ла ся, і во на рід ко по ру шу ва ла дис цип лі ну на уро ках із при род ни чих на ук.

По ве дін ка уни кан ня не вда чі
По ве дін ка уни кан ня не вда чі (англ. avoidance of failure behaviour) — це ще один
тер мін, який не по тре бує до дат ко во го роз’яс нен ня. Ко ли при чи на по га ної по ве -
дін ки уч нів зу мов ле на спро бою уник ну ти не вда чі, во ни схиль ні са мо усу ва ти ся
з на вчаль ної ді яль нос ті, щоб не от ри ма ти мож ли во го по га но го ре зуль та ту. Зде -
біль шо го, та кі ді ти від різ ня ють ся низь кою са мо оцін кою й не впев не ніс тю в сво -
їх си лах. На дум ку Аль берт (2003), ці уч ні час то зво лі ка ють із ви ко нан ням
за вдань; не за кін чу ють їх; у них роз ви ва ють ся сим п то ми, які при зво дять до тим -
ча со вої не пра це здат нос ті (на прик лад го лов ний біль) або де які ри си, при та ман -
ні уч ням зі спе ци фіч ни ми роз ла да ми на вчан ня. До по мог ти їм мож на шля хом
по кра щен ня їхньої са мо оцін ки. Для ви рі шен ня цьо го за вдан ня учи тель спе ці -
аль но ство рює на вчаль ні си ту а ції, в яких во ни мо жуть від чу ти се бе успіш ни ми,
та сприяє на ла год жен ню по зи тив них і друж ніх сто сун ків з до рос ли ми й ро вес ни -
ка ми. Якщо ми змо же мо за охо чу ва ти цих ді тей до ре флек сії сво їх успі хів,
це зреш тою має при вес ти до по кра щен ня їхньо го уяв лен ня про са мих се бе та про
свою здат ність ефек тив но на вча ти ся.

Case study: Трой уни кає не вда чі
На уро ці в 4 кла сі вчи тель ка по про си ла Троя під го ту ва ти пре зен та цію про чо ти -
ри ви ди аль тер на тив ної енер гії у про гра мі PowerPoint. Однак хлоп чик і да лі си -
дів за пар тою й не ро бив жод них спроб взя ти ся до ро бо ти. Інши ми сло ва ми, йо го
ре ак ція бу ла та кою са мою, як і ра ні ше, ко ли він от ри му вав пев не ака де міч не за -
вдан ня. Пі сля на га ду ван ня вчи тель ки він пі дій шов до сто ла з комп’юте ром. Пі -
сля на ступ но го на га ду ван ня від крив но вий файл у про гра мі PowerPoint.
У від по відь на чер го ве на га ду ван ня взяв по тріб ну лі те ра ту ру з кор зи ни в пе ред -
ній час ти ні клас ної кім на ти. За вдан ня він так і не за вер шив, і це з ним трап ля -
ло ся не впер ше. Пі сля бе сі ди з Тро єм та кон суль та цій з ко ле га ми вчи тель ка
дій ш ла ви снов ку, що йо го по ве дін ка бу ла зу мов ле на ба жан ням уник ну ти не вда -
чі. Для ви рі шен ня цієї проб ле ми во на ви рі ши ла за сто су ва ти кіль ка ме то дів і, пе -
ре ду сім, — да ва ти хлоп чи ку менш склад ні за вдан ня. На прик лад, по пе ред нє
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за вдан ня про ви ди аль тер на тив ної енер гії бу ло знач но ско ро че но і пе ред ба ча ло
опра цю ван ня тіль ки од но го її дже ре ла. Крім то го, вчи тель ка до зво ли ла склас ти
пре зен та цію ра зом з при яте лем. Во на вва жа ла Троя здіб ним до на вчан ня, але
про дов жу ва ла ана ло гіч ним чи ном мо ди фі ку ва ти ви мо ги що до сту пе ня ви ко нан -
ня за вдань, по ки той не по чав від чу ва ти свій успіх та по ки не зрос ла йо го впев -
не ність у сво їх си лах. Пі сля цьо го вчи тель ка й на да лі за сто со ву ва ла мо ди фі ка ції,
але в мен шо му об ся зі. Пе ред по чат ком кож но го но во го за вдан ня во на хви ли ну-
дві роз мов ля ла з Тро єм. Та кож, вчи тель ка та учень ра зом при ду му ва ли кіль ка по -
зи тив них твер д жень для са мо мо ти ва ції, які б до по ма га ли хлоп чи ку не від сту па ти
пе ред труд но ща ми та все ля ли впев не ність у влас ній спро мож нос ті до сяг ти по -
став ле ної ме ти. Крім то го, Тро є ві бу ло за про по но ва но ство ри ти пор т фо ліо з най -
кра щих ро біт. Те пер, ко ли в ньо го трап ля ли ся мо мен ти роз ча ру ван ня в сво їх
си лах, вчи тель ка спіль но з уч нем пе ре гля да ла окре мі до роб ки, щоб про ілюс т ру -
ва ти ми ну лі до сяг нен ня та пе ре ко на ти йо го в ре аль нос ті по даль ших успі хів. Зро -
зу мі ло, не вар то спо ді ва ти ся на швид кі сут тє ві змі ни, але по сту по во, за вдя ки
під трим ці з бо ку вчи тель ки та влас ній на по лег ли вос ті, Трой змо же роз ви ну ти
впев не ність у со бі та по кра щи ти свої на вчаль ні по каз ни ки.

По ве дін ка де мон ст ра ції си ли
Учні, які ви яв ля ють по ве дін ку де мон ст ра ції си ли (англ. power behaviour), по всяк -
час на ма га ють ся по ста ви ти під сум нів наш ав то ри тет як учи те лів. Во ни праг нуть
втяг ти нас у пуб ліч не про ти сто ян ня, щоб з’ясу ва ти, «хто силь ні ший», і ма ють
по тре бу бу ти в очах ото чу ю чих «гос по да рем ста но ви ща». Для вчи те ля це до сить
за гроз ли ва си ту а ція. Якщо в «си ло во му» про ти сто ян ні з уч нем сус піль на дум ка
кла су від во дить нам роль пе ре мо же но го, то з цьо го мо мен ту в нас мо же ви ник -
ну ти від чут тя, що не ли ше цей учень не ви знає на шо го ав то ри те ту, а й всі ін ші ді -
ти та кож. (Хо ча це ще спір не пи тан ня — чи втра ти ли ми для них ав то ри тет
на справ ді, чи ні.) Якщо в очах біль шос ті кла су вчи тель по збав ле ний ав то ри те ту,
то на слід ки для та ко го пе да го га оче вид ні, а пі сля втра ти від но ви ти ав то ри тет ду -
же склад но. Аль берт (2003) пи ше про два ти пи по ве дін ки де мон ст ра ції си ли.
Учень мо же ви яв ля ти її в ак тив ній фор мі че рез на па ди фі зич ної або вер баль ної
агре сії, де мон ст ру ва ти не по ва гу й від кри ту не по ко ру у сво є му став лен ні до вчи -
те ля. Або в па сив ній, що ви яв ля єть ся в при хо ва но му не ви ко нан ні ін струк цій при
зов ні друж ньо му став лен ні, яке час то на справ ді є не до лу гою мас кою за ки па ю чої
не при яз ні.

По ве дін ка по мсти
Та ка по ве дін ка спо сте рі га єть ся в си ту а ції, «ко ли уч ні по ру шу ють дис цип лі ну че -
рез ба жан ня по мсти ти ся,… та ким чи ном во ни від пла чу ють за ре аль ні або уяв ні
об ра зи» (Аль берт, 2003, с. 51). Де мон ст ру ю чи по ве дін ку по мсти (англ. revenge
behaviour), уч ні праг нуть як най біль ше до шку ли ти вчи те лю. Во ни вда ють ся до фі -
зич них чи вер баль них на па дів або від вер то за пе ре чу ють цін нос ті вчи те ля сво ї ми
сло ва ми чи ді ями. Аль берт за ува жує, що уч ні, для яких ха рак тер ні та кі по ве дін -
ко ві про яви, ма ють у сво є му ар се на лі 1001 спо сіб ска за ти «Я те бе не на вид жу».
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Прин ци пи про фі лак ти ки по ве дін ки де мон ст ра ції си ли та по ве дін ки по мсти
за га лом схо жі. Го лов не — в будь-яко му ра зі уни ка ти кон ф рон та ції та пуб ліч но -
го «си ло во го» про ти сто ян ня з та ки ми уч ня ми. Пе ре мог ти в цій ба та лії не мож ли -
во, і за зви чай во на три ває до ти, по ки не бу де укла де но пе ре мир’я на умо вах уч ня.
На віть як що вреш ті-решт вам вдасть ся на по ляг ти на сво є му, то до то го мо мен ту
від ва шої хо лод но кров нос ті й по чут тя влас ної гід нос ті ма ло що за ли шить ся.
У кож но му ви пад ку, най кра щий ви хід — роз ря ди ти по тен цій ну кон ф рон та цію,
для чо го не об хід но:
• роз піз на ва ти си ту а ції, які мо жуть при звес ти до кон ф рон та ції та від по від но

ко ри гу ва ти свою ме то ди ку ви кла дан ня;
• як що кон ф рон та ції все ж трап ля ють ся, за сто со ву ва ти стра те гії для уник -

нен ня за пек ло го про ти сто ян ня.

Крім то го, важ ли во знай ти спо со би до по мог ти та ким уч ням утвер д жу ва ти
свій ав то ри тет на со ці аль но прий нят них під ста вах або, у ви пад ку по ве дін ки по -
мсти, ви слов лю ва ти не вдо во лен ня кон ст рук тив ним чи ном. Щоб цьо го до сяг ти,
ре ко мен ду єть ся на ла го ди ти сто сун ки з та ки ми уч ня ми та спіль но ви ро би ти шля -
хи утвер д жен ня ав то ри те ту че рез ви ко нан ня спе ці аль них за вдань, за які во ни
від по ві да ти муть. Та кож вар то за по чат ку ва ти дво сто рон ній діа лог, щоб ви вес ти
на по вер х ню будь-які ре аль ні чи уяв ні об ра зи. Це дасть вам змо гу не за лу ча ти ся
до пуб ліч но го «си ло во го» про ти сто ян ня.

Case study: Андре гру бить учи те лю
На уро ці ма те ма ти ки в 8 кла сі вчи тель по про сив Андре від по віс ти на за пи тан ня,
яке щой но ад ре су вав усім уч ням. Ре ак ція хлоп ця бу ла ду же гру бою: «&%$# ти!
Ста ну я те бе слу ха ти ся!» Усі ах ну ли від та кої не спо ді ван ки, і в кла сі за па ну ва ла
ти ша: уч ні че ка ли, що бу де да лі. Пра виль но оці нив ши си ту а цію (по ве дін ка де -
мон ст ра ції си ли або по мста), учи тель прос то від вер нув ся від Андре й за пи тав ін -
шу дів чин ку, чи не ба жає во на від по віс ти на по став ле не за пи тан ня. Та від по ві ла.
Урок три вав да лі. Вчи тель ви рі шив від мо ви ти ся від по пе ред ньо за пла но ва ної
гру по вої ро бо ти і на то мість дав ін ше за вдан ня для ви ко нан ня в па рах. Учні по -
ча ли пра цю ва ти, всі крім Андре, який по хи лив го ло ву на пар ту й за гли бив ся
в свої не ве се лі роз ду ми. По за кін чен ні уро ку весь клас, у то му чис лі й він, вий -
шов із ка бі не ту. Пе да гог усві дом лю вав, що як би на уро ці він у будь-який мо мент
зро бив хлоп це ві за ува жен ня, то на ра зив ся б на від кри те «си ло ве» про ти сто ян -
ня. Він та кож ро зу мів, що цю пуб ліч ну ба та лію не мог ла ви гра ти жод на зі сто рін.
Учи тель од ра зу по ін фор му вав про ін ци дент ке рів ни ка шко ли. Ди рек тор знай -
шов Андре на при кін ці на ступ но го уро ку, ко ли той був у кра що му гу мо рі, та за -
про сив зай ти до сво го офі су. В хлоп ця бу ли нор маль ні сто сун ки з ди рек то ром,
і до то го мо мен ту він уже встиг знач но за спо ко ї ти ся. Тож він по слу хав ся й пі шов
на роз мо ву з ди рек то ром і вчи те лем ма те ма ти ки у шкіль ній кан це ля рії. На по чат -
ку роз мо ви бу ло ви зна че но на слід ки та кої по ве дін ки уч ня. По тім учас ни ки скла -
ли план для уник нен ня в по даль шо му та ких ін ци ден тів. Вар то за зна чи ти, що цю
си ту а цію вда ло ся ви рі ши ти мир ним шля хом са ме за вдя ки спо кій ній ре ак ції вчи -
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те ля, йо го роз суд ли во му рі шен ню на жод но му ета пі не за лу ча ти ся до «си ло во го»
про ти сто ян ня, а та кож за вдя ки до по мо зі з бо ку ко ле ги (ди рек то ра).

Роз роб лен ня пла ну дій для окре мих уч нів
Най кра ще, ко ли для по до лан ня три ва лої по га ної по ве дін ки окре мих уч нів
засто со ву ють ся за хо ди по зи тив но го ха рак те ру, доб ре струк ту ро ва ні та спла но -
ва ні. Одним із до ціль них під хо дів із за без пе чен ня та кої струк ту ри є ви роб лен -
ня пла ну дій для ко рек ції пев них по ве дін ко вих про явів, що спо сте рі га ють ся
в цьо го уч ня. Та кож, ре ко мен ду єть ся за лу ча ти йо го са мо го до цьо го про це су,
бо так цей план дій пе ре тво рю єть ся на своє рід ний со ці аль ний кон т ракт між
вами й уч нем.

На пер шо му ета пі цьо го про це су не об хід но пе ре ко на ти ся в то му, що учень
усві дом лює свою по га ну по ве дін ку (не зав ж ди са мо со бою зро зу мі ло) і що він
го то вий до кла да ти зу силь для її по кра щен ня. Існує ба га то спо со бів окрес ли ти
при ваб ли ву пер с пек ти ву внас лі док по кра ще ної по ве дін ки. На прик лад, по го во -
ри ти про те, як більш по зи тив ні за пи си вчи те ля для бать ків до по ма га ють на ла -
го ди ти ат мо сфе ру вдо ма, або за про по ну ва ти більш кон к рет ні ви на го ро ди. Пі сля
то го, як учень по го див ся із не об хід ніс тю змі ни ти пев ну по ве дін ку та ви явив ба -
жан ня над цим пра цю ва ти, мож на при сту па ти до скла дан ня пла ну дій (див. фор -
му 19 у роз ді лі «Зраз ки ко рис них до ку мен тів»). Роз роб лен ня пла ну здій с ню єть ся
в та кі ета пи:
1. ви зна чен ня по ве дін ко вих про явів;
2. ви зна чен ня при чин;
3. ви зна чен ня рі шень;
4. ви зна чен ня на слід ків і ви на го род.

Ви зна чен ня по ве дін ко вих про явів
На цьо му ета пі не об хід но ви зна чи ти ха рак тер по га ної по ве дін ки. Ме та по ля гає
в то му, щоб її усу ну ти. Однак час то са мо го ли ше усу нен ня пев ної по ве дін ки за -
ма ло. Не об хід но склас ти спи сок аль тер на тив них по зи тив них по ве дін ко вих
проявів для за мі ни не га тив ної по ве дін ки пі сля її зник нен ня. Не здат ність ви ро -
би ти більш по зи тив ні ти пи по ве дін ки для за мі щен ня не га тив них мо же при звес -
ти до по ве дін ко во го ва ку у му, в яко му учень прос то зна хо дить для се бе
аль тер на тив ну не га тив ну по ве дін ку за мість по пе ред ньої. На прик лад, уче ни ця
ви рі шує, що їй не об хід но по до ла ти не га тив ну по ве дін ку — пе ре кри ку ван ня ін -
ших. За мість цього во на мо же по ста ра ти ся сфор му ва ти більш по зи тив ну по ве -
дін ку, яка дасть змо гу от ри ма ти ба жа ний ре зуль тат, на прик лад під ні ма ти ру ку
або клас ти ру ку на го ло ву.

Ви зна чен ня при чин
На на ступ но му ета пі слід ви зна чи ти при чи ни цієї по га ної по ве дін ки, спи ра ю -
чись на чо ти ри ці лі по га ної по ве дін ки за Аль берт (2003). По яс ність уч не ві ці чо -
ти ри сти му ли, і по тім по про сіть йо го (або її) ви зна чи ти, чо му він (або во на)
де мон ст рує пев ну не прий нят ну по ве дін ку.
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Ви зна чен ня рі шень
На цьо му ета пі в ре жи мі моз ко во го «штур му» шу ка ють мож ли ві ва рі ан ти ви рі -
шен ня проб ле ми. Мож ли во, ви вва жа ти ме те за по тріб не за лу чи ти до цьо го про -
це су бать ків або ін ших уч нів (але за зго ди уч ня, з яким пра цю є те). Шля хом
об го во рен ня та пе ре мо вин обе ріть «най кра ще» рі шен ня спіль но з уч нем.

Ви зна чен ня на слід ків і ви на го род
На остан ньо му ета пі не об хід но до мо ви ти ся з уч нем про на слід ки про дов жен ня
по га ної по ве дін ки та про ви на го ро ди за її по кра щен ня. Слід пам’ята ти, що та кі
на слід ки ма ють бу ти зва же ни ми, від по від ни ми (тоб то, пов’яза ни ми з по га ною
по ве дін кою) та від об ра жа ти по ва гу до уч ня (Нель сон, Лотт і Глен, 1993).

На сил ля і фі зич ний кон такт
На на шу дум ку, жод на фор ма фі зич но го на сил ля у шко лі не при пус ти ма. Бу ду чи
пе ре ко на ни ми при біч ни ка ми ін к лю зії, ми все ж вва жа є мо, що уч ні, які на по точ -
ний мо мент ста нов лять без по се ред ню за гро зу для се бе або ото чу ю чих внас лі док
своєї по ве дін ки, мо жуть пе ре бу ва ти у шко лі тіль ки пі сля від по від ної ней т ра лі за -
ції та ких без по се ред ніх ри зи ків. У кож но му ра зі, ви ве ден ня уч ня з ко лек ти ву для
не до пу щен ня ви пад ків на сил ля мож ли ве ли ше на ду же ко рот кий тер мін і має
на ме ті да ти змо гу цій ди ти ні от ри ма ти на леж ну до по мо гу (зок ре ма у фор мі ме -
дич но го чи пси хо ло гіч но го втру чан ня). Тіль ки пі сля цьо го во на мо же по вер ну -
ти ся до кла су. Пе ре ду сім, ми ма є мо дба ти про без пе ку, оскіль ки для уч нів
та вчи те лів діє ба зо ве пра во — не бу ти жер т вою ак тів на сил ля.

Пе да го ги час то ви слов лю ють жаль з при во ду то го, що їм за жод них об ста вин
не до зво ле но тор ка ти ся уч нів. Це до сить по ши ре на по мил ка в ро зу мін ні й тлу ма -
чен ні офі цій ної уста нов ки про за бо ро ну фі зич но го кон так ту (‘no touching’ rule).
Влас не, прак ти ку об ме жен ня фі зич но го кон так ту між учи те ля ми та уч ня ми бу ло
за про вад же но з ме тою за хис ти ти уч нів від фі зич них і сек су аль них до ма гань та жор -
с то ко го по вод жен ня. Учи те лю ре ко мен ду єть ся не тор ка ти ся сво їх уч нів без ва го -
мої при чи ни. Вод но час, у трак ту ван ні цьо го по ло жен ня мож на зай ти над то да ле ко.
Якщо уч ні своєю по ве дін кою ство рю ють по тен цій ну фі зич ну не без пе ку для се бе
та/або для ін ших, то з мо раль них (і час то та кож з юри дичних) мір ку вань пе да гог
зо бов’яза ний втру ти ти ся й пок лас ти край та кій по ве дін ці, на віть як що для цьо го
не об хід ний фі зич ний кон такт з уч нем. Звіс но, це має бу ти ро зум ний рі вень фі зич -
но го втру чан ня, що є на леж ним для кон к рет ної си ту а ції та від по ві дає прин ци пу
мі ні маль но го втру чан ня. Інши ми сло ва ми, йдеть ся про за сто су ван ня най менш
на силь ницьких за со бів, які не об хід ні для кон т ро лю вання пев ної си ту а ції.

Ми ре ко мен ду є мо звер ну ти ся до міс це во го ор га ну управ лін ня осві ти, озна -
йо ми ти ся з йо го по ло жен ня ми та чин ни ми за ко но дав чи ми ак та ми й ке ру ва ти -
ся ни ми, ко ли не об хід но ре агу ва ти на ви пад ки на сил ля у кла сі. Крім то го, іс нує
ши ро кий ви бір кур сів для вчи те лів, зок ре ма на те му «не на силь ницько го втру -
чан ня для вре гу лю ван ня кри зо вих си ту а цій». На них мож на ді зна ти ся про те,
як роз ря ди ти по тен цій но на силь ницьку си ту а цію, а та кож на вчи ти ся не за -
вдавати шко ди уч ням чи со бі, як що спра ва дій де до фі зич ної агре сії.
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Фор му ван ня клас но го ко лек ти ву
На по пе ред ніх сто рін ках цьо го роз ді лу ми ознай о ми ли ся з ме то да ми ко рек ції
по ве дін ки окре мих уч нів, які мо жуть по тре бу ва ти пев ної до дат ко вої під трим ки.
Але та ка під трим ка бу де ефек тив ною за умо ви, що во на на да єть ся в кон тек с ті
за галь ної клас ної спіль но ти, де всі учас ни ки по ді ля ють пра ви ла цьо го кла су й
усві дом лю ють свої зо бов’язан ня пе ред ін ши ми. Зок ре ма, ви яв ля ють по ва гу,
сприй нят тя й доб ро ту у сво є му став лен ні до них. Ко рот ко ка жу чи, ви хо ву ва ти
дух спіль но ти в кла сі не об хід но (в кра що му ва рі ан ті) в кон тек с ті від чут тя шир -
шої спіль но ти шко ли. Ідею спіль но ти кла су не мож на вті ли ти у прак ти ку са мою
ли ше за явою вчи те ля: «Від те пер ми спіль но та», по діб но до то го, як вми ка ють
світ ло. Її слід бу ду ва ти по сту по во, ро зу мі ю чи, що про цес тво рен ня силь ної спіль -
но ти і сто сун ків вза єм ної під трим ки три ває не день і не два. Але як і будь-який
ін ший ас пект ефек тив но го управ лін ня кла сом, вреш ті-решт ця спра ва вар тує зу -
силь. У про це сі фор му ван ня клас но го ко лек ти ву до ся га єть ся більш гар мо ній на
ат мо сфе ра на уро ці. По тен цій но во на до по ма гає за оща ди ти час, який в ін шо му
ви пад ку мар ну єть ся на ви рі шен ня проб лем дис цип лі ни вже пі сля їх ви ник нен -
ня. Інак ше ка жу чи, той са мий час, який мож на про дук тив но ви ко рис та ти на уро -
ці. Бе хар-Го рен ш тейн, Ай зек, Зі берт і Де віс (2006) під ра ху ва ли, що в по чат ко вій,
мо лод шій та стар шій шко лі та кі ча со ві ви тра ти, зу мов ле ні уч нівсь ки ми та пе да -
го гіч ни ми чин ни ка ми, за га лом ста нов лять від 14 до 39 % на вчаль но го ча су.
Як один з ме то дів їх ком пен са ції, до слід ни ки ре ко мен ду ють при ді ля ти біль ше
ува ги управ лін ню кла сом. За під сум ка ми ін шої на уко вої пра ці (Ра ян і Ку пер,
2007) по ві дом ля єть ся, що пе да го гам, яких ав то ри на зи ва ють вчи те ля ми з ви со -
ким рів нем ком пе тен т нос ті (efficient teachers), вда ва ло ся від най ти при близ но
30 % до дат ко во го на вчаль но го ча су на день по рів ня но із се ред нім учи те лем
та май же на 60 хви лин біль ше по рів ня но з не ком пе тен т ни ми учи те ля ми
(inefficient teachers). За вдя ки та ко му ви со ко му рів ню пе да го гіч ної май с тер нос -
ті — яка має пер шо чер го ве зна чен ня для ефек тив но го управ лін ня кла сом — за -
галь ний час фак тич но го на вчан ня для їх ніх уч нів збіль шу єть ся на 180 го дин
що ро ку по рів ня но з уч ня ми вчи те лів, які ма ють низь кий рі вень ком пе тен т нос -
ті. Крім то го, в ін ших до слід жен нях під твер д жу єть ся те за про те, що ефек тив не
управ лін ня кла сом є най важ ли ві шим чин ни ком впли ву на на вчаль ну ді яль ність
уч нів (Шинн, Сто у нер та Уокер, 2002; Вонг, Мер тель і Вол берг, 1997).

Ка надсь кий пе да гог Дін Кой етт ре ко мен дує сво їм учи те лям у пер ший мі -
сяць на вчаль но го ро ку ак тив но пра цю ва ти з уч ня ми над пи тан ня ми управ лін ня
кла сом, у то му чис лі фор му ва ти клас ний ко лек тив (Лор ман, 2009). Та ка ді яль -
ність по кли ка на до по мог ти уч ням чіт ко зро зу мі ти пра ви ла та усві до ми ти, якою
має бу ти на леж на по ве дін ка. Над то час то вчи те лі схиль ні вва жа ти, що та ке ро -
зу мін ня фор му єть ся в уч нів ме то дом па сив но го ос мо су й че рез до свід, то ді як на -
справ ді це не зав ж ди від по ві дає іс ти ні. По су ті, Кой етт на віть на ма га єть ся
фор ма лі зу ва ти цей про цес: він ви ма гає від учи те лів го ту ва ти окре мі на вчаль ні
мо ду лі з до клад ним по уроч ним пла ну ван ням на те му пра вил по ве дін ки в ко лек -
ти ві та ор га ні за ції спіль ної ро бо ти на уро ці. Аргу мен том до за про вад жен ня та ко -
го під хо ду є те, що ба га то по нять і на ви чок що до по ве дін ки й спів жит тя
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в клас но му ко лек ти ві за кла де ні в ку ри ку лу мі (на прик лад умін ня на ла год жу ва ти
й під три му ва ти про дук тив ні та по зи тив ні ро бо чі сто сун ки). Крім то го, час, ви -
тра че ний на та ку ро бо ту упро довж пер шо го мі ся ця, зго дом оку па єть ся, оскіль -
ки в по даль шо му пе да го ги знач но рід ше зму ше ні ви тра ча ти йо го на ко рек цію
по ве дін ки.

Вод но час, спіль но та яв ляє со бою на ба га то склад ні ше утво рен ня за прос ту
су му її скла до вих, і той факт, що пев на гру па уч нів знає свої ін ди ві ду аль ні
обов’яз ки, не на ди хає їх ді яти як од не ці ле. То му, за мість від прав ля ти уч нів
з проб лем ною по ве дін кою до кім на ти по ка рань або тим ча со во від сто ро ню ва ти
від за нять, Пе тер сон і Лор ман (2005) ре ко мен ду ють фор му ва ти в кла сі жит тєс тій -
ку спіль но ту, яка об’єд ну єть ся на вко ло тих сво їх учас ни ків, які пе ре жи ва ють
труд но щі, та під три мує їх у ви бо рі кра що го спо со бу дій.

У кон тек с ті спіль но ти уч ні, пра ців ни ки та шир ша шкіль на гро ма да роб лять
по зи тив ний вне сок у за галь ний шкіль ний до свід і бла го по луч чя кож но го учас -
ни ка на вчаль но го про це су. Та ке ба чен ня спіль но ти зна хо дить від об ра жен ня
в чис лен них на уко во-ме то дич них пуб лі ка ці ях на те му управ лін ня кла сом (Блум,
2009; Емер та Евер т сон, 2009; Хар дін, 2004; Джонс і Джонс, 2004; Лар рі ве, 2005).
Отже, як що ми по год жу є мо ся з тим, що роз бу до ва клас но го ко лек ти ву є по зи -
тив ним яви щем, то по стає ло гіч не пи тан ня: «Що він со бою яв ляє та як йо го
ство ри ти?» Ниж че у встав ці 10.1 на ве де но кіль ка по рад з цьо го при во ду.

Встав ка 10.1. Ко рис ні по ра ди що до фор му ван ня клас но го ко лек ти ву

• На ма гай те ся ство рю ва ти ба га то мож ли вос тей для спіль ної ро бо ти уч нів кож -
ного дня.

• За охо чуй те уч нів ди ви ти ся на проб ле ми з по зи ції ін шо го.
• На ла год жуй те кон так ти з бать ка ми, чле на ми ро ди ни й дру зя ми уч нів.
• За про вад жуй те ін к лю зив ні тра ди ції й ри ту а ли в жит ті кла су.
• Як учи тель, по ка зуй те, що ви ці ну є те свої сто сун ки з уч ня ми та здо ро ві від но си -

ни між ни ми: ви яв ляй те по ва гу, чес ність, уваж ність та емо цій ну щи рість.
• На ма гай те ся біль ше ді зна ти ся про сво їх уч нів.
• Ство ріть умо ви для про цві тан ня де мо кра тії в кла сі — дай те уч ням мож ли вість ви -

сло ви ти свою дум ку у про це сі прий нят тя рі шень (радь те ся з ни ми!).
• Під три муй те від кри ті ка на ли ко му ні ка ції.
• Ство рюй те умо ви для то го, щоб уч ні та пер со нал ви яв ля ли тур бо ту од не про

одно го.
• Ви на го род жуй те вчин ки, які від об ра жа ють доб ро ту й здат ність про ща ти.
• Скла діть Клас ний До го вір (ко декс по ве дін ки) спіль но з уч ня ми.
• Не ка рай те за по мил ки; став те ся до них як до мож ли вос тей для по даль шо го

навчан ня.
Дже ре ло: за ма те рі а ла ми кни жок Блум (2009); Дей ко (1996);

Хар дін (2004); Ко на (1996, 1997) і Лар рі ве (2005).
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На ступ на і, на на шу дум ку, не від’єм на скла до ва фор му ван ня клас но го ко -
лек ти ву — це ство рен ня умов для на бут тя уч ня ми осо бис то го до сві ду де мо кра тії
та мож ли вість са мим прий ма ти важ ли ві для їхньої спіль но ти рі шен ня. Най ефек -
тив ні ший під хід до розв’язан ня цьо го пе да го гіч но го за вдан ня по ля гає в ор га ні -
за ції збо рів кла су.

Збо ри кла су
Ре гу ляр не про ве ден ня збо рів кла су є чу до вим ме то дом ви хо ван ня ду ху спіль но -
ти ви роб лен ня на ви чок по зи тив ної по ве дін ки на уро ці та за охо чен ня ді тей ана -
лі зу ва ти свою по ве дін ку й не сти за неї від по ві даль ність. Їх не об хід но
ор га ні зо ву ва ти при най м ні що тиж ня, а за по тре би — час ті ше. Існує дум ка, що на
збо ри кла су до во дить ся ви тра ча ти за ба га то ча су з на вчаль но го роз кла ду, який
і без то го пе ре ван та же ний. І хо ча це за не по ко єн ня не без під с тав не, у біль шос ті
ви пад ків їх про ве ден ня сприяє хо ро шій по ве дін ці на уро ці, що дає змо гу вчи те -
лю зо се ре ди ти ся на ме то ди ці й ма те рі а лі на вчаль ної про гра ми. За га лом, ча со ві
ін вес ти ції на про ве ден ня збо рів кла су більш ніж оку па ють ся за вдя ки ви віль нен -
ню до дат ко во го ча су внас лі док по кра ще ної по ве дін ки. Ця дум ка от ри ма ла своє
під твер д жен ня ще в се ре ди ні 1980-их (Рай т ма єр, 2003; Сор с дал і Сан че, 1985).
Учні будь-якої ві ко вої гру пи, від пер ших ро ків на вчан ня до стар шої шко ли, здат -
ні з успі хом бра ти участь у про ве ден ні збо рів сво го кла су, хо ча для мо лод ших
шко ля рів їх тер мі но ло гію та по ря док про ве ден ня до ціль но спрос ти ти.

Фор мат клас них збо рів мож на адап ту ва ти до кон тек с ту ва шо го уч нівсь ко го
ко лек ти ву. По руч з тим, як по ка зує до свід ін ших пе да го гів, іс нує пев на низ ка
загаль них еле мен тів, які спри яють ефек тив нос ті та кої фор ми ро бо ти. Ви та кож
мо же те взя ти їх на озбро єн ня для ор га ні за ції збо рів у сво є му кла сі (див. встав -
ку 10.2).

Встав ка 10.2. Ві сім струк тур них еле мен тів, 
що є за по ру кою успі ху класних збо рів

1. Роз мі щен ня ко лом.
2. На вчан ня го во ри ти ком п лі мен ти й ви слов лю ва ти по хва лу.
3. Фор му ван ня по ряд ку ден но го.
4. Роз ви ток ко му ні ка тив них на ви чок.
5. Усві дом лен ня різ них то чок зо ру.
6. Ви рі шен ня проб лем че рез ро льо ву гру та «моз ко вий штурм».
7. Роз піз на ван ня чо ти рьох при чин, які спо ну ка ють лю дей ді яти так, а не інак ше.
8. За сто су ван ня ло гіч них на слід ків та ін ших за хо дів не ка раль но го ха рак те ру.

Дже ре ло: Нель сен та ін. (1993).

Учням не об хід но по яс ню ва ти сут ність кож ної з вось ми скла до вих і фор му -
ва ти пе ред ба че ні ни ми на вич ки. Це спри я ти ме їх кон ст рук тив ній учас ті у про -
ве ден ні клас них збо рів. То му ре ко мен ду єть ся спе ці аль но при ді ля ти ува гу цим
пи тан ням під час кіль кох пер ших збо рів уч нівсь ко го ко лек ти ву.
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Роз мі щен ня ко лом
За мож ли вос ті, збо ри кла су слід про во ди ти та ким чи ном, щоб учас ни ки си ді ли
в од но му ко лі. Та кий фор мат до по ма гає ство ри ти більш де мо кра тич ну й ега лі тар -
ну ат мо сфе ру. Чле на ми цьо го ко ла ма ють бу ти всі уч ні та вчи тель.

На вчан ня го во ри ти ком п лі мен ти й ви слов лю ва ти по хва лу
Ва го му роль у про це сі про ве ден ня збо рів кла су ві ді гра ють ком п лі мен ти ін шим
уч ням та по хва ла за доб ре ви ко на ну ро бо ту й хо ро ші вчин ки. Во ни на да ють збо -
рам по зи тив но го ха рак те ру й під си лю ють са мо оцін ку уч нів. Вод но час, де яким
ді тям не об хід но вчи ти ся го во ри ти при єм не ото чу ю чим, то му за до по мо гою ме -
то ди ки мо де лю ван ня слід по яс ню ва ти їм, як ро би ти щи рі ком п лі мен ти. З ін шо -
го бо ку, уч ням та кож важ ли во чу ти ком п лі мен ти на свою ад ре су —
не обов’яз ко во на кож них збо рах, але час то й ре гу ляр но.

Фор му ван ня по ряд ку ден но го
Усі уч ні по вин ні ма ти змо гу вно си ти пи тан ня до по ряд ку ден но го, які ба жа ють
об го во ри ти на збо рах кла су. По су ті, фор му ван ня по ряд ку ден но го має бу ти
їхньою пре ро га ти вою, а не вчи те ля, який мо же по го во ри ти про проб ле ми дис -
цип лі ни в ін ший час. Ко ли уч ні скла да ють про гра му збо рів, це до по ма гає за ці -
ка ви ти їх та кою фор мою ро бо ти, спо ну кає бра ти на се бе від по ві даль ність за їх
про ве ден ня та від чу ти се бе ак тив ни ми учас ни ка ми. За ве діть окре мий зо шит або
по вісь те дош ку для об’яв у клас ній кім на ті, де у ви зна че ні ва ми пе рі о ди ді ти про -
по ну ва ти муть пи тан ня до по ряд ку ден но го. Зго дом во ни мо жуть зня ти своє пи -
тан ня, але не по вин ні чі па ти про по зи ції ін ших. Та кож, не об хід но вста но ви ти
чіт ке пра ви ло, що вне се ні до по ряд ку ден но го пи тан ня не об го во рю ють ся по за
ме жа ми збо рів. Це до по мо же уник ну ти су пе ре чок. Під час кож них збо рів спи сок
за про по но ва них уч ня ми пи тань за чи тує вчи тель або, за мож ли вос ті, учень, який
го ло вує на збо рах. При цьо му в уч ня, який вніс пев не пи тан ня слід по ці ка ви ти -
ся, чи во но до сі по тре бує об го во рен ня (час то проб ле ми ви рі шу ють ся до збо рів).

Роз ви ток ко му ні ка тив них на ви чок
Збо ри кла су не ефек тив ні, як що уч ні в ко лі го во рять од но час но й не слу ха ють
од не од но го. Ді ти ма ють за сво ю ва ти і вдос ко на лю ва ти ко му ні ка тив ні на вич ки,
які на ле жить за сто со ву ва ти під час клас них збо рів. Інши ми сло ва ми, во ни по -
вин ні вмі ти ви сло ви ти проб ле му, яка їх не по ко їть, а та кож слу ха ти, як сво ї ми
проб ле ма ми ді лять ся їх ні то ва ри ші. Щоб клас ні збо ри від бу ва ли ся та ким чи ном,
ре ко мен ду єть ся ви ко рис то ву ва ти не ве лич ку тор бин ку із зер ном або сим во ліч -
ний жезл, який дає пра во го ло су. Осо бі, яка три має бо бо вий пуф або жезл, до зво -
ле но го во ри ти, а всі ін ші мо жуть слу ха ти. Якщо хтось з учас ни ків ба жає
від по віс ти або ви сло ви ти свою дум ку у про це сі об го во рен ня, то він або во на під -
ні має ру ку, і вчи тель жес том по ка зує, щоб цій ди ти ні пе ре да ли бо бо вий пуф або
жезл. За не до три ман ня цьо го пра ви ла уч ням спо чат ку ви но сять од не по пе ред -
жен ня, а на да лі їм на ка зу ють за ли ши ти збо ри чи по си ді ти на «штраф но му міс -
ці». Це озна чає, що пев ний час во ни мо жуть ли ше спо сте рі га ти, але учас ті
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в збо рах не бра ти муть. Не об хід но час то на га ду ва ти уч ням, що ме та збо рів по ля -
гає не в то му, щоб об ви ну ва чу ва ти ін ших, а в то му, щоб у зрі лий спо сіб шу ка ти
шля хи ви рі шен ня проб лем.

Усві дом лен ня різ них по гля дів
Під час збо рів кла су уч ні ді зна ють ся, що ті са мі ре чі не всі сприй ма ють од на ко -
во. Їх не об хід но під вес ти до ро зу мін ня то го, що різ ні лю ди ма ють різ ні по гля ди
та уяв лен ня, і до по мог ти їм ви ро би ти на вич ки ве ден ня пе ре го во рів, щоб зна хо -
ди ти обо піль но ви гід ний ви хід із си ту а ції.

Ви рі шен ня проб лем че рез ро льо ву гру й «моз ко вий штурм»
Ме тою про ве ден ня збо рів кла су є ви рі шен ня проб лем. На вча ти цьо го уч нів най -
кра ще шля хом ро зі гру ван ня пев но го сце на рію та ін ших мож ли вих ва рі ан тів ви -
рі шен ня окрес ле ної в ньо му проб ле ми. Або ж мож на по шу ка ти різ ні рі шен ня
за до по мо гою «моз ко во го штур му». Учні об го во рю ють рі шен ня, не на ма га ю чись
да ва ти їм оцін ки. По тім учень, який вніс від по від не пи тан ня до по ряд ку ден но -
го, оби рає най кра ще рі шен ня із за про по но ва них кла сом ва рі ан тів. Якщо він або
во на не мо же са мо стій но ви зна чи ти ся, весь спи сок ви но сить ся на за галь не го -
ло су ван ня. Ви бра ний та ким чи ном спо сіб ви рі шен ня проб ле ми ви про бо ву ють
упро довж од но го тиж ня. Якщо він не дає ба жа но го ре зуль та ту, весь клас по вер -
та єть ся до об го во рен ня цієї проб ле ми. Тут до реч но зга да ти про важ ли вість ком -
п лі мен тів і по хва ли. Во ни не об хід ні для збе ре жен ня здо ро вої са мо оцін ки,
зок ре ма тих ді тей, які вно сять свої проб ле ми до по ряд ку ден но го, та для уч ня,
який при пус тив ся по мил ки.

Роз піз на ван ня чо ти рьох при чин, 
які спо ну ка ють лю дей ді яти так, а не інак ше
Пе ред тим, як за сто со ву ва ти від по від ні на слід ки та ре алі зо ву ва ти об ра ний ва рі -
ант ви рі шен ня проб ле ми, уч ням важ ли во по мір ку ва ти над при чи на ми по га ної
по ве дін ки, які ви зна чає Аль берт (2003). Та ка роз мо ва спри я ти ме роз вит ку ем -
па тії та до по мо же їм про по ну ва ти більш зва же ні й на леж ні на слід ки.

За сто су ван ня ло гіч них на слід ків та ін ших заходів не ка раль но го ха рак те ру
Кож на проб ле ма по тре бує ви рі шен ня, так са мо будь-яка по га на по ве дін ка має
суп ро вод жу ва ти ся на леж ни ми на слід ка ми. Щоб збо ри кла су бу ли успіш ни ми,
уч ням не об хід но доб ре за сво ї ти остан ній еле мент, тоб то зро зу мі ти прин ци пи
засто су ван ня цих рі шень і на слід ків. У про це сі об ду му ван ня на слід ків учи тель
має на га да ти, що во ни ма ють узгод жу ва ти ся з трьо ма кри те рі я ми. Тоб то, по-
перше, будь-який на слі док має бу ти без по се ред ньо пов’яза ний із по га ною
поведінкою. На прик лад, як що учень по шко див май но од но клас ни ка, то без по -
се ред ньо пов’яза ним на слід ком для ньо го бу де ви прав лен ня цієї шко ли під час
пе рер ви. По-дру ге, під час ви зна чен ня на слід ків не об хід но до три му ва ти ся кри -
те рію по ва ги. Інши ми сло ва ми, за сто су ван ня на слід ків пі сля про яву уч нем по -
га ної по ве дін ки не має при ни жу ва ти йо го. По-тре тє, на слі док має бу ти до реч ним.
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На прик лад, під го тов ка ре фе ра ту на 20 сто рі нок під час ве ли кої пе рер ви кож но -
го дня впро довж двох тиж нів нав ряд чи бу де зва же ним на слід ком за те, що учень
смі тить у шко лі. На ба га то до реч ні ше за та ку по ве дін ку до ру чи ти йо му впро довж
двох днів на ве ли кій пе рер ві при би ра ти те ри то рію шко ли. Пе ред за сто су ван ням
за про по но ва них уч ня ми на слід ків, їх слід оці ни ти з по зи ції кож но го кри те рію.

У встав ці 10.3 на ве де но прос тий план про ве ден ня клас них збо рів.

Встав ка 10.3. План про ве ден ня клас них збо рів

1. Ком п лі мен ти й по хва ла.
2. Обго во рен ня пи тань, які бу ло за про по но ва но на ми ну лих збо рах.
3. По ря док ден ний:

a)ви слов лен ня по чут тів: один го во рить, а реш та слу ха ють;
b)об го во рен ня без оці нок;
c)про хан ня про до по мо гу у ви рі шен ні проб ле ми.

4. По даль ші пла ни (ек скур сії, свят ку ван ня то що).
Дже ре ло: Нель сен та ін. (1993, с. 90).

Іно ді, не зва жа ю чи на всі зу сил ля вчи те ля, прий о ми управ лін ня кла сом
не да ють ба жа но го ефек ту. В та ко му ви пад ку слід вда ти ся до ре флек сії та все біч -
но ви вчи ти си ту а цію. Мож ли во, ви щось ви пус ти ли з ува ги? У про це сі са мо оцін -
ки та кри тич но го ана лі зу влас но го під хо ду до управ лін ня кла сом орі єн ти ром
слу гу ва ти муть та кі за пи тан ня.
• Скіль ки ча су го во ри ли ви? Як це спів від но сить ся з тим, скіль ки ча су го во -

ри ли уч ні? Хто з уч нів го во рив? Хто слу хав? Ко ли во ни го во ри ли?
• Хто від во лі кав ся? Хто зо се ред же но пра цю вав на уро ці?
• Чи на да ва ли ся ін струк ції та ким чи ном, щоб усі уч ні мог ли їх зро зу мі ти?
• Чи бу ло за вдан ня над то лег ким? Чи бу ло во но над то склад ним?
• Чи бу ло в уч нів до стат ньо ча су для під го тов ки за вдан ня?
• Чи вда ло ся звес ти до мі ні му му кіль кість від во лі ка ю чих чин ни ків та по ру -

шень дис цип лі ни на уро ці?
• Чи на да ва ли ся де яким уч ням аль тер на тив ні за вдан ня? Чи по яс ни ли їм мож -

ли ві на слід ки про дов жен ня по га ної по ве дін ки?
• Якщо уч ні не во ло ді ли по тріб ни ми на вич ка ми для ви ко нан ня за вдань,

чи от ри му ва ли во ни до дат ко ві під каз ки й опо ри для ак ти ві за ції їхньої ро -
бо ти на уро ці й про гре су у на вчан ні?

У цьо му роз ді лі те му управ лін ня кла сом роз гля ну то в двох ас пек тах. З од -
ного бо ку, на ми бу ло пред с тав ле но під хід до ро зу мін ня й ко рек ції по га ної по -
ведін ки окре мих уч нів. З ін шо го, окрес ле но стра те гії за охо чен ня по зи тив ної
по ве дін ки для ро бо ти з усім кла сом — фор му ван ня клас но го ко лек ти ву та про -
ве ден ня клас них збо рів. Під би ва ю чи під су мок цієї те ми, про по ну є мо ува зі чи та -
чів низ ку за галь них по рад що до ефек тив но го управ лін ня кла сом (див. встав ку
10.4). Во ни ґрун ту ють ся на на шо му влас но му до сві ді пе да го гів і до слід ни ків
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та збі га ють ся з успіш ни ми ме то да ми й прий о ма ми з на уко во-ме то дич ної лі те ра -
ту ри (Аль берт, 2003; Блум, 2009; Деп пе лер, 1998; Джонс і Джонс, 2004).

Встав ка 10.4. Ко рис ні по ра ди для управ лін ня кла сом: 
ефек тив ність до ве де но

1. На ма гай те ся біль ше ді зна ти ся про кож но го уч ня як про ін ди ві ду аль ність та на ла -
го ди ти з ни ми сто сун ки на осо бис то му рів ні. Те му роз мо ви мо жуть під ка за ти дру -
зі й спіль ні ін те ре си.

2. Будь те по зи тив но на лаш то ва ни ми! Спи рай те ся на ко лиш ні успі хи уч нів і по стій -
но роз ви вай те їх: під ба дьо рюй те, ви на го род жуй те та хва літь ді тей за їх ні на леж -
ні дії. До по ма гай те їм са мим по ба чи ти, які во ни мо лод ці.

3. Мо де люй те стан дар ти по ве дін ки, якої очі ку є те від них. Зав ж ди будь те ввіч ли ви -
ми й чем ни ми та ви ма гай те то го са мо го від сво їх уч нів.

4. Ре гу ляр но спо сте рі гай те за по ве дін кою в кла сі. На ма гай те ся охо пи ти ува гою різ -
ні по ве дін ко ві про яви, які від бу ва ють ся од но час но. Фік суй те ви пад ки три ва лої
«проб лем ної» по ве дін ки.

5. Чіт ко по яс ність усі пра ви ла кла су та по вісь те на сті ну спи сок з трьох важ ли вих
і ро зум них пра вил. По ві дом те свої ви мо ги уч ням яс но та зро зу мі ло. За лу чіть уч -
нів до ви роб лен ня пра вил по ве дін ки в кла сі.

6. За про вадь те ста біль ні й пе ред ба чу ва ні про це ду ри.
7. Пла нуй те свою ро бо ту та ким чи ном, щоб звес ти до мі ні му му по ру шен ня дис цип -

лі ни та мак си маль но за ці ка ви ти уч нів. Щоб змен ши ти кіль кість при во дів для по -
ру шен ня дис цип лі ни, доб ре про ду май те схе му роз мі щен ня парт, спо со би
об’єд нан ня в гру пи, темп уро ку й не за бу вай те про гу мор. Уни кай те ви му ше ної
без ді яль нос ті й нудь ги — во ни є при чи ною проб лем. Ви ма гай те пов ної зо се ред -
же нос ті на по точ ній на вчаль ній ді яль нос ті.

8. Де які уч ні по га но пра цю ють ра зом, то му це не об хід но вра хо ву ва ти в про це сі роз -
мі щен ня ді тей та під час ор га ні за ції гру по вої ро бо ти. Учнів, які лег ко від во лі ка -
ють ся, не вар то са ди ти бі ля вік на, две рей чи в міс ці з по жвав ле ним ру хом.

9. Оби рай те на леж ний темп уро ку. Якщо він над то швид кий, уч ні мо жуть від ста ти
й зда ти ся; як що не до стат ньо ди на міч ний — во ни нудь гу ва ти муть.

10. Ви ко рис то вуй те до га ни обач но, обе реж но та по слі дов но. На ма гай те ся ро би ти їх
осо бис то, а не пуб ліч но. При цьо му будь те спра вед ли ві й твер ді, ні ко ли не вда -
вай те ся до сар каз му. Не по гро жуй те да рем но — ва ші до га ни ма ють бу ти до реч -
ни ми й та ки ми, які ви спро мож ні ви ко на ти. Оби рай те свої «бит ви»: де які не сут тє ві
де та лі не вар ту ють су пе реч ки. Знай те, ко ли про іг но ру ва ти, а ко ли втру ти ти ся.
Уни кай те ко лек тив них до ган і ста рай тесь не ка ра ти весь клас чи гру пу.

11. Ви ко рис то вуй те не вер баль ні жес ти. Під три муй те ви со кий рі вень зо ро во го кон -
так ту. За сто со вуй те доб ре знай о мий всім уч ням сиг нал «Ти ша». На ма гай те ся
при пи ня ти де які про яви по га ної по ве дін ки су во рим по гля дом, мов чан кою, мі мі -
кою. Пам’ятай те про усміш ку й по зи тив ний ки вок го ло вою. Ви ко рис то вуй те прий -
ом «кон т роль зблизь ка»: під ходь те ближ че до уч нів, які ви яв ля ють де струк тив ну
по ве дін ку.
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12. Не кри чіть. Че рез де який час уч ні прос то пе ре ста нуть сприй ма ти крик учи те ля.
Щоб під три му ва ти спо кій ну ат мо сфе ру на уро ці, го во ріть рів ним го ло сом.

13. До ру чай те уч ням спе ці аль ні обов’яз ки в кла сі чи в шко лі.
14. На по ля гай те на то му, щоб кож но го ра зу, ко ли уч ні об зи ва ють або при ни жу ють

од но клас ни ків, во ни го во ри ли їм три при єм ні ре чі.
15. Влаш то вуй те ви став ки уч нівсь ких ро біт для під ви щен ня са мо оцін ки й упев не нос ті.
16. Учні ма ють від чу ва ти ва шу при сут ність під час змі ни ви дів ді яль нос ті. Від сут ність

струк ту ри в та кі пе рі о ди іно ді при зво дить до ви ник нен ня проб лем.
17. По стій но кон т ро люй те та кри тич но ана лі зуй те свою прак ти ку управ лін ня кла -

сом, і ви зна чай те ас пек ти, які по тре бу ють вдос ко на лен ня. Спо сте рі гай те за тим,
як ви ор га ні зо ву є те пе ре хід від од но го ви ду ді яль нос ті до ін шо го на уро ці, по ча -
ток і кі нець уро ку. Та кож, звер ніть ува гу на те, як ви ре агу є те на не пе ред ба чу ва -
ну по дію або кри зо ву си ту а цію в кла сі.

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ РОЗДІЛУ
Проб лем на по ве дін ка ви яв ля єть ся в си ту а ції, ко ли ре ак ція уч ня на йо го на вчаль -
не се ре до ви ще сут тє во від різ ня єть ся від очі ку ва ної для ві ко вої гру пи та за ва жає
йо го влас но му на вчан ню і на вчан ню ін ших.
Мі ні маль не втру чан ня — най менш жор ст кі за хо ди, не об хід ні для кон т ро лю ван ня
пев ної си ту а ції.

ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ ТА РЕФЛЕКСІЇ
10.1.По ве дін ка, яка в де яких кон тек с тах вва жа єть ся аб со лют но не прий нят ною

(на прик лад лай ка), в ін ших кон тек с тах сприй ма єть ся як та ка, що май же
не вар тує ува ги. Чи іс нує уні вер саль ний кри те рій для ви зна чен ня то го, що є
по га ною по ве дін кою а що ні?

10.2.Як від різ ни ти по ве дін ку, орі єн то ва ну на по шук ува ги, від по ве дін ки уни -
кан ня не вда чі? Як що до по ве дін ки по мсти й по ве дін ки де мон ст ра ції си ли?
Чо му це важ ли во?

10.3.Чи є ін ші ме то ди фор му ван ня клас но го ко лек ти ву, крім на ве де них у встав -
ці 10.1?
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Навчання соціальної 
та емоційної компетентності

ОСНОВНІ ТЕМИ РОЗДІЛУ
• По нят тя со ці аль но го та емо цій но го на вчан ня
• Фор му ван ня со ці аль них та емо цій них ком пе тен т нос тей
• Ефек тив ні про гра ми со ці аль но го та емо цій но го на вчан ня
• Со ці аль на й емо цій на ком пе тен т ність учи те ля

На сто рін ках цієї книж ки ав то ри не од но ра зо во під крес лю ють зна чен ня від -
да но го став лен ня, спів пра ці між усі ма чле на ми шкіль ної спіль но ти для роз -

бу до ви ін к лю зив ної шко ли. Нам уяв ля єть ся та ка шко ла, де ро ди ни, уч ні,
пер со нал і гро ма да до кла да ють спіль них зу силь для ство рен ня умов для здо ро во -
го роз вит ку й успіш но го на вчан ня всіх уч нів. На дум ку Між на род ної асо ці а ції
екс пер тів з роз вит ку на вчаль них за кла дів та на вчаль них пла нів (Association for
Supervision and Curriculum Development) (2007), під го тов ка ді тей до кон ст рук -
тив ної учас ті в жит ті де мо кра тич но го сус піль ст ва по тре бує ши ро ко го та зба лан -
со ва но го під хо ду до осві ти, яка має спри я ти ґрун тов но му ово ло дін ню ба зо ви ми
ака де міч ни ми на вич ка ми та ви хо ву ва ти від по ві даль ну до рос лу осо бис тість.
У цьо му роз ді лі пред с тав ле но низ ку про грам, впро вад жен ня яких дає змо гу ство -
ри ти у шко лі на вчаль не се ре до ви ще зі здо ро вою со ці аль ною та емо цій ною
атмосфе рою; се ре до ви ще, яке сприяє фор му ван ню со ці аль ної та емо цій ної ком -
пе тен т нос ті та за без пе чує пе ре ду мо ви для по зи тив ної со ці аль ної вза є мо дії між
усі ма чле на ми шкіль ної спіль но ти. Шко ла має ста ти міс цем, де уч ні та до рос лі
ак тив но за лу че ні до про це су пі знан ня, тур бу ють ся од не про од но го та усві дом -
лю ють се бе час ти ною за галь но го ко лек ти ву; вза є мо ді ють між со бою в ду сі по ва -
ги й на осно ві від по від них со ці аль них норм; до три му ють ся ви мог по зи тив ної,
без печ ної й здо ро вої по ве дін ки та ви яв ля ють ак тив ну гро ма дянсь ку по зи цію,
прий ма ю чи на се бе від по ві даль ність за влас ні рі шен ня і вчин ки. То му, в світ лі
су час них прі о ри те тів ста нов лен ня згур то ва но го сус піль ст ва й при мно жен ня
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соці аль но го ка пі та лу, шко лі від во дить ся над зви чай но важ ли ва роль у роз вит ку
со ці аль но-емо цій ної сфе ри кож но го чле на своєї спіль но ти.

У чо му по ля гає сут ність со ці аль но го та емо цій но го на вчан ня?
Для по зна чен ня кон цеп ції со ці аль но го й емо цій но го на вчан ня (СЕН) вжи ва ють
ці лу низ ку тер мі нів, зок ре ма: «осо бис тіс ний і со ці аль ний роз ви ток», «со ці аль ні,
емо цій ні й по ве дін ко ві на вич ки», «со ці аль но-емо цій на ком пе тен т ність» (Мі ніс -
тер ст во осві ти і про фе сій ної під го тов ки Ве ли ко бри та нії, 2005). Фа хів ці га лу зі
визна ча ють со ці аль не й емо цій не на вчан ня як про цес, який сприяє «по си лен ню
спро мож нос ті [уч нів] розв’язу ва ти важ ли ві жит тє ві за да чі шля хом ін тег ра ції
мислен ня, по чут тів і по ве дін ки» (Зінс, Блад ворт, Вай с берг і Вол берг, 2004, с. 6).
Авто ри ви хо дять із по ши ре но го ви зна чен ня цієї кон цеп ції, сфор му льо ва но го
в ме жах про гра ми CASEL (The Collaborative for Academic, Social and Emotional
Learning, 2007, с. 1):
• СЕН — це про цес на дан ня до по мо ги ді тям і до рос лим для ви роб лен ня фун -

да мен таль них на ви чок ефек тив ної жит тє ді яль нос ті. Ме тою СЕН є фор му -
ван ня не об хід них усім нам на ви чок, щоб ефек тив но і з до три ман ням
етич них прин ци пів ре гу лю ва ти свої вчин ки та емо ції, сто сун ки та про фе сій -
ну ді яль ність.

• СЕН яв ляє со бою окре мий пе да го гіч ний під хід, у ме жах яко го уч ні на бу ва -
ють від по від них знань, по сту по во усві дом лю ють влас ну іден тич ність, вчать -
ся на ла год жу ва ти сто сун ки, пра виль но оці ню ва ти на слід ки сво їх дій
та рі шень у різ но ма ніт них со ці аль них кон тек с тах (див. встав ку 11.1). За вдя -
ки йо му уч ні по чи на ють ро зу мі ти со ці аль ні й емо цій ні ас пек ти сво го жит -
тя, ре гу лю ва ти й управ ля ти ни ми в кон ст рук тив ний та етич ний спо со би.

Встав ка 11.1. Со ці аль не й емо цій не на вчан ня — 
це про цес на бут тя дітьми і до рос ли ми не об хід них знань, 
на ви чок та уста но вок для то го, щоб:

• роз піз на ва ти й ре гу лю ва ти влас ні емо ції;
• ста ви ти пе ред со бою по зи тив ні ці лі й до ся га ти їх;
• ви яв ля ти тур бо ту і спів чут тя у сто сун ках з ото чу ю чи ми;
• на ла год жу ва ти й під три му ва ти по зи тив ні сто сун ки;
• прий ма ти від по ві даль ні рі шен ня;
• ефек тив но по во ди ти ся в си ту а ці ях між осо бис тіс ної вза є мо дії.

Дже ре ло: Ди мін кі, Тей лор, Шел лін гер і Пей чен; Пей тон, Вай с берг,

Дюр лак, Ди мін кі, Тей лор, Шел лін гер і Пей чен, 2008.

Пев ним со ці аль ним та емо цій ним ком пе тен ці ям прий ня то на да ва ти різ ної
ва ги, що ви зна ча єть ся особ ли вос тя ми кон тек с ту й куль тур но го се ре до ви ща. По -
ряд з цим, мож на го во ри ти про іс ну ван ня у біль шос ті сус пільств пев но го за галь -
но го кон сен су су що до прий нят них і цін них ха рак те рис тик по зи тив ної со ці аль ної
вза є мо дії. Со ці аль ні й емо цій ні ком пе тен ції до по ма га ють уч ням «ово ло ді ти
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собою, ко ли во ни пе ре жи ва ють силь ні по чут тя, та кі як гнів, зна хо ди ти дру зів,
за ла год жу ва ти кон ф лік т ні си ту а ції в ат мо сфе рі вза є мо по ва ги, ро би ти без печ ний
та етич ний ви бір, … а та кож ефек тив но спіл ку ва ти ся й ви рі шу ва ти проб ле ми»
(CASEL, 2007, с. 1). То му ме тою со ці аль но го й емо цій но го на вчан ня є роз ви ток
п’яти ба зо вих скла до вих ком пе тен т нос ті, від об ра же них у встав ці 11.2: са мо ус ві -
дом лен ня, са мо ре гу ля ції, со ці аль но го усві дом лен ня, на ви чок по бу до ви сто -
сунків та прий нят тя від по ві даль них рі шень (CASEL, 2005; Де ва ней, О’Бра ян,
Кей с тер, Рес нік і Вай с берг, 2006; Зінс, Блад ворт, Вай с берг і Вол берг, 2004).

Встав ка 11.2. Ба зо ві со ці аль ні й емо цій ні ком пе тен ції

1. Са мо ус ві дом лен ня — точ не ро зу мін ня влас них по чут тів, ін те ре сів, цін нос тей
і силь них сто рін, під три ман ня об ґ рун то ва но го від чут тя впев не нос ті в сво їх си лах.

2. Са мо ре гу ля ція — здат ність управ ля ти влас ни ми емо ці я ми для по до лан ня стресу,
кон т ро лю ім пуль сів та для на по лег ли вої пра ці над розв’язан ням склад них за -
вдань; зна хо ди ти на леж ні шля хи ви яву емо цій, ви зна ча ти для се бе ці лі в ака де -
міч ній і со ці аль ній пло щи ні та кон т ро лю ва ти про грес на шля ху до їх до сяг нен ня.

3. Со ці аль не усві дом лен ня — здат ність ро зу мі ти точ ку зо ру ін шої осо би та спів чу -
ва ти їй; по мі ча ти й ці ну ва ти по діб ні й від мін ні ри си між людь ми та гру па ми; усві -
дом лю ва ти ре сур с ний по тен ці ал ро ди ни, шко ли, гро ма ди та оп ти маль но йо го
ви ко рис то ву ва ти.

4. На вич ки по бу до ви сто сун ків — умін ня на ла год жу ва ти й під три му ва ти здо ро ві й
вза є мо ви гід ні сто сун ки, які ґрун ту ють ся на прин ци пах спів пра ці; здат ність чи ни -
ти опір не на леж но му со ці аль но му тис ку, за по бі ган ня між осо бис тіс ним кон ф лік -
там, ре гу лю ван ня та за ла год жен ня кон ф лік т них си ту а цій у про це сі
між осо бис тіс ної вза є мо дії, звер тан ня по до по мо гу (за по тре би).

5. Прий нят тя від по ві даль них рі шень — ви роб лен ня й ухва лен ня рі шень із до три -
ман ням етич них стан дар тів, ви мог без пе ки, від по від них со ці аль них норм, з ура -
ху ван ням усіх об ста вин та ймо вір них на слід ків різ них дій; за сто су ван ня на ви чок
прий нят тя рі шень у на вчаль них і со ці аль них си ту а ці ях; вне сок у бла го по луч чя
влас ної шко ли й гро ма ди.

Пе ре ва ги со ці аль но го й емо цій но го на вчан ня
Ни ні в на уко вій лі те ра ту рі без пе реч но до ве де но, що со ці аль ні та емо цій ні ком -
пе тен ції є важ ли вою скла до вою ака де міч но го на вчан ня й за галь но го успі ху ди -
ти ни у шко лі (CASEL, 2007). Остан ні до слід жен ня з проб ле ми уч нівсь кої
со ці аль ної та емо цій ної ком пе тен т нос ті сут тє во впли ну ли на на ше ро зу мін ня
про со ці аль ної по ве дін ки уч нів та їхньо го по зи тив но го со ці аль но го й ака де міч но -
го фун к ці о ну ван ня, зок ре ма до сяг нен ня по зи тив них со ці аль них та ака де міч них
по каз ни ків (Спін рад та Ай зен берг, 2009). Ни ні з’яв ля єть ся де да лі біль ше на уко -
вих да них, які свід чать про склад ну при ро ду зв’яз ків між емо цій ною ком пе тен -
т ніс тю та ака де міч ни ми ре зуль та та ми й по ве дін кою. На ра зі з’ясо ва но, що уч ні,
які здат ні управ ля ти сво ї ми по чут тя ми (пе ре ду сім силь ни ми не га тив ни ми
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почуття ми), де мон ст ру ють знач но кра щі по каз ни ки в ака де міч но му, со ці аль но -
му пла ні та в пла ні по ве дін ки (Бак лі і Са ар ні, 2009). Біль ше то го, за зви чай уч ні
з хо ро ши ми со ці аль ни ми на вич ка ми, які ви яв ля ють сим па тію та ем па тію (спів -
чут тя) в сто сун ках з ото чу ю чи ми, доб ре по во дять ся, від кри ті до спів пра ці на уро -
ці та за га лом є ак тив ни ми учас ни ка ми на вчаль но го про це су (Ай зен берг, Фейбс
і Спін рад, 2006; Спін рад та Ай зен берг, 2009).

У 2007 ро ці ко лек тив фа хів ців про гра ми CASEL під ке рів ниц т вом Дюр ла ка
здій с нив ме та-ана ліз 207 до слід жень. За йо го під сум ка ми бу ло вста нов ле но,
що впро вад жен ня ефек тив них про грам со ці аль но го та емо цій но го на вчан ня
(СЕН) сут тє во впли ває на різ ні ас пек ти жит тє ді яль нос ті шко ли. Зок ре ма, на від -
мі ну від ро вес ни ків, які не бра ли учас ті в по діб них на вчаль них за хо дах, уч ні,
охоп ле ні тією чи ін шою про гра мою СЕН, де мон ст ру ва ли сут тє ве по кра щен ня
за та ки ми на пря ма ми:
• рі вень ака де міч них до сяг нень;
• со ці аль но-емо цій ні на вич ки;
• став лен ня до се бе та ін ших;
• якість со ці аль ної вза є мо дії; і, крім то го,
• знач но зни зив ся рі вень емо цій но го на пру жен ня і де пре сії та ско ро ти ла ся

кіль кість ви пад ків де струк тив ної та проб лем ної по ве дін ки.

Та кож, за ре зуль та та ми цьо го огля ду до слід жень бу ло от ри ма но знач ний
обсяг да них, які да ли змо гу ви ок ре ми ти основ ні чин ни ки успіш ної ре алі за ції на -
вчаль них про грам, орі єн то ва них на со ці аль ний та емо цій ний роз ви ток уч нів.
Зок ре ма, про гра ми СЕН є ефек тив ни ми:
• для уч нів з під го тов чо го по 8 клас;
• для ро бо ти з роз ма ї тим уч нівсь ким кон тин ген том, який скла да єть ся з пред -

с тав ни ків різ них рас та ет ніч них груп; а та кож у на вчаль них за кла дах міс та,
пе ред міс тя та сіль сь кої міс це вос ті;

• для по кра щен ня со ці аль но-емо цій них на ви чок і став лен ня до ін ших;
• для ак ти ві за ції за лу чен ня до на вчаль но го про це су;
• для по кра щен ня про со ці аль ної по ве дін ки та ака де міч ної успіш нос ті;
• для змен шен ня проб лем по ве дін ки та зни жен ня рів ня емо цій но го на -

пружен ня;
• для пла ну ван ня ви хов ної ро бо ти на вчаль но го за кла ду, оскіль ки їх лег ко ін -

тег ру ва ти в по всяк ден ну ді яль ність учи те лів, уч нів та ін ших чле нів шкіль ної
спіль но ти (Пей тон та ін., 2008).

По рів нян ня цих ви снов ків з ана лі за ми ін ших на уко во-екс пе ри мен таль них
про грам, орі єн то ва них на фор му ван ня со ці аль них та емо цій них ком пе тен цій, дає
під ста ви ствер д жу ва ти, що у шко лі ство ре но спри ят ли ві умо ви для впро ваджен -
ня со ці аль но го й емо цій но го на вчан ня. Знач ну кіль кість та ких про грам бу ло
ретель но оці не но. Тут слід від зна чи ти ве ли кий вне сок CASEL — од нієї з про від -
них ор га ні за цій, які по ши рю ють ре зуль та ти цих до слід жень і спри яють їх вті лен -
ню у прак ти ку ро бо ти шко ли. На її веб-сай ті (<www.casel.org>) представле но
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ши ро кий ви бір різ но пла но вих про грам со ці аль но го й емо цій но го на вчан ня, при -
чо му кож на з них яв ляє со бою ці ліс ну на уко во-об ґ рун то ва ну сис те му з ком п лек -
сом ме то дич них ма те рі а лів і на вчаль них ре сур сів. Ці про гра ми по кли ка ні спри я ти
вироб лен ню в уч нів не об хід них уч нівсь ких ком пе тен цій для то го, щоб:
• роз піз на ва ти влас ні емо ції й управ ля ти ни ми;
• ро зу мі ти по гля ди ін ших лю дей;
• ви зна ча ти про со ці аль ні ці лі;
• за сто со ву ва ти ши ро кий спектр між осо бис тіс них на ви чок для по до лан ня

склад них со ці аль них си ту а цій.

Одним із за вдань у про це сі впро вад жен ня про грам СЕН є ство рен ня ат мо -
сфе ри під трим ки у кла сі й на вчаль но му за кла ді. Во но пе ред ба чає:
• роз ви ток і зміц нен ня по зи тив них сто сун ків між діть ми й до рос ли ми;
• роз роб лен ня і ви ко ри стан ня ме то дів ро бо ти, які ве дуть до вста нов лен ня до -

ві ри й вза є мо ро зу мін ня між уч ня ми й до рос ли ми.

Яки ми чин ни ка ми ви зна ча єть ся успіш ність про гра ми СЕН?
Ре алі за ція про грам со ці аль но го й емо цій но го на вчан ня спи ра єть ся на за галь ні
прин ци пи ефек тив ної ор га ні за ції на вчаль но го про це су. Інши ми сло ва ми, на -
вчаль но-ме то дич ні ма те рі а ли й ви ди ді яль нос ті ма ють:
• бу ти ак ту аль ни ми для уч нів, до по ма га ти їм усві до ми ти ко рис ність та ко го

на вчан ня;
• вра хо ву ва ти ін ди ві ду аль ний рі вень ро зу мін ня у ди ти ни та сфор мо ва них у неї

від по від них ком пе тен цій;
• умож лив лю ва ти по єд нан ня но во го ро зу мін ня і на ви чок із на яв ни ми знан -

ня ми й до сві дом;
• ство рю ва ти для уч нів си ту а цію ви кли ку й від кри ва ти шля хи для успіш но го

йо го по до лан ня;
• міс ти ти чіт кі кри те рії для оцін ки со ці аль них та емо цій них ком пе тен цій,

на ви роб лен ня яких орі єн то ва на пев на про гра ма;
• пе ред ба ча ти мо де лю ван ня со ці аль них та емо цій них ком пе тен цій для уч нів;
• ство рю ва ти по зи тив ний кон текст для на вчан ня в ат мо сфе рі емо цій но го, со -

ці аль но го й фі зич но го ком фор ту та під трим ки;
• вмі щу ва ти до стат ній об сяг прак тич них за вдань;
• спів від но си ти ся із по всяк ден ним жит тям.

У про це сі за сво єн ня со ці аль них та емо цій них на ви чок за сто со ву ють ся та -
кож та кі са мі прин ци пи оці ню ван ня, які ми вже роз гля да ли на сто рін ках цієї
книж ки, зок ре ма стра те гії оці ню ван ня для на вчан ня (див. роз діл 4).

СЕН та шкіль на про гра ма
Інклю зив ні шко ли, які на ма га ють ся за лу ча ти уч нів до ак тив ної пі зна валь ної ді -
яль нос ті, у ви зна чен ні ме то ди ки й зміс ту на вчан ня та в ор га ні за ції на вчаль но го
се ре до ви ща ке ру ють ся низ кою прин ци пів. При цьо му один із клю чо вих по ля гає

226 •   Iнклюзивна освіта



в то му, що, влас не, про це си на вчан ня і ви кла дан ня ґрун ту ють ся на між осо бис -
тіс них сто сун ках, а то му «на ла год жен ня сто сун ків на осно ві до ві ри й по ва ги
у шко лах і кла сах є не від’єм ною та єди ною важ ли вою скла до вою на вчан ня»
(Сміт, 2007). Під час ви бо ру на леж них ме то дів і під хо дів, на вчаль них ре сур сів
та роз роб лен ня ку ри ку лу му, спря мо ва но го на роз ви ток со ці аль ної та емо цій ної
сфе ри, вар то роз гля ну ти та кі пи тан ня:
• Яким чи ном зміст і ме то ди ка на вчан ня від об ра жає та вра хо вує по пе ред ній

до свід, ін те ре си, особ ли вос ті куль тур но го ви хо ван ня та очі ку ван ня уч нів?
• Яким чи ном зміст і ме то ди ка на вчан ня до по ма га ють роз ши рю ва ти й фор -

му ва ти ро зу мін ня куль тур но го кон тек с ту в уч нів з мар гі на лі зо ва них груп або
тих, для яких іс нує ри зик со ці аль ної ізо ля ції?

• Як шко ла від зна чає уч нівсь кі успі хи в на вчан ні?
• Яких за хо дів вжи ває шко ла для ство рен ня ком фор т но го се ре до ви ща для

учнів та фор му ван ня в них внут ріш ньо го від чут тя без пе ки?
• Яким чи ном шко ла за охо чує уч нів ві ді гра ва ти ак тив ну роль та ви слов лю -

вати свою дум ку з різ них пи тань шкіль но го жит тя?
• Що ро бить шко ла для то го, щоб спо ну ка ти уч нів бра ти на се бе від по ві даль -

ність за ор га ні за цію влас ної на вчаль ної ді яль нос ті та за її ре зуль тат?
• Як шко ла на ма га єть ся на ла год жу ва ти пар т нерсь кі сто сун ки з ро ди на ми

та ін ши ми чле на ми міс це вої гро ма ди, щоб під три му ва ти й пле ка ти ат мо -
сфе ру тур бо ти?

• На скіль ки ра діс ним є на вчаль ний про цес, на скіль ки він сти му лює уч нів
до на пру жен ня влас них сил та дає змо гу від чу ти се бе успіш ни ми в до сяг -
нен ні на вчаль ної ме ти?

• Яким чи ном шко ла дає уч ням зро зу мі ти, що во ни є важ ли вою час ти ною
шкіль ної спіль но ти?

Про гра ми со ці аль но го та емо цій но го на вчан ня
Ни ні іс нує ши ро кий ви бір про грам со ці аль но го й емо цій но го на вчан ня (СЕН),
які про по ну ють ся для за про вад жен ня в шко лах Ав ст ра лії, Ка на ди, США і Ве ли -
ко бри та нії. З ме тою фор му ван ня спіль но го ба чен ня що до СЕН, у де яких шко лах
ство рю ють влас ні про гра ми й ре алі зу ють їх спіль ни ми зу сил ля ми вчи те лів та ін -
ших чле нів шкіль ної спіль но ти. При цьо му про цес роз роб лен ня та/або ви бо ру
ефек тив ної про гра ми СЕН із ба га то го спек т ра на яв них на сьо год ніш ній день ре -
сур сів не рід ко пов’яза ний із сут тє ви ми проб ле ма ми. У встав ці 11.3 на ве де но де -
сять клю чо вих ознак, які ви зна ча ють ефек тив ність та кої про гра ми. Во ни
від об ра жа ють прин ци пи ака де міч но го та со ці аль но го на вчан ня ЮНЕСКО (2003)
та ха рак те рис ти ки ефек тив них про грам СЕН, сфор му льо ва ні фа хів ця ми CASEL
(2002). Та кож, знач на час т ка окрес ле них ниж че за хо дів і ме то дик за своєю сут -
тю від по ві дає прин ци пам і прак ти ці, яку об сто юють ав то ри на сто рін ках цієї
книж ки. Зок ре ма, йдеть ся про прак ти ку, орі єн то ва ну на фор му ван ня спіль но -
ти, на ла год жен ня спів пра ці, сис те ма тич ний ана ліз по точ них ре зуль та тів та ін -
ших фак тич них да них про за галь но шкіль ний під хід до ство рен ня по зи тив но го
се ре до ви ща, яке сприяє ви хо ван ню в усіх уч нів на ви чок здо ро вої, адап тив ної
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і про со ці аль ної по ве дін ки. Ре ко мен да ції встав ки 11.3 мо жуть слу гу ва ти орі єн ти -
ром для ви бо ру чи са мо стій но го на пра цю ван ня ефек тив ної про гра ми СЕН. Во -
ни скла де ні за ма те рі а ла ми по сіб ни ка «Жи вий і здо ро вий. Огляд на уко во
об ґ рун то ва них про грам со ці аль но го й емо цій но го на вчан ня (СЕН) для ке рів ни -
ка на вчаль но го за кла ду» (Safe and Sound: An educational leader’s guide to evidence-
based social and emotional learning (SEL) programs), який бу ло опуб лі ко ва но в ме жах
ді яль нос ті CASEL у 2005 ро ці.

Встав ка 11.3. Ха рак те рис ти ки ефек тив них про грам СЕН

1. Тур бот ли ва шкіль на спіль но та. Про гра ма сприяє фор му ван ню сто сун ків на осно -
ві вза єм ної тур бо ти. Во на та кож мо ти вує уч нів до ак тив ної учас ті в на вчаль но му
про це сі й шкіль но му жит ті в умо вах по зи тив но го, сти му лю ю чо го, під три му ю чо го
й без печ но го на вчаль но го се ре до ви ща, яке об’єд нує ро ди ни, уч нів і вчи те лів
у за галь ну спіль но ту на вчаль но го за кла ду. Про гра ма до по ма гає ство ри ти та ку
ат мо сфе ру, де ко жен член шкіль ної спіль но ти по чу ва єть ся пар т не ром, яко го
прий ма ють і ці ну ють.

2. На уко ва об ґ рун то ва ність. Про гра ма спи ра єть ся на прак тич ний до свід і су час ні
те о ре тич ні кон цеп ції й до слід жен ня в га лу зі на вчан ня і роз вит ку уч нів.

3. Спів пра ця сім’ї та шко ли. Однією з основ них скла до вих ре алі за ції про гра ми є на -
ла год жен ня пар т нерсь кої спів пра ці між ко лек ти вом шко ли і ро ди ною з ме тою ви -
хо ван ня за кла де них у про гра мі цін нос тей СЕН та до три ман ня пе ред ба че них нею
норм по ве дін ки в по всяк ден но му жит ті вдо ма, в шко лі та в гро ма ді.

4. Ком п лек с ність і по слі дов ність. Про гра ма до пов нює по лі ти ку на вчаль но го за кла -
ду і ра зом з нею є скла до вою єди но го ком п лек с но го під хо ду до со ці аль но го й
емо цій но го ви хо ван ня уч нів, у ме жах яко го ді ти от ри му ють чіт кі та по слі дов ні уяв -
лен ня про цін нос ті, нор ми по ве дін ки, гро ма дянсь кість і здо ро вий спо сіб жит тя.

5. Інтег ро ва не на вчан ня. У про це сі ви вчен ня ака де міч них дис цип лін ва ги на бу ва ють
со ці аль ні та емо цій ні ас пек ти на вчан ня. Вчи те лі ак цен ту ють на них ува гу за до -
по мо гою ме то дів, які сти му лю ють ак тив не за лу чен ня до про це су пі знан ня, в то -
му чис лі ме то дик на вчан ня у спів пра ці та за вдань, орі єн то ва них на ви рі шен ня
проб лем.

6. Без по се ред нє на вчан ня. Сис те ма тич ні за нят тя (або ін тег ра ція їх зміс ту у ви вчен -
ня ін ших пред ме тів) із по яс нен ням і ці ле спря мо ва ним фор му ван ням со ці аль них
та емо цій них ком пе тен цій, в то му чис лі шля хом ана лі зу по всяк ден них си ту а цій,
роз ви ва ють здат ність уч нів впіз на ва ти свої емо ції й управ ля ти ни ми, а та кож ро -
зу мі ти точ ку зо ру ін шо го. Та ка ро бо та до по ма гає на бу ва ти між осо бис тіс них на -
ви чок і вчи ти ся прий ма ти від по ві даль ні рі шен ня з ура ху ван ням різ них об ста вин.

7. Гнуч ка ме то ди ка. Ме то ди ка фор му ван ня со ці аль них та емо цій них ком пе тен цій
дає змо гу вра хо ву ва ти ін ди ві ду аль ні особ ли вос ті ді тей у роз ма ї то му уч нівсь ко му
ко лек ти ві, пе ред ба чає по ва гу до «від мін нос ті» та, як на слі док, за сто су ван ня різ -
них під хо дів і ди фе рен ці а ції.

8. Про фе сій ний роз ви ток. Обов’яз ко вою скла до вою ефек тив ної про гра ми со ці аль -
но го й емо цій но го на вчан ня є якіс на та ре гу ляр на під трим ка вчи те лів. Во на
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забез пе чу єть ся на по стій ній осно ві у про це сі впро вад жен ня про гра ми та пе ред -
ба чає мо де лю ван ня ме то ди ки ви кла дан ня й от ри ман ня зво рот но го зв’яз ку від
ко лег для спри ян ня ро бо ті пе да го гів.

9. Інфор ма цій не за без пе чен ня про це су оцін ки. У ме жах про гра ми та кож про во -
дить ся ре гу ляр ний аудит і оцін ка прак ти ки на осно ві різ но ма ніт ної фак тич ної ін -
фор ма ції. Ме тою цієї ді яль нос ті є ви зна чен ня рів ня ефек тив нос ті про гра ми,
ко ри гу ван ня ме то ди ки та вне сен ня змін. Го лов ною умо вою за без пе чен ня точ -
нос ті цьо го про це су є збір від гу ків усіх чле нів шкіль ної спіль но ти, в то му чис лі
вчи те лів, уч нів і бать ків.

10. Орга ні за цій на під трим ка. Про гра ма со ці аль но го й емо цій но го на вчан ня впро вад -
жу єть ся сис те ма тич но та роз ра хо ва на на три ва лий пе рі од. Ство ре но не об хід ну
ре сур с ну ба зу й струк ту ри для її успіш ної ре алі за ції і жит тєз дат нос ті.

Встав ка 11.4. Ме то дич ні ре ко мен да ції для ви бо ру/роз роб лен ня 
ефек тив ної про гра ми со ці аль но го та емо цій но го на вчан ня

Щоб за по чат ку ва ти в се бе пев ну про гра му со ці аль но го й емо цій но го на вчан ня, шко -
ла має за без пе чи ти:
• мож ли вос ті для роз вит ку в уч нів по зи тив них со ці аль них ком пе тен цій і за сто -

суван ня їх на прак ти ці;
• мож ли вос ті для усві дом лен ня уч ня ми влас ної іден тич нос ті та фор му ван ня

уявлень про різ ні со ці аль ні кон тек с ти;
• по слі дов но ор га ні зо ва ний на вчаль ний до свід, у яко му но ві знан ня й на вич ки

поєд ну ють ся з уже на бу ти ми;
• ви роб лен ня п’яти ба зо вих со ці аль них та емо цій них ком пе тен цій;
• за сто су ван ня на вчаль них ме то дик із пе ре до во го пе да го гіч но го до сві ду;
• за со би ґрун тов ної оцін ки для ви зна чен ня рів ня по кра щен ня со ці аль них та емо -

цій них на ви чок уч нів та змі ни їхньої по ве дін ки в ре зуль та ті та ко го на вчан ня.

І остан ня най важ ли ві ша по ра да: про гра му со ці аль но го й емо цій но го
навчан ня слід впро вад жу ва ти в кон тек с ті ку ри ку лу му, який є ак ту аль ним для
кон к рет ної шко ли. Інши ми сло ва ми, вчи те лі ма ють про во ди ти чіт кі па ра ле лі
між нею та зміс том шкіль ної про гра ми. Згід но з ви снов ка ми на уко вих до слід -
жень, СЕН не об хід но при ді ля ти ве ли ку ува гу та ін тег ру ва ти йо го в на вчаль ний
про цес як не від’єм ну скла до ву ку ри ку лу му.

За сто су ван ня за галь но шкіль но го під хо ду до впро вад жен ня та кої про гра ми
дає змо гу по слі дов но до но си ти її ідеї до уч нів че рез різ ні дис цип лі ни та по си лює
ефект со ці аль но го й емо цій но го на вчан ня. Ми не од но ра зо во під крес лю ва ли зна -
чен ня спів пра ці — важ ли во го ас пек ту ро бо ти в ін к лю зив но му кла сі та шко лі.
Як свід чать ре зуль та ти на уко вих до слід жень, впро вад жен ня ме то дів на вчан ня
в спів пра ці (див. роз діл 8) до по ма гає фор му ва ти в уч нів та кі ри си, як прий нят тя
ін ших, та про со ці аль ну по ве дін ку (Джон сон і Джон сон, 1989, 2002). На більш
за галь но му рів ні, ство рен ня по зи тив но го клі ма ту в кла сі й шко лі, який зок ре ма
пе ред ба чає ви хо ван ня уваж но го став лен ня до по чут тів ін ших, сприяє під ви щен -
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ню ака де міч них і со ці аль них по каз ни ків. Ми вже зга ду ва ли про під го тов ле ний
фа хів ця ми CASEL по сіб ник «Жи вий і здо ро вий. Огляд на уко во-об ґ рун то ва них
про грам со ці аль но го й емо цій но го на вчан ня (СЕН) для ке рів ни ка на вчаль но го
за кла ду» (Safe and Sound: An educational leader’s guide to evidence-based social and
emotional learning (SEL) programs) (2005). Він міс тить ком п лек с ну про гра му, яка
ін тег ру єть ся в шкіль ний ку ри ку лум і здат на за мі ни ти будь-які од но ра зо ві або ко -
рот ко тер мі но ві за хо ди. Про ве де на в ме жах цієї ор га ні за ції на уко ва ро бо та дає
під ста ви ствер д жу ва ти, що СЕН мож на ре алі зо ву ва ти в шко лі па ра лель но з ака -
де міч ним на вчан ням.

Ни ні іс нує ши ро кий ви бір ко мер цій них про грам, які да ють змо гу впро вад -
жу ва ти СЕН ком п лек с но на рів ні всієї шко ли та успіш но по єд ну ва ти за хо ди
з фор му ван ня со ці аль них та емо цій них ком пе тен цій зі шкіль ною про гра мою.
У встав ці 11.4 на ве де но кіль ка ме то дич них ре ко мен да цій для пер со на лу шко ли.
Во ни бу дуть ко рис ни ми під час по пе ред ньо го ви вчен ня цих освіт ніх про дук тів
та ана лі зу їх при дат нос ті для за кла ду, щоб зреш тою прий ня ти зва же не рі шен ня
про ви бір тієї чи ін шої про гра ми. У цьо му про це сі та кож слід вра хо ву ва ти кри -
те рії ефек тив нос ті про грам СЕН зі встав ки 11.3. Ниж че у встав ці 11.5 по да но ко -
рот кий огляд де яких та ких про грам, що спе ці аль но орі єн то ва ні на ви роб лен ня
п’яти ба зо вих со ці аль них та емо цій них ком пе тен цій (див. встав ку 11.2). Усі во -
ни від по ві да ють за зна че ним кри те рі ям та під твер ди ли свою ефек тив ність у про -
це сі на уко вих до слід жень. За до дат ко вою ін фор ма цією про якіс ні про гра ми СЕН
ре ко мен ду є мо звер ну ти ся до веб-сай ту ва шо го міс це во го ор га ну управ лін ня осві -
ти або до веб-сай ту CASEL.

Встав ка 11.5. Ефек тив ні про гра ми СЕН

Зно ву в нор мі. Про гра ма ви жи ван ня у кла сі. Авто ри МакГрет і Но убл, 2003 р.
(Bounce Back: Classroom Resiliency Program, McGrath & Noble)
Ці льо ва ві ко ва гру па: уч ні з під го тов чо го по 9 клас. Про гра ма міс тить ши ро кий на бір
стра те гій для за сто су ван ня на уро ці. Во ни по кли ка ні до по мог ти уч ням не роз гу би -
тися пе ред ли цем чис лен них труд но щів їхньо го по всяк ден но го жит тя та на вчи ти ся
«при хо ди ти в нор му», ко ли во ни від чу ва ють сум, роз ча ру ван ня, ко ли сти ка ють ся
з труд но ща ми або пе ре жи ва ють важ кий пе рі од. Про гра ма пе ред ба чає фор му ван ня
на ви чок жит тєс тій кос ті на ма те рі а лі основ них ака де міч них дис цип лін з та ких га лу -
зей як гра мот ність, точ ні на уки, тех но ло гії та сус піль ст воз нав ст во. У ме жах па ра -
лель ної тре нін го вої про гра ми бать ки ді зна ють ся про ме то ди за кріп лен ня на бу тих
на ви чок вдо ма.

Тур бот ли ва шкіль на спіль но та. Центр до слід жень проб лем роз вит ку, 2004 р. (Caring
School Community. Developmental Studies Centre)
Ці льо ва ві ко ва гру па: уч ні з під го тов чо го по 6 клас. Про гра ма спи ра єть ся на ре зуль -
та ти на уко вих до слід жень і по бу до ва на на вко ло чо ти рьох про від них прин ци пів: сто -
сун ки на осно ві вза єм ної по ва ги та під трим ки; мож ли вос ті для спів пра ці; ав то ном ність
і вза є мо за леж ність; а та кож спіль ні ці лі та іде а ли. Ме та про гра ми — спри я ти фор му -
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ван ню клас но го та шкіль но го ко лек ти ву та сти му лю ва ти ак тив не за лу чен ня уч нів
до шкіль но го жит тя.

Ду ма є мо про по чут тя. Авто ри Пав лі діс і Бан с тон, 2004 р. (FisT: Feeling is Thinking,
Pavlidis & Bunston)
Ці льо ва ві ко ва гру па: уч ні з 3 по 6 клас. Про гра ма до по ма гає уч ням на вчи ти ся ро зу -
мі ти свої по чут тя, ви ра жа ти їх, об мір ко ву ва ти при чи ни їх ви ник нен ня і від на хо ди ти спо -
со би ви рі шен ня проб лем. Во на пе ред ба чає тіс ну спів пра цю ро ди ни та шко ли,
зок ре ма, дає змо гу пе да го гам і бать кам біль ше ді зна ва ти ся про ди ти ну, от ри му ва ти
зво рот ний зв’язок та опа ну ва ти ме то ди за кріп лен ня й роз ши рен ня на бу тих нею по зи -
тив них на ви чок.

Друж ні ді ти — друж ний клас. Авто ри МакГрет і Френ сі, 1991 р. (Friendly Kids, Friendly
Classrooms, McGrath & Francey)
Ці льо ва ві ко ва гру па: уч ні з під го тов чо го по 6 клас. Про гра ма ад ре со ва на вчи те лям
і со ці аль ним пе да го гам, які пра цю ють з діть ми цієї ві ко вої гру пи. Учні на бу ва ють со ці -
аль них на ви чок і вчать ся на ла год жу ва ти хо ро ші сто сун ки з од но клас ни ка ми. В по сіб -
ни ку пред с тав ле но діа гнос тич ні ме то ди ки та прак тич ні по ра ди що до по сту по во го
фор му ван ня 21 на вич ки для ро бо ти на уро ці та вза є мо дії на іг ро во му май дан чи ку. За -
про по но ва ні в ньо му впра ви та іг ри да ють змо гу ство ри ти по зи тив ну й ве се лу ат мо -
сфе ру на уро ці та до по мог ти со ром’яз ли вим ді тям, які час то ні я ко ві ють у спіл ку ван ні
з ро вес ни ка ми й до рос ли ми. Пе да го ги мо жуть ско рис та ти ся ви кла де ною в по сіб ни -
ку про гра мою або роз ро би ти влас ну на осно ві її чо ти рьох на пря мів.

Про гра ма спів пра ці ро ди ни та шко ли. Авто ри Кросс і Ерсег, 2005 р. (Friendly Schools
and Families Program, Cross & Erceg)
Ці льо ва ві ко ва гру па: уч ні з під го тов чо го по 7 клас. У про гра мі окрес ле но за хо ди для
по пе ред жен ня ви пад ків зну щан ня в со ці аль но му се ре до ви щі та за по бі ган ня цьо му
яви щу се ред уч нів, у ро ди ні та/або в ме жах шир шої шкіль ної спіль но ти. Про по но ва -
ний ком п лект ма те рі а лів слу гує орі єн ти ром для пла ну ван ня, роз роб лен ня, впро вад -
жен ня та оцін ки за галь но шкіль ної про гра ми со ці аль но го й емо цій но го на вчан ня
та про ти дії зну щан ням. У ньо му роз гля ну то кон к рет ні стра те гії та на ве де но прак тич ні
ре ко мен да ції що до фор му ван ня шкіль ної куль ту ри, на пра цю ван ня по лі ти ки й прак ти -
ки, ство рен ня фі зич но го, со ці аль но го і на вчаль но го се ре до ви ща. Крім то го, ве ли ку
ува гу при ді ле но спів пра ці з ро ди на ми. По сіб ник мі сить ілюс т ра тив ні при кла ди з до сві -
ду ін ших на вчаль них за кла дів, які адап ту ва ли ви кла де ні в ньо му стра те гії та за сто со -
ву ва ли їх від по від но до сво їх умов.

Я мо жу ви рі шу ва ти проб ле ми. Автор Шур, 1993 р. (I Can Problem Solve (ICPS), Shure)
Ці льо ва ві ко ва гру па: ді ти до шкіль но го ві ку по 6 клас. Про гра ма «Я мо жу ви рі шу ва ти
проб ле ми» спи ра єть ся на ре зуль та ти 25-річ них до слід жень та за ре ко мен ду ва ла себе
як ду же ефек тив на для ро бо ти з діть ми мо лод шо го ві ку. Юні шко ля рі на вча ють ся від -
на хо ди ти шля хи ви рі шен ня проб лем, що ви ни ка ють у по всяк ден но му між осо бис тіс но -
му спіл ку ван ні, вра хо ву ва ти по гля ди ін ших та усві дом лю ва ти мож ли ві на слід ки
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влас них дій. У та кий спо сіб во ни до ся га ють основ ної ме ти — на бу ва ють на ви чок про -
со ці аль ної по ве дін ки.

Цикл про грам Lions Quest (Lions Clubs International Foundation, 2006)
Ці льо ва ві ко ва гру па: уч ні з під го тов чо го по 12 клас. Усі три про гра ми цик лу Lions
Quest — «На вич ки для під літ ків» (під го тов чий — 5 клас), «На вич ки для юнац т ва» (6–8)
та «На вич ки для дії» (9–12 клас) — орі єн то ва ні на ви роб лен ня по зи тив них уста но вок,
важ ли вих жит тє вих умінь для ве ден ня здо ро во го й без печ но го спо со бу жит тя, на за -
по бі ган ня на сил лю й ін шим про явам ри зи ко ва ної по ве дін ки. Про гра ма охоп лює та кі
на пря ми ді яль нос ті: про ве ден ня за нять з уч ня ми за по да ним пла ном; ак ти ві за ція участі
бать ків та ін ших чле нів ро ди ни шля хом спіль но го ви ко нан ня до маш ніх за вдань та їх
без по се ред ньо го за лу чен ня до шкіль них за хо дів (до па ке ту ма те рі а лів вхо дить окре -
ма книж ка для бать ків); ство рен ня по зи тив но го клі ма ту в на вчаль но му за кла ді; за лу -
чен ня пред с тав ни ків міс це вої гро мадсь кос ті та про фе сій ний роз ви ток пра ців ни ків
шко ли. Пе ред по чат ком ре алі за ції про гра ми не об хід но від ві да ти вступ ний на вчаль -
ний се мі нар (2–3 дні).

PATHS — Про гра ма ак ти ві за ції стра те гій аль тер на тив но го мис лен ня. Авто ри Ку ше
і Грін берг, 1994 р. (PATHS Curriculum, Kusche & Greenberg)
Ці льо ва ві ко ва гру па: уч ні з під го тов чо го по 5 клас. Про гра ма при зна че на для роботи
з уч ня ми по чат ко вої шко ли і по кли ка на до по мог ти їм змі ни ти по ве дін ку й став лен ня,
які зу мов лю ють ви пад ки на сил ля і зну щань; на вчи ти ся ви ра жа ти й конт ро лю ва ти свої
емо ції; ви ро би ти ефек тив ні стра те гії за ла год жен ня кон ф лік т них си ту а цій. Про гра ма
PATHS для ді тей до шкіль но го ві ку спря мо ва на на фор му ван ня знань про емо ції та на
роз ви ток со ці аль но-емо цій ної ком пе тен т нос ті. За га лом, во на охоп лює п’ять кон цеп ту -
аль них скла до вих: са мо кон т роль, знан ня і ро зу мін ня емо цій, по зи тив на самооцін ка,
сто сун ки та на вич ки ви рі шен ня між осо бис тіс них проб лем.

Жи вий і здо ро вий. По сіб ник з пи тань на вчан ня со ці аль них на ви чок та емо цій но го роз -
вит ку для ке рів ни ка на вчаль но го за кла ду (Safe and Sound: An Educational Leader’s
Guide to Social and Emotional Learning). CASEL, 2005 р.
Ці льо ва ві ко ва гру па: ді ти до шкіль но го ві ку — уч ні 12 кла су. Це ви дан ня під го тов ле не
фа хів ця ми CASEL, увіб ра ло в се бе ре зуль та ти три річ но го до слід жен ня, яке бу ло здій -
с не но за фі нан со вої під трим ки Від ді лу з пи тань без пе ки й бо роть би з нар ко ти ка ми
в на вчаль них за кла дах при Де пар та мен ті осві ти США. По сіб ник «Жи вий і здо ро вий»
міс тить пов ний і ком п лек с ний огляд про грам СЕН і мо же слу гу ва ти до від ни ком для ад -
мі ніс т ра ції та пер со на лу шко ли у про це сі ор га ні за ції та по єд нан ня про грам ака де міч -
но го, со ці аль но го на вчан ня та емо цій но го роз вит ку в єди ну ці ліс ну сис те му. В ньо му
опи са но 80 по слі дов но струк ту ро ва них про грам СЕН, що роз ра хо ва ні на кіль ка ро ків
та при зна че ні для ро бо ти у зви чай но му кла сі ма со вої шко ли.

Дру гий крок. Між на род на бла го дій на ор га ні за ція «Committee for Children», 2002 р.
(Second Step. Committee for Children)
Ці льо ва ві ко ва гру па: уч ні з під го тов чо го по 9 клас. Го лов на ме та про гра ми «Дру гий
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крок» по ля гає у про фі лак ти ці на сил ля. Це за вдан ня ре алі зу єть ся за дво ма на пря ма -
ми: че рез ви вчен ня ака де міч них дис цип лін та со ці аль но-емо цій ний роз ви ток. Во но
пе ред ба чає фор му ван ня та ких со ці аль но-емо цій них на ви чок як ем па тія, управ лін ня
емо ці я ми, ви рі шен ня проб лем і спів пра ця. Ці за хо ди спо ну ка ють ді тей по сту по во
зміню ва ти свою по ве дін ку та став лен ня, які є при чи ною про явів на сил ля. Го лов ний
ак цент у про гра мі зроб ле но на ви хо ван ня здат нос ті спів чу ва ти й ро зу мі ти по чут тя ін -
ших, управ ля ти сво їм гні вом та кон т ро лю ва ти ім пуль си. Крім то го, во на міс тить ком п -
лек с ну сис те му за хо дів із про фі лак ти ки на сил ля, роз ра хо ва ну на кіль ка ро ків.
Про гра ма ґрун ту єть ся на ре зуль та тах на уко вих до слід жень, а до свід прак тич ної ре -
алі за ції під твер д жує її ви со ку ефек тив ність, що, зок ре ма, ви яв ля єть ся у змен шен ні
кіль кос ті по ка рань за по ру шен ня дис цип лі ни. Крім то го, про гра ма до по ма гає по кра -
щу ва ти клі мат у на вчаль но му за кла ді шля хом ви хо ван ня по ва ги, здат нос ті сприй ма ти
ін ших, че рез на дан ня мож ли вос тей для са мо ствер д жен ня та за охо чен ня осо бис тої
від по ві даль ності. Во на та кож пе ред ба чає про ве ден ня тре нін гів для пе да го гів і за -
безпе чен ня навчаль но-ме то дич ни ми ре сур са ми, в то му чис лі прак тич ни ми пла на ми
уро ків, які не по тре бу ють сут тє вої під го тов ки з бо ку вчи те ля, та ма те рі а ла ми для
навчан ня батьків.

Прий нят тя рі шень та ви рі шен ня проб лем у си ту а ції со ці аль ної вза є мо дії. Авто ри Елі -
ас і Бат лер, 2005 р. (Social Decision-Making and Social Problem-Solving, Elias & Butler)
Ці льо ва ві ко ва гру па: уч ні з 2 по 8 клас. Про гра ма спря мо ва на на ово ло дін ня со ці -
аль ни ми на вич ка ми та на вич ка ми прий нят тя рі шень і пе ре не сен ня їх у ре аль ні жит тє -
ві си ту а ції. Во на скла да єть ся з трьох по слі дов них ета пів, де ко жен на ступ ний
до пов нює по пе ред ній: ви хо ван ня са мо кон т ро лю й со ці аль но го усві дом лен ня; на вчан -
ня прий ма ти рі шен ня у про це сі со ці аль ної вза є мо дії; та прак тич не за сто су ван ня
набутих знань і на ви чок. На більш за галь но му рів ні го лов ни ми її за вдан ня ми є по -
перед жен ня на сил ля, злов жи ван ня пси хо ак тив ни ми ре чо ви на ми і за по бі ган ня ін шим
ви дам проб лем ної по ве дін ки, пов’яза ної з та ки ми по ру шен ня ми. Про гра ма орі єн -
тована го лов ним чи ном на про фі лак тич ну ро бо ту з уч ня ми по чат ко вої шко ли. Во на
спи ра єть ся на ґрун тов ну кон цеп ту аль ну ба зу, яка по єд нує ре зуль та ти до слід жень
у ба га тьох сфе рах на уки та прак ти ки, в то му чис лі в га лу зі охо ро ни здо ров’я, розвитку
ди ти ни, клі ніч ної пси хо ло гії, ког ні тив них на ук, ор га ні за цій ної пси хо ло гії та психо ло гії
гро ма ди.

Про гра ма роз вит ку со ці аль них на ви чок «Зу пи нись, по мір куй, дій». Автор Пе тер сен,
2006 р. (Stop Think Do Social Skills Curriculum, Petersen)
Ці льо ва ві ко ва гру па: уч ні з під го тов чо го по 7 клас. Про гра ма орі єн то ва на на роз ви -
ток со ці аль них на ви чок, вре гу лю ван ня кон ф лік тів, по кра щен ня ака де міч них по каз ни -
ків та ство рен ня по зи тив но го клі ма ту у шко лі. Во на пе ред ба чає фор му ван ня
са мо кон т ро лю, пер цеп тив них і ко му ні ка тив них на ви чок, ви роб лен ня ког ні тив них на -
ви чок ви рі шен ня проб лем, зок ре ма в уч нів, які де мон ст ру ють проб лем ну по ве дін ку
чи сти ка ють ся з труд но ща ми у про це сі со ці аль ної вза є мо дії і «за стряг ли» на од но му
з ета пів — «зу пи нись», «по мір куй» чи «дій». Про гра ма по кли ка на на вчи ти всіх ді тей
успіш но про хо ди ти ці ета пи в си ту а ці ях по всяк ден но го жит тя та ство рює для цьо го
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спри ят ли ве се ре до ви ще, де ді ти от ри му ють зво рот ний зв’язок і під трим ку з бо ку
дорос лих і ро вес ни ків.

Цикл про грам «На вчан ня для жит тя» (Learning for Life Corporation, <www.learning-for-
life.org>)
Ці льо ва ві ко ва гру па: уч ні з під го тов чо го по 12 клас. Learning for Life Corporation
пропонує сім про грам для шкіл і гро мадсь ких об’єд нань, які на ма га ють ся го ту ва ти
учнів до ви кли ків су час но го сус піль ст ва та на вчи ти успіш но їх до ла ти, до по ма га ють
роз ви ва ти впев не ність у влас них си лах, мо ти ва цію та са мо по ва гу. Про гра ми ре алі зу -
ють ся си ла ми пе да го гіч но го ко лек ти ву шко ли й чле нів гро мадсь ких ор га ні за цій, яким
та кож на да єть ся мож ли вість прой ти по пе ред ню під го тов ку в ре жи мі ди стан цій но го
на вчан ня.

Про гра ма Tribes Learning Communities (<www.tribes.com>)
Ці льо ва ві ко ва гру па: від до шкіл ля до 12 кла су. Про гра ма ор га ні за ції Tribes Learning
Communities по ши ре на в на вчаль них за кла дах Спо лу че них Шта тів, Ка на ди, Ав ст ра лії
та ін ших кра їн. У ній го лов ний ак цент зроб ле но на роз ви ток клас но го та шкіль но го
колек ти ву з по зи тив ною ат мо сфе рою та ши ро ки ми мож ли вос тя ми для успіш но го на -
вчан ня й осо бис тіс но го роз вит ку. Її впро вад жен ня у шко лі по кли ка не до по мог ти уч ням
від чу ти се бе час тин кою за галь но го ко лек ти ву, де прий ма ють всіх і по ва жа ють са мо -
бут ність кож но го. Про гра ма та кож має на ме ті мо ти ву ва ти уч нів до ак тив ної пі зна валь -
ної ді яль нос ті, на вчи ти їх оп ти міс тич но оці ню ва ти влас ні си ли та ві ри ти у свою
спро мож ність до сяг ти успі ху.

Про гра ма «Ти змо жеш». Автор Бер нард, 2006 р. (You Can Do It Education (YCDI),
Bernard)
Ці льо ва ві ко ва гру па: уч ні під го тов чо го — 12 кла су. Ме та про гра ми — за без пе чи ти
оп ти маль ні умо ви для на вчан ня й со ці аль но-емо цій но го роз вит ку всіх уч нів. Во на
сприяє ак ти ві за ції спіль ної ро бо ти шко ли, гро ма ди й ро ди ни в цьо му на пря мі.
У структу рі про гра ми пе ред ба че но за нят тя з фор му ван ня 12 по зи тив них якос тей
(наприк лад, адек ват ної са мо оцін ки, ви со ко го рів ня то ле ран т нос ті до фрус т ра ції,
прийнят тя ін ших) та усу нен ня не га тив них (на прик лад, за ни же ної са мо оцін ки, низь ко -
го рів ня то ле ран т нос ті до фрус т ра ції, не прий нят тя ін ших). Во на до по ма гає уч ням
зміню ва ти свій спо сіб мис лен ня і, та ким чи ном, на вчи ти ся управ ля ти влас ни ми емо -
ці я ми та по ве дін кою.

На вчан ня че рез слу жін ня сус піль ст ву

На вчан ня че рез слу жін ня сус піль ст ву (англ. service learning) — це за галь ний під хід,
який пе ред ба чає ін тег ра цію сус піль но ко рис ної ро бо ти до ку ри ку лу му освіт ньо го за -
кла ду. Він сприяє по глиб лен ню со ці аль но го усві дом лен ня уч нів, ви хо ван ню то ле ран -
т нос ті й по ва ги до ін ших. На вчан ня че рез слу жін ня сус піль ст ву та кож ство рює
мож ли вос ті для прак тич но го за сто су ван ня знань і на ви чок з ви рі шен ня уч ня ми ре аль -
них проб лем у про це сі ко рис ної ді яль нос ті на бла го гро ма ди. Та кі про гра ми на бу ли
між на род но го по ши рен ня. Їх за про вад жу ють різ но ма ніт ні уста но ви: шко ли, уні вер -
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си те ти, гро мадсь кі об’єд нан ня та ре лі гій ні ор га ні за ції. Учні от ри му ють но ві знан ня
та об мір ко ву ють на бу тий до свід, бу ду чи за лу че ни ми до важ ли вої спра ви із прак тич -
ни ми та зна чи ми ми сус піль но ко рис ни ми ре зуль та та ми. В осно ву про гра ми на вчан -
ня че рез слу жін ня сус піль ст ву пок ла де но пар т нерсь ку спів пра цю у ме жах шко ли або
між шко лою й ши ро ким ко лом со ці аль них служб і бла го дій них ор га ні за цій (зок ре ма,
ор га ні за цій з на дан ня під трим ки лю дям по хи ло го ві ку, без при туль ним, лю дям з ін ва -
лід ніс тю; мо ло діж них об’єд нань; при ро до о хо рон них ор га ні за цій; гро мадсь ко-ак тив -
них груп у сфе рі со ці аль но го об слу го ву ван ня). Ра зом з пе да го га ми уч ні ак тив но
до лу ча ють ся до сус піль но ко рис ної ро бо ти в шко лі чи в рам ках пев ної со ці альної
служ би. Участь у та ких за хо дах і по даль ша ре флек сія ма ють спри я ти розвит ку їхньо -
го са мо ус ві дом лен ня і со ці аль но го усві дом лен ня, са мо ре гу ля ції, на ви чок по бу до ви
сто сун ків та здат нос ті прий ма ти від по ві даль ні рі шен ня, а також до по мог ти ефек тив -
ні ше ви ко ну ва ти свої обов’яз ки у спра ві слу жін ня сус піль ст ву.

Со ці аль на та емо цій на ком пе тен т ність учи те ля
Ни ні де да лі біль ше фа хів ців по год жу ють ся з тим, що пе да го ги ві ді гра ють ва го му
роль у со ці аль но му та емо цій но му роз вит ку уч нів (Хам ре і Пі ан та, 2006; Мур рей
і Грін берг, 2000; Ошер, Кар т ледж, Освальд, Са зер ленд, Артайлз і Ка у тін хо, 2007).
Се ред усіх ви дів сто сун ків, які фор му ють ся у ді тей, най важ ли ві ши ми для їхньо -
го успіш но го на вчан ня є сто сун ки «вчи тель — учень» (Долл та ін., 2009). При
цьо му тіс ні ші зв’яз ки ви ни ка ють із пе да го га ми, які став лять ся до них з теп ло -
тою, є щи ри ми, врів но ва же ни ми, го то ви ми прий ти на до по мо гу та спо ну ка ють
ді тей до са мо стій нос ті (Долл та ін., 2009). На уро ці вчи тель пра цює з роз ма ї тим
ко лек ти вом, де кож но му при та ман ний свій до свід куль тур но го ви хо ван ня, інди -
ві ду аль ний рі вень здіб нос тей та ін те ре су до на вчан ня. І пе да гог ство рює на вчаль -
ний кон текст для та ких ді тей. У кла сі, де вчи тель до кла дає зу силь для ви хо ван ня
ду ху спіль но ти, уч ні де мон ст ру ють більш про со ці аль ну по ве дін ку: во ни схиль ні
до спів пра ці, го то ві до по ма га ти й тур бу ва ти ся про ін ших; та кож, змен шу єть ся
кіль кість ін ци ден тів, пов’яза них із де струк тив ною по ве дін кою (Бат тіс тіч, Со ло -
мон, Уот сон і Шапс, 1997). Джен нінгс і Грін берг (2009) за про по ну ва ли мо дель
ство рен ня спри ят ли вої со ці аль ної ат мо сфе ри та успіш ної ре алі за ції про грам со -
ці аль но го й емо цій но го на вчан ня, яка під крес лює важ ли ве зна чен ня від по від них
ком пе тен т цій пе да го га. На дум ку ав то рів цієї мо де лі, со ці аль но ком пе тен т ні вчи -
те лі (в яких доб ре роз ви ну ті всі п’ять со ці аль них та емо цій них ком пе тен цій)
впро вад жу ють про гра ми СЕН «більш ефек тив но, оскіль ки са мі є чу до вим при -
кла дом ба жа ної со ці аль ної та емо цій ної по ве дін ки» (2009, с. 493).

Со ці аль но ком пе тен т ні вчи те лі:
• умі ють роз піз на ва ти свої емо цій ні па тер ни і зна ють, як з до по мо гою емо цій

по си лю ва ти мо ти ва цію й ак ти ві зу ва ти влас ну на вчаль ну ді яль ність і на -
вчаль ну ді яль ність уч нів (са мо ус ві дом лен ня);

• кон т ро лю ють ви яв сво їх емо цій, здат ні справ ля ти ся зі стре сом та гід но по -
во ди ти ся у склад них си ту а ці ях (са мо ре гу ля ція);
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• зна ють, як їх сприй ма ють ото чу ю чі, з ро зу мін ням і спів чут тям став лять ся
до ду мок уч нів, бать ків і ко лег (со ці аль не усві дом лен ня);

• на ла год жу ють і роз ви ва ють хо ро ші сто сун ки з уч ня ми, ко ле га ми й ро ди на -
ми на осно ві вза є мо ро зу мін ня, спів пра ці та спіль но го ко рис ту ван ня ре сур -
са ми шко ли й гро ма ди (на вич ки сто сун ків);

• прий ма ють від по ві даль ні й етич ні рі шен ня із до три ман ням со ці аль них норм
та з ура ху ван ням мож ли вих на слід ків та ких рі шень для влас но го бла го по -
луч чя і бла го по луч чя ін ших чле нів шкіль ної спіль но ти; не суть за них від по -
ві даль ність (прий нят тя від по ві даль них рі шень).

Со ці аль на ком пе тен т ність пе да го га має ви рі шаль не зна чен ня у ді яль нос ті
на вчаль но го за кла ду. В роз ді лі 5 ве ли ка ува га при ді ля єть ся до ві рі та спів пра ці
як пе ре ду мо вам по бу до ви спіль но ти у шко лі. Це два го лов ні чин ни ки, яки ми ви -
зна ча єть ся успіш ність зу силь із по кра щен ня ро бо ти на вчаль но го за кла ду. По діб -
но до сво їх уч нів, учи те лі най кра ще на вча ють ся то ді, ко ли про цес та ат мо сфе ра
на вчан ня не суть за до во лен ня, ко ли во ни від чу ва ють по ва гу й під трим ку та мають
хо ро ші сто сун ки з ін ши ми чле на ми шкіль ної спіль но ти. То му для до сяг нен ня
успіш но го ре зуль та ту про гра му СЕН не об хід но вті лю ва ти на рів ні за галь но -
шкіль но го під хо ду, який охоп лює пе да го гів, уч нів і чле нів їх ніх ро дин, сприяє
роз вит ку їх ніх со ці аль них та емо цій них ком пе тен цій. При цьо му од нією
з обов’яз ко вих і фун да мен таль них йо го скла до вих має бу ти про фе сій ний роз ви -
ток учи те лів.

Со ці аль на та емо цій на ком пе тен т ність уч нів, їх нє бла го по луч чя ви зна ча -
ють ся міц ніс тю сто сун ків з ро ди ною, шко лою і гро ма дою. По руч із ве ли кою
кіль кіс тю уч нів, які ак тив но до лу ча ють ся до на вчан ня, та кож є ін ші ді ти, які з пе -
ре хо дом від по чат ко вої до се ред ньої лан ки де да лі біль ше втра ча ють ін те рес
до шко ли (Клем і Кон нелл, 2004). У цьо му роз ді лі по да но мо дель ор га ні за ції ро -
бо ти з роз вит ку со ці аль ної та емо цій ної сфер уч нів, яка спи ра єть ся на ре зуль та -
ти остан ніх на уко вих до слід жень і за вой о вує де да лі біль ше при біч ни ків в освіт ніх
сис те мах різ них кра їн. Ство рен ня по зи тив но го на вчаль но го се ре до ви ща та фор -
му ван ня та ких ком пе тен цій по кли ка ні за до воль ня ти со ці аль ні та емо цій ні
потре би уч нів, спри я ти їх ній на вчаль ній і жит тє вій успіш нос ті та до по ма гає
запо біг ти їхньо му від чу жен ню від шко ли.

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ РОЗДІЛУ
Со ці аль не та емо цій не на вчан ня (СЕН) — це про цес на дан ня до по мо ги ді тям і до -
рос лим для ви роб лен ня фун да мен таль них на ви чок ефек тив ної жит тє ді яль нос ті.
Ме тою СЕН є фор му ван ня не об хід них на ви чок для то го, щоб ефек тив но і з
дотри ман ням етич них прин ци пів ре гу лю ва ти свої вчин ки та емо ції, сто сун ки
й про фе сій ну ді яль ність.
Со ці аль но-емо цій на ком пе тен т ність — фор му єть ся внас лі док со ці аль но го та
емоцій но го на вчан ня та охоп лює п’ять ба зо вих скла до вих: са мо ус ві дом лен ня,
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са мо ре гу ля цію, со ці аль не усві дом лен ня, на вич ки сто сун ків та прий нят тя від по -
ві даль них рі шень.
На вчан ня че рез слу жін ня сус піль ст ву — за галь ний під хід, який пе ред ба чає ін те гра -
цію сус піль но ко рис ної ро бо ти до ку ри ку лу му освіт ньо го за кла ду.

ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ ТА РЕФЛЕКСІЇ
11.1.Чо му на вчан ня со ці аль них на ви чок та емо цій ний роз ви ток важ ли ві для про -

це су ін к лю зії? Чо му вчи те лі ма ють ним зай ма ти ся?
11.2.Яким чи ном вчи те лі мо жуть спри я ти на ла год жен ню тіс них со ці аль них

та емо цій них зв’яз ків між уч ня ми?
11.3.Чи по вин ні вчи те лі роз ви ва ти емо цій ні зв’яз ки з уч ня ми? Чи іс ну ють тут

пев ні об ме жен ня?
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Рефлексія 
як ключ до стійких змін

ГОЛОВНІ ТЕМИ РОЗДІЛУ
• Пси хо ло гіч не прий нят тя роз ма їт тя
• Ре флек сія прак ти ки
• За со би пе да го гіч ної ре флек сії
• Зна чен ня ре флек сив ної прак ти ки для ви кла дан ня

На при кін ці роз ді лу 3 ми ствер д жу є мо, що для ор га ні за ції ефек тив но го на -
вчаль но го про це су на уро ці най важ ли ві ши ми є дві уста нов ки: по-пер ше,

пе ре ко на ність у то му, що всі ді ти здат ні на вча ти ся, і, по-дру ге, що успі ху до ся -
га ють ті вчи те лі, які ві рять у свою спро мож ність це зро би ти. В пев но му ро зу мін -
ні ці дві те зи уза галь ню ють ме ту та основ ну ідею цієї книж ки: ін к лю зив не
на вчан ня мо же бу ти ефек тив ним і як що вчи те лі ві рять у свою здат ність впро -
вад жу ва ти та ку мо дель у влас ну пе да го гіч ну прак ти ку, то їм це справ ді вда єть ся.
Про те, зро зу мі ло, що од но го на мі ру не до стат ньо. При пус ті мо, ми по ста ви ли пе -
ред со бою ме ту ви бо ро ти пер ше міс це на тур ні рі з голь фу. Адже, влас не, ми від -
по ві да є мо обом за зна че ним кри те рі ям. Тоб то, ні що не за ва жає нам ро би ти
те са ме, що роб лять про фе сі о наль ні грав ці (ін ши ми сло ва ми, ми мо же мо на вчи -
ти ся цієї гри); і крім то го, ми справ ді здат ні вий ти на по ле й зма га ти ся з ни ми
на рів них (ми ві ри мо у свої здіб нос ті чи спро мож ність до сяг ти успі ху). Та, во че -
видь, цих якос тей за ма ло, і на до да ток до пра виль них уста но вок по тріб но ще де -
що. То му, щоб на вчи ти ся гра ти в гольф, нам по тріб но ді зна ти ся, як пра виль но
три ма ти ключ ку, яку з них і ко ли об ра ти та опа ну ва ти пра ви ла гри.

Ана ло гіч ні прин ци пи ле жать в осно ві не пе рер в но го про фе сій но го роз витку,
який дає нам змо гу ста ти най кра щи ми вчи те ля ми та пов ніс тю ре алі зу ва ти свій
пе да го гіч ний по тен ці ал. У роз ді лі 1 ми ознай о ми ли ся з чо тир ма пе ре ду мо ва ми
успіш ної ді яль нос ті ін к лю зив но го вчи те ля. Кон т ро лю ва ти чет вер ту скла до ву
цьо го пе ре лі ку — «під трим ку з бо ку ко лег і шко ли» — ми нав ряд чи змо же мо,
але це не ви прав до вує без ді яль нос ті сто сов но трьох ін ших:
1. став лен ня;
2. пе да го гіч ної май с тер нос ті;
3. здат нос ті ви рі шу ва ти проб ле ми.
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Пи тан ня став лень до клад но роз гля да єть ся в роз ді лі 3. Те ма ти ка пе да -
гогічної май с тер нос ті на скріз но ви світ лю єть ся на сто рін ках цієї книж ки. Що ж
сто су єть ся здат нос ті ви рі шу ва ти проб ле ми й зна хо ди ти твор чі спо со би їх
розв’язан ня в по всяк ден них си ту а ці ях на вчаль но го про це су, то для цьо го
необхід ні:
• ефек тив ні й пе ре ві ре ні до сві дом ме то ди ки ви кла дан ня;
• спіль ні цін нос ті;
• по зи тив не лі дер ст во.

У цьо му по сіб ни ку ви кла де но ідеї та по ра ди сто сов но пла ну ван ня і впро -
вад жен ня про це дур чи ор га ні за цій них стра те гій, які да ють вам змо гу ре алі зо ву -
ва ти свої пе да го гіч ні за вдан ня, роз ки ва ю чи по тен ці ал сво їх уч нів.

Щоб ста ти успіш ним ін к лю зив ним учи те лем, по тріб ні дві ре чі. По-пер ше,
ми ма є мо зна ти, як ді яти у склад них си ту а ці ях, і, по-дру ге, шу ка ти спо со би пе -
ре не сен ня цих знань на прак ти ку, по стій но вдос ко на лю ю чи влас ну пе да го гіч ну
май с тер ність.

Пси хо ло гіч не сприй нят тя роз ма їт тя
По за сум ні вом, су час ним учи те лям до во дить ся сти ка ти ся з на ба га то склад ні ши -
ми проб ле ма ми, які їх нім по пе ред ни кам бу ли не знай о мі. Тай лер (1995), фа хі -
вець з між на род ним ав то ри те том у га лу зі ви вчен ня ін ди ві ду аль них від мін нос тей,
за ува жує:

У ком п лек с них сус піль ст вах на шо го ча су людсь ке роз ма їт тя є ви кли ком на ба га то

значні шим, ніж у прос тих сус піль ст вах ми ну ло го. На ше сус піль ст во не мог ло б фун к -

ціо ну ва ти без уні каль них внес ків уні каль них ін ди ві дів. Йо го чле нів не слід вва жа ти

ідентич ни ми, вза є мо за мін ни ми час ти на ми. Во ни не ли ше кон ку ру ють між со бою — вони

та кож до пов ню ють од не од но го. Ось і все. (с. 12)

Інклю зив на освіт ня мо дель ви ник ла як про дов жен ня тен ден ції пе ре хо ду
від прос ті ших сус пільств до більш ком п лек с них. Однак ви кли ки цієї ком п -
лекснос ті та кож не суть у со бі мож ли вос ті для більш ви дат них та мас ш таб них
звер шень.

Яким чи ном зро би ти жит тя не та ким ком п лек с ним? Як ми ма є мо ре агу ва -
ти на проб ле ми, які во но ста вить пе ред на ми і склад на сут ність яких є оче вид -
ною? Це ду же важ ли ві пи тан ня. Одне ві до мо на пев но: зро би ти світ прос ті шим
нам не вдасть ся, на то мість по тріб но зро зу мі ти про це си, які при зве ли до йо го
усклад нен ня. На прик лад, жит тя су час ної лю ди ни ста ло склад ні шим внас лі док
стрім ко го роз вит ку на уки й по до ро жей, че рез роз ми ван ня прос тих гео гра фіч них
і куль тур них кор до нів. Це ви хід ні умо ви. Те пер по мір куй мо над тим, що ми
може мо з ни ми зро би ти.

Ми осмис лю є мо на вко лиш ній світ, зок ре ма, шля хом йо го ка те го ри за ції
та за вдя ки сво їй спро мож нос ті від різ ня ти один на бір явищ від ін шо го за ви зна -
че ною ха рак тер ною ри сою чи низ кою ха рак тер них рис. Не во ло дій ми та кою
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здат ніс тю, нас би ото чу ва ла су ціль на не ви раз на мі ша ни на і все бу ло б од на ковим.
Та ким чи ном, в осно ві май же будь-якої мо ви та будь-яко го сві то гля ду ле жить
здат ність об’єд ну ва ти ідеї в по нят тя.

Ці по нят тя аб ст рак т ні та умог ляд ні; во ни ре аль ні й вод но час не під да ють -
ся спо сте ре жен ню; во ни з’яв ля ють ся уже на са мих ба зо вих рів нях. Світ ле й тем -
не, м’яке та жор ст ке, ре аль не та аб ст рак т не, і так да лі до без кі неч нос ті, яка
охоп лює всі ві до мі нам ре чі і де кож на з них на ле жить до пев ної ка те го рії. З роз -
вит ком умін ня роз би ра ти ся в ню ан сах та з до сві дом на ші по нят тя по чи на ють
від об ра жа ти наш осо бис тий до свід. На прик лад, для по зна чен ня та ко го яви ща
як сніг біль шість лю дей має до во лі об ме же ний слов ни ко вий за пас. А от у мо ві
ес кі мо сів, меш кан ців за сні же них ар к тич них те ри то рій, та ких слів ба га то.
Понят тя ба га то гран ні й струк ту ро ва ні в ієрар хіч но му по ряд ку. Здат ність орі єн -
ту ва ти ся в різ них рів нях та кої струк ту ри час то вва жа ють ін ди ка то ром ін те лек -
ту аль них здіб нос тей. Так, Век с ле рівсь кий тест ін те лек ту міс тить окре мий
суб тест із за вдан ня ми на зна ход жен ня по діб но го в чис лен них па рах пред ме тів
чи по нять, на віть як що в сво є му зви чай но му жит ті ми сприй ма є мо їх як аб со -
лют но різ ні. Та кож, від по ві да ю чи на за пи тан ня цьо го суб тес ту, не об хід но по яс -
ни ти, яким чи ном «А» по діб не до «Б», при чо му по рів ню ва ні об’єк ти мо жуть
бу ти та ки ми близь ки ми як два ко льо ри, або та ки ми від да ле ни ми як тва ри на і за -
вод. У цьо му за вдан ні осо ба, яку тес ту ють, має «ві дій ти» від двох вка за них об’єк -
тів та пе ре би ра ти в умі по ряд ки кла си фі ка ції, по ки не знай де зв’яз ку.
Вва жа єть ся, що чим кра ще лю ди справ ля ють ся з та ки ми за вдан ня ми, тим ви -
щий їх ній ін те лек ту аль ний по тен ці ал.

Ми ви зна ча є мо та роз різ ня є мо осіб за до по мо гою імен. При близ но з та кою
ж ме тою ми, вчи те лі, ви ко рис то ву є мо осо бис ті й фі зич ні ха рак те рис ти ки. Однак,
у на шій ро бо ті та ка ін фор ма ція слу гує не ли ше для ви зна чен ня осіб. На осно ві ін -
ди ві ду аль них ха рак те рис тик і фі зич них ста нів ми та кож до би ра є мо на вчаль ний
ма те рі ал і ме то ди ки йо го ви кла дан ня. Від то го, як ми їх ви ко рис то ву є мо, за ле -
жить, чи дій с но на уро ці ми на ма га є мо ся охо пи ти всіх уч нів, чи на справ ді на -
вча є мо ли ше де яких з них. Та кож, ви хо дя чи з то го, як ми їх ви ко рис то ву є мо,
мож на су ди ти про на ше став лен ня до своєї про фе сії і сво їх обов’яз ків як учи те -
лів усіх уч нів.

На ше жит тя бу ло б не мож ли вим без ка те го ри за ції та опи со вих назв, які
ми да є мо ре чам. Та в цьо му мож на зай ти над то да ле ко. Дій с но, без ка те го ри за -
ції усе на вко ло нас втра ти ло б свої об ри си, але прав да й те, що в пев ний мо мент
не об хід но по єд ну ва ти ре чі в од но рід ні чи по діб ні гру пи. Наш ро зум не зда тен
фун к ці о ну ва ти в се ре до ви щі, де все від усьо го від різ ня єть ся. З од но го бо ку, ін ди -
ві ду аль ні ха рак те рис ти ки є кри те рі єм по ді лу, а з ін шо го — во ни та кож слу гу ють
для зби ран ня та об’єд нан ня. На прик лад, та ки ми по ши ре ни ми й доб ре ві до ми -
ми ка те го рі я ми є вік і стать. По діб ні за галь ні ка те го рії ви ко рис то ву ють ся в усіх
ас пек тах ви кла дан ня. Про те, ко ли йдеть ся про на вчаль ні по тре би в ме жах ви -
зна че них ві ко вих груп, ме то ди ка гру пу ван ня сут тє во усклад ню єть ся. То му кож -
но му вчи те лю важ ли во зна ти, ко ли до ціль но зво ди ти всіх в од ну гру пу і ко ли
ви ді ля ти окре мих уч нів.
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Кри те рі єм для ви ок рем лен ня уч нів за зви чай є на вчаль ні по тре би чи до -
сягнен ня, про те роз мо ви про від мін ність та іден ти фі ка цію тих, хто за сво ї ми
потре ба ми від різ ня єть ся від реш ти, зно ву ж та ки під во дять нас до проб ле ми яр -
ли ків. У роз ді лі 2 ми опи са ли де які не га тив ні на слід ки ка те го ри за ції і, зок ре ма,
кон цеп цію яр ли ків, яка на жаль та кож ви пли ває з на шої по тре би гру пу ван ня
і слу гує ви прав дан ням для іг но ру ван ня пев них груп, від да ле них від се ре ди ни
спек т ру. Те, як учи те лі сприй ма ють ка те го ри за цію або «діа гнос тич не мар ку ван -
ня», час то до во лі точ но від об ра жає їх нє став лен ня до своєї про фе сії. На прик лад,
з якою ме тою ви ко рис то ву єть ся та чи ін ша ка те го ри за ція — чи є во на при во дом
для без ді яль нос ті чи ко рис ною ін фор ма цією для ви зна чен ня прі о ри тет них на -
пря мів у пла ну ван ні на вчан ня?

Ка те го ри за ція має і по зи тив ну сто ро ну, ко ли на дає ін фор ма цію про
навчаль ні по тре би окре мих груп, у ме жах яких спо сте рі га ють ся пев ні спіль ні
харак те рис ти ки. Ви вча ю чи но ві сло ва, біль шість із нас ав то ма тич но ре ор га ні зує
їх у гру пи на осно ві по діб нос ті. На прик лад, як що по тріб но за пам’ята ти й від тво -
ри ти де сять слів: кіш ка, тро ян да, вер ш ки, кро ко дил, хліб, лі лія, кінь, тюль пан,
па пу га і торт — ми об’єд ну є мо їх у гру пи «тва ри ни», «кві ти» та «їжа» за до по мо -
гою мне мо ніч но го прий о му «укруп нен ня» (чи блоч но го об роб лен ня ін фор ма -
ції, англ. chunking). Так нам лег ше утри му ва ти в пам’яті низ ку різ них об’єк тів.
Окре мі уч ні від різ ня ють ся від ін ших, і щоб це про ілюс т ру ва ти, роз глянь мо при -
клад ді тей з ін те лек ту аль ною ін ва лід ніс тю. Де яким з них не вда єть ся ав то ма тич -
но згру пу ва ти об’єк ти та ким чи ном, од нак їх мож на на вчи ти цієї стра те гії. Для
цьо го під час об го во рен ня ви ок рем лю ють три різ ні ви ди об’єк тів і по тім об’єд -
ну ють їх у від по від ні гру пи, то му зреш тою по тріб но при га да ти ли ше три їх ка те -
го рії. Отже, во ло дін ня по діб ною ін фор ма цією про окре мих уч нів із пев ни ми
ви да ми ін те лек ту аль ної ін ва лід нос ті — це при клад то го, як ка те го рію мож на ви -
ко рис то ву ва ти на бла го для ди ти ни. І на впа ки, як що учень з ін те лек ту аль ною
ін ва лід ніс тю не за своює цей прий ом од ра зу, то вчи тель мо же по яс ню ва ти (чи тай
«ви прав до ву ва ти») не спро мож ність до сяг ти на вчаль ної ме ти тим, що цей учень
має «ін те лек ту аль ну ін ва лід ність».

Діа гнос тич ні ка те го рії ко рис ні то ді, ко ли слу гу ють дже ре лом ін фор ма ції про
ха рак те рис ти ки, пов’яза ні з пев ною ка те го рією. Однак во ни не да ють ви чер п -
но го уяв лен ня про осо бис тість ін ди ві да, який під па дає під пев ну ка те го рію.
Ці ка те го рії та їх ні ха рак те рис ти ки ви зна ча ють ся на осно ві DSM — По сіб ни ка
з діа гнос ти ки та ста тис тич ної кла си фі ка ції пси хіч них роз ла дів, упер ше ви да но -
го Аме ри кансь кою пси хі ат рич ною асо ці а цією в 1952 ро ці. Ни ні за сто со ву єть ся
чет вер те до оп ра цьо ва не ви дан ня (Аме ри кансь ка пси хі ат рич на асо ці а ція, 2000),
і в 2012 ро ці очі ку єть ся ви хід п’ятої ре дак ції. У DSM пред с тав ле но ба га то ін -
дикато рів для низ ки роз ла дів, у то му чис лі ін те лек ту аль ної ін ва лід нос ті та спе -
ци фіч них роз ла дів на вчан ня. Вод но час, йо го не мож на вва жа ти пов ним
чи та ким, що міс тить все біч ну ін фор ма цію для всіх на ве де них у ньо му ка те го -
рій. При міт но, що в ба га тьох стат тях пе ре ра хо ва но ши ро кий на бір ін ди ка то рів
ста ну, при чо му для йо го діа гнос ти ки по тріб но ли ше кіль ка. Укла да чі DSM та -
кож звер та ють ува гу на те, що ін ди ві ди з од на ко вим діа гно зом не обов’яз ко во
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ма ти муть од на ко ві йо го про яви, та за охо чу ють фа хів ців у про це сі ана лі зу роз ла -
дів не об ме жу ва ти ся по да ни ми пе ре лі ка ми по ве дін ко вих про явів, а спи ра ти ся
на шир шу ін фор ма цію. Ви дав ці DSM упев не ні в не об хід нос ті йо го не пе рер в -
но го пе ре гляду, і то му в мі ру на ко пи чен ня но вих да них мож на очі ку ва ти по яви
на ступ них видань.

Ме то ди ка ди фе рен ці а ції пси хіч них роз ла дів до во лі склад на, і хо ча для ме -
ди ків і пси хо ло гів DSM ста но вить не за пе реч ну цін ність, учи те лям він має на га -
ду ва ти про те, що ка те го рії — це ли ше ду же за галь ні ви зна чен ня, а то му во ни
тіль ки за да ють при близ ні орі єн ти ри для ор га ні за ції на вчан ня. Ка те го рія чи діа -
гноз слу гу ють своє рід ни ми під каз ка ми, і ли ше зро зу мів ши кон к рет но го уч ня,
мож на спо ді ва ти ся ви зна чи ти кон к рет ні ці лі йо го на вчан ня.

Во ло дін ня ін фор ма цією про спе ци фіч ні ста ни мо же бу ти ко рис ним для ре -
флек сив но го ана лі зу на вчаль них ці лей та їх ін тег ра ції до ма те рі а лу уро ку. Якщо
ви ни кає не об хід ність адап та цій, во ни нав ряд чи сто су ва ти муть ся яко гось од но -
го уч ня в кла сі і, на віть у та ко му ви пад ку, бу дуть по тріб ні ли ше в ду же спе ци фіч -
них ас пек тах. Вод но час, більш ймо вір ним ви да єть ся те, що, роз мір ко ву ю чи про
по тре би кон к рет но го уч ня, ми за своєю ста рою звич кою гру пу ва ти лю дей та яви -
ща по чне мо по мі ча ти окре мі про га ли ни в знан нях чи силь ні сто ро ни, спіль ні для
яко їсь гру пи. Опа ну вав ши та кий під хід до гру пу ван ня, ми з пов ним пра вом змо -
же мо на зи ва ти се бе ін к лю зив ни ми вчи те ля ми, які пра цю ють на бла го кож но го
уч ня, а не шу ка ють ви прав дань для сво їх не ре а лі зо ва них пе да го гіч них за вдань.

Влас не, в під хо дах і став лен нях, які ми об сто ює мо на сто рін ках цієї книж -
ки, не має ні чо го но во го. Чис лен ні до слід жен ня під твер д жу ють, що вчи те лі
на всіх рів нях справ ля ють знач ний вплив на сво їх уч нів. На дум ку на уков ців, во -
ни не прос то ре алі зу ють ад мі ніс т ра тив ну по лі ти ку, а ви сту па ють у ро лі ак тив них
аген тів, мис ля чих фа хів ців, чия ро бо та сут тє во по зна ча єть ся на ре зуль та тах на -
вчаль ної ді яль нос ті (див., на прик лад, Гуд і Бро фі, 1990; Фай ман-Нем сер і Фло -
ден, 1986).

Бро фі та Евер с тон (1976) до слід жу ва ли від мін нос ті між по рів ня но ефек тив -
ни ми та по рів ня но не ефек тив ни ми вчи те ля ми, бе ру чи за осно ву на вчаль ні ре -
зуль та ти їх ніх уч нів. Успіш ні вчи те лі сприй ма ли ви кла дан ня як ці ка вий
і до стой ний ви клик і, від по ві да ю чи на ньо го, бра ли на се бе осо бис ту від по відаль -
ність за на вчан ня сво їх уч нів. Во ни ві ри ли в те, що проб ле ми мож на по до ла ти
шля хом по шу ку різ них рі шень, і ма ли до стат ньо муж нос ті, щоб ви про бо ву ва ти
ці рі шен ня на уро ці. Для менш успіш них учи те лів ви кла дан ня бу ло нуд ною ро -
бо тою. Та кож, під час об го во рен ня проб лем во ни бу ли схиль ні пе ре біль шу ва ти
їх ню склад ність на стіль ки, що зда ва ло ся, во ни зов сім не під да ють ся ви рі шен -
ню, і, як на слі док, сво ї ми ді ями уне мож лив лю ва ти їх розв’язан ня. Пе да го ги з цієї
гру пи не ві ри ли у влас ну спро мож ність щось змі ни ти, і то му їм це ні ко ли не вда -
ва ло ся. Хо ро ші став лен ня ма ють під кріп лю ва ти ся фа хо ви ми знан ня ми, але без
від да нос ті спра ві ко рис ті від фа хо вих знань та кож ма ло. Це до слід жен ня про во -
ди ло ся в 1970-их ро ках, і з то го ча су роль учи те ля не змі ни ла ся — на впа ки, во на
й сьо год ні від по ві дає ви снов кам Бро фі та Евер с тон, і до те пер не бу ло от ри ма но
жод них свід чень про ти леж но го.
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Зна чен ня прак ти ки
При ятель од но го з ав то рів, ви кла дач ар хі тек ту ри, роз по ві дав про труд но щі вве -
ден ня ар хі тек то рів-по чат ків ців у про фе сій ну прак ти ку, по свя чен ня в її та єм ни -
ці й ви кли ки. Своє най пер ше за вдан ня як лек то ра він вба чав у то му, щоб
на за нят тях пе ре ко на ти спов не них ен ту зі аз му сту ден тів, що бу ти хо ро шим і твор -
чим ар хі тек то ром не озна чає си ді ти в зруч но му кріс лі з во ло гим ком п ре сом
на го ло ві та мрі я ти про но ві бу дин ки чи фан тас тич ні но ва торсь кі ме то ди про ек -
ту ван ня. Є час, ко ли по тріб но ві дій ти, уваж но по гля ну ти, по мір ку ва ти й по мрі -
я ти, але ро бо та ар хі тек то ра — це пе ре ду сім крес лен ня, мо ди фі ка ція іс ну ю чих
про ек тів з ура ху ван ням но вих по треб, не пе ре рв на оцін ка кон цеп цій та їх впро -
вад жен ня. Інши ми сло ва ми, во ни ма ють не прос то мрі я ти про ство рен ня ар хі -
тек тур них ше дев рів, а взя ти ся до спра ви й по ча ти вті лю ва ти своє на тхнен ня і свої
знан ня в прак ти ку.

Так са мо і в ро бо ті вчи те ля. Клю чем до успіш ної ре алі за ції пер с пек тив них
ме то дич них ідей є по стій не від пра цю ван ня не об хід них пе да го гіч них на ви чок
у кла сі з по даль шою ре флек сією от ри ма них ре зуль та тів. Тоб то те, що ми на зи ва -
є мо ре флек сив ною прак ти кою. Ми пе ре ко на ні, що ре флек сив на прак ти ка має
ве ли ке зна чен ня для вчи те лів, які праг нуть ста ти справ ж ні ми фа хів ця ми з ін к лю -
зив но го на вчан ня.

Ці ле спря мо ва на прак ти ка
Прак ти ка — це ці ка ве по нят тя і сфе ра за сто су ван ня йо го охоп лює чис лен ні на -
пря ми на шої ді яль нос ті, при чо му за зви чай пер ши ми на дум ку спа да ють му зи ка
й спорт. Одним з ва рі ан тів ви ра жен ня йо го зна чен ня че рез ді єс ло во є си но нім
«ро би ти» в сен сі «вті лю ва ти в жит тя» або си но нім «ре пе ти ру ва ти» в сен сі «го ту -
ва ти ся», «вправ ля ти ся» чи «по вто рю ва ти». Від по від ний імен ник на ле жить до од -
но го си но ні міч но го ря ду по руч зі сло ва ми «ре пе ти ція», «впра ва» й «тре ну ван ня».
У по всяк ден но му жит ті звич ни ми є та кі фра зи, на прик лад: «Ти сьо год ні ви ко ну -
вав му зич ні впра ви на пі ані но?» або «Пі сля шко ли я маю йти на тре ну ван ня
з фут бо лу». Для біль шос ті лю дей ціл ком зро зу мі ло: як що ми ба жа є мо ста ти май -
ст ром яко їсь спра ви, то нам по тріб на прак ти ка — і всі на ве де ні зна чен ня цьо го
сло ва так чи інак ше сто су ють ся ме ти на шої книж ки. Однак, тут не йдеть ся про
прак ти ку як са мо ціль. Зреш тою, мож на на вес ти ба га то си ту а цій, ко ли, при мі -
ром, впра ви, які ми на по лег ли во ви ко ну є мо, щоб до сяг ти хо ро ших ре зуль та тів
в улюб ле но му ви ді спор ту, жод ним чи ном не до по ма га ють по кра щу ва ти на ші на -
вич ки. Одним з та ких ви дів спор ту, де все ви рі шує прак ти ка, є гольф. Та як що під
час тре ну ван ня ми ли ше за кріп лю є мо свою по мил ку, вкот ре роб ля чи не пра виль -
ний за мах ключ кою, мож на бу ти пев ним, що на ступ но го ра зу на по лі ми гра ти -
ме мо ще гір ше. Го лов ною умо вою опа ну ван ня пев но го ви ду ді яль нос ті Кол він
(2008) на зи ває «ці ле спря мо ва ну прак ти ку» (англ. deliberate practice). Сут ність цієї
кон цеп ції по ля гає в то му, щоб да ти змо гу ви ко ну ва ти пев ну ді яль ність кра ще.
У про це сі ці ле спря мо ва ної прак ти ки мо же зна до би ти ся до по мо га більш до свід -
че ної осо би чи ба га то ра зо ве по вто рен ня пев них дій. Та кож, во на ви ма гає знач -
них во льо вих і пси хіч них зу силь. Ми ре ко мен ду є мо цей під хід учи те лям, які
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праг нуть до ся га ти успі хів у впро вад жен ні ін к лю зив но го на вчан ня. За сло ва ми
са мо го Кол ві на (2008), «для ці ле спря мо ва ної прак ти ки не об хід но ви зна чи ти еле -
мен ти ді яль нос ті, що по тре бу ють удос ко на лен ня, і по тім ре тель но над ни ми пра -
цю ва ти» (с. 68).

Ре флек сія прак ти ки
Ре флек сія прак ти ки є од ним з про від них ме то дів між на род ної іні ці а ти ви PAVOT
(«Perspectives and Voice of the Teacher» — «Дум ка і го лос учи те ля»), яка за охо чує
сво їх учас ни ків-пе да го гів ста ти до слід ни ка ми у ви вчен ні влас ної про фе сій ної
ді яль нос ті. Во на бе ре свій по ча ток з між на род ної про гра ми PEEL (Project for the
Enhancement of Effective Learning), ме та якої по ля гає у ство рен ні умов для ефек -
тив но го на вчан ня. У ній та кож зо се ред же но ува гу на до слід жен ні прак ти ки ви -
кла дан ня, в яко му про від ну роль ві ді гра ють са мі вчи те лі. Ни ні ця про гра ма
охоп лює Ка на ду, Ав ст ра лію, Но ву Зе лан дію, Шве цію і Да нію, де вже ді ють ак -
тив ні гру пи, та про дов жує по ши рю ва ти ся на ін ші кра ї ни.

Бу ти чле ном та кої гру пи не кон че не об хід но, ад же до свід учас ни ків PEEL
і PAVOT, які пра цю ють на всіх лан ках шкіль ної осві ти та в на вчаль них за кла дах
різ них ти пів, мож на ін тег ру ва ти в ро бо ту будь-якої шко ли чи ін шо го фор ма лі зо -
ва но го на вчаль но го се ре до ви ща. Пе да го ги-іні ці а то ри цих груп від по чат ку за -
мис ли ли ся над за пи тан ням: чо му де які уч ні не за сво юють на вчаль но го ма те рі а лу.
Внас лі док ана лі зу при чин їхньої «не ус піш нос ті»бу ло ви зна че но низ ку ха рак те -
рис тик ефек тив ної на вчаль ної ді яль нос ті (Байрд і Нот філд, 1992), у про це сі якої
учень:
• звер та єть ся по до по мо гу — го во рить учи те лю, чо го він не ро зу міє;
• кон т ро лює влас ний про грес — пе ре гля дає свою по пе ред ню ро бо ту пе ред

тим, як звер ну ти ся по до по мо гу;
• пла нує свою ді яль ність — пе ред ба чає та фор му лює очі ку ва ний ре зуль тат;
• об мір ко вує свою ро бо ту — про во дить зв’яз ки між різ ни ми ви да ми ді яль нос -

ті та іде я ми;
• зна хо дить зв’яз ки між іде я ми та до сві дом — на во дить від по від ні при кла ди,

в то му чис лі з влас но го жит тя;
• фор мує по зи цію — об ґ рун то вує дум ки.

Вар то за ува жи ти, що це ха рак те рис ти ки ді яль нос ті уч ня, а не вчи те ля. Во -
ни влас ти ві будь-яко му уч не ві, але про яв ля ють ся по-різ но му за леж но від ві ко во -
го роз вит ку. Най мо лод ші про хо дять че рез усі ета пи по слі дов но і, на віть бу ду чи
не в змо зі по яс ни ти, що від бу ва єть ся. Де які стар ші уч ні здат ні роз по віс ти про
ці про це си, про те біль шість чіт ко їх не усві дом лює. Вчи те лям вда ло ся на пра цю -
ва ти та кий пе ре лік скла до вих ефек тив ної на вчаль ної ді яль нос ті тіль ки шля хом
об го во рен ня, спо сте ре жен ня та ана лі зу.

Учи те лі праг нуть, щоб усі їх ні уч ні як най пов ні ше за сво ю ва ли те, чо го їх
навча ють. І це при род но. Якби вчи те лі не хо ті ли, щоб ді ти на вча ли ся, во ни б
не ста ли пра цю ва ти в шко лі. Однак не всі опа но ву ють ма те рі ал в од на ко во му
тем пі чи в од на ко во му об ся зі. Це не змін ний трю їзм пе да го гі ки, її ба наль на
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загаль но ві до ма іс ти на, про те в ро бо ті з од но рід ни ми гру па ми ді тей про це ча сом
за бу ва ють. Вод но час, у по лі ти ці ін к лю зії це ду же важ ли ва кон цеп ція, яку вчи те -
лі обов’яз ко во ма ють вра хо ву ва ти. І її сут ність стає для пе да го га більш оче вид -
ною, ко ли він по чи нає усві дом лю ва ти, що озна чає бу ти успіш ним ін к лю зив ним
учи те лем.

Аман да Бер рі (Бер рі та Міл рой, 2002), ви кла дач при род ни чих на ук зви чай -
ної мо лод шої шко ли, дій ш ла ви снов ку, що в її ро бо ті не має жод но го сен су, як -
що у при пу щен ні про те, ні би всі ді ти на вча ють ся в од на ко во му тем пі, є хоч
де щи ця іс ти ни. Це при пу щен ня во на на зи ває «ве ли кою зруч ною брех нею»:

Для ме не по во рот ним пун к том [у ба чен ні при ро ди на вчаль ної ді яль нос ті] ста ла від мо -

ва від будь-яких мо їх по пе ред ніх при пу щень про спіль ний рух усієї гру пи. Це ве ли ка брех -

ня. Важ ли во «при скі пу ва ти ся» до окре мих уч нів (у най кра що му сен сі цьо го сло ва), щоб

з’ясу ва ти, на яко му ета пі (роз вит ку, рів ня знань то що) во ни пе ре бу ва ють. Я усві дом -

люю по нят тя знач но глиб ше, ніж ра ні ше, за вдя ки то му, що ми про су ва є мо ся по віль но

та зно ву й зно ву до них по вер та є мо ся. Якщо це так для ме не, то на пев но ефект для мо -

їх уч нів бу де та кий са мий. (с. 199).

Най важ ли ві ший урок із до сві ду про грам PEEL і PAVOT по ля гає в то му,
що не до стат ньо ін ко ли зна хо ди ти час для ре флек сив но го ана лі зу влас ної прак -
ти ки ви кла дан ня. Та ка ді яль ність при не се свої пло ди, як що здій с ню ва ти меть ся
сис те ма тич но та ста не по стій ною скла до вою про фе сій но го са мо вдос ко на лен ня.
Це та кож ключ до успіш ної ці ле спря мо ва ної прак ти ки за кон цеп цією Кол ві на
(2008). Не об хід но ви зна чи ти сут тє ві еле мен ти й ре тель но над ни ми пра цю ва ти.
Про гра ми пе да го гіч ної осві ти зав ж ди пе ред ба ча ють спо сте ре жен ня за ро бо тою
вчи те ля на уро ці. При цьо му в біль шос ті ви пад ків під час своєї пе да го гіч ної
практи ки сту ден ти ма ють що дня за пи су ва ти свої дум ки й мір ку ван ня в окре -
мому що ден ни ку. Однак сфе ра за сто су ван ня та кої ме то ди ки не об ме жу єть ся
допро фе сій ною під го тов кою, і во на та кож мо же ста ти осно вою ва шо го не пе -
рерв но го роз вит ку. Ниж че на ве де но при клад ви ко ри стан ня ре флек сив но го
щоден ни ка.

За со би пе да го гіч ної ре флек сії
У роз ді лі 5, де до клад но ви світ лю єть ся те ма спів пра ці з ко ле га ми, ав то ри ре ко -
мен ду ють тіс но вза є мо ді я ми не ли ше в пи тан нях пла ну ван ня та впро вад жен ня
ін к лю зив но го на вчаль но го про це су, а й з ме тою вдос ко на лен ня влас ної ме то -
дики ви кла дан ня. У ньо му та кож пред с тав ле но знач ну кіль кість стра те гій для
ефек тив ної ре флек сив ної прак ти ки. На про дов жен ня цієї те ма ти ки ниж че
ми про по ну є мо низ ку ме то дик і за со бів пе да го гіч ної ре флек сії, при чо му де які
із за про по но ва них ідей ґрун ту ють ся на ма те рі а лі роз ді лу 5.

До по мо га з бо ку ко лег
Ефек тив ною стра те гією для ре флек сив но го ана лі зу ви кла дан ня є за лу чен ня
«кри тич но го дру га», тоб то ва шо го до ві ре но го ко ле ги, до яко го ви спе ці аль но
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звер та є те ся з про хан ням про та ку під трим ку. «Кри тич ний друг» мо же до по мо ги
ви вчи ти ті ас пек ти ва шої ро бо ти, які ви са мі, мож ли во, не в змо зі адек ват но
чи об’єк тив но оці ни ти. Однак, пе ред по чат ком та кої ко ле гі аль ної вза є мо дії,
що пе ред ба чає ана ліз пе да го гіч ної прак ти ки од но го з її учас ни ків, не об хід но
взяти до ува ги де які кри те рії та до сяг ти вза є мо ро зу мін ня з низ ки пи тань.
• «Кри тич ним дру гом» має бу ти осо ба, якій ви до ві ря є те. Тож ви би ра ти йо го

по тріб но са мо стій но, а не че ка ти по ки вам йо го при зна чать. У роз мо вах про
свою прак ти ку ви кла дан ня ви ма є те бу ти чес ним, а то му по тріб но бу ти впев -
не ним, що ко ле га не су ди ти ме вас і не по ру шу ва ти ме прин ци пу кон фі ден -
цій нос ті, влас ти во го для та кої спів пра ці.

• «Кри тич ний друг» зав ж ди має бу ти по руч. Він та кож по ви нен охо че при діля -
ти вам час. Та ка роль мо же пе ред ба ча ти спіль ні об го во рен ня, спо сте режен -
ня на уро ках, пе ре гляд ва ших пла нів, уч нівсь ких ро біт і да них оці ню ван ня.

• Час від ча су «кри тич ний друг» ви слов лює про по зи ції, але йо го го лов не
завдан ня по ля гає в то му, щоб ста ви ти за пи тан ня, бу ти дзер ка лом, яке від об -
ра жає ва ші влас ні дум ки, тим са мим да ю чи вам змо гу все біч но об мір ко ву -
ва ти проб ле ми та са мо стій но зна хо ди ти шля хи їх ви рі шен ня.

• «Кри тич ний друг» має бу ти до стат ньо ком пе тен т ним у від по від ній га лу зі
пе да го гіч ної прак ти ки — тіль ки в та ко му ви пад ку він змо же на да ва ти якіс -
ний та ко рис ний зво рот ний зв’язок.

• «Кри тич ний друг» не по ви нен бу ти ва шим ке рів ни ком. У спіл ку ван ні з ним
вам по тріб но бу ти чес ним, що в си ту а ції «на чаль ник — під лег лий» до во лі
проб ле ма тич но. Ви ма є те бу ти рів ни ми.

Ре флек сив ні що ден ни ки
Ре флек сив ний що ден ник міс тить ідеї, за пи тан ня й роз ду ми, що ви пли ва ють
із ва шо го по всяк ден но го до сві ду. Ми ре ко мен ду є мо за пи су ва ти «ре флек сію»
кож но го ра зу, ко ли ви по мі ча є те чи ро би те щось «кон че важ ли ве». Як ви зна ча -
ти та кі клю чо ві мо мен ти в сво їй ви кла даць кій прак ти ці чи в на вчаль ній ді яль нос -
ті уч нів — ви рі шу ва ти вам, од нак, як що ви візь ме те за пра ви ло пи са ти од ну
сто рін ку ре флек сив них за ува жень на день або кіль ка сто рі нок на тиж день, то йо -
го до три ман ня ви ма га ти ме над то ба га то ча су і ско ро ста не для вас об тяж ли вим.
Ми ра ди мо за пи су ва ти по дії, які, на ваш по гляд, справ ді є сут тє ви ми. Ва ші ре -
флек сив ні но тат ки ма ють міс ти ти за пи тан ня, що ви ни ка ють у про це сі прак тич -
ної ді яль нос ті, та кро ки, які ви пла ну є те здій с ни ти для по шу ку від по ві дей.
Ниж че на ве де но два при кла ди за пи сів та ко го що ден ни ка.

При клад: За пи си в ре флек сив но му що ден ни ку
За пис 1
Да та: 21 сер п ня          Час і міс це: Урок мис тец т ва, моя шко ла

Ре флек сія
Я від ві дав урок мис тец т ва і спо сте рі гав за ро бо тою ін к лю зив но го кла су, де на вча єть -
ся учень з тяж ким по ру шен ням мов лен ня.
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Учні, яким склад но ви ра зи ти се бе вер баль ни ми за со ба ми, мо жуть да ти ви хід сво їм
дум кам і по чут тям че рез мис тец т во. Існує кіль ка різ них форм мис тец т ва. Ква лі фі ко -
ва ний фа хі вець з арт-те ра пії до по мо же уч не ві з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми
знай ти фор му, що оп ти маль но від по ві дає йо го ін те ре сам, здіб нос тям і по тре бам.
За нят тя об ра зот вор чим мис тец т вом, на прик лад ма лю ван ня чи ви го тов лен ня ви ро бів,
да ють змо гу ви ра зи ти се бе че рез ві зу аль ні об ра зи і в та кий спо сіб ви віль ни ти силь ні
емо ції, які не мож ли во пе ре да ти сло ва ми. Учні та кож мо жуть на да ти пе ре ва гу ін шо му
за со бу ви ра жен ня сво їх емо цій — му зи ці, яка має уні вер саль ну влас ти вість по єд ну -
ва ти лю дей і до по ма гає уч ням по до ла ти своє від чут тя ізо льо ва нос ті.

За пи тан ня, що ви ник ли
На пев но, де які уч ні з важ кою фі зич ною ін ва лід ніс тю не змо жуть ма ні пу лю ва ти ху дож -
ні ми чи му зич ни ми ін стру мен та ми. Та по при це, чи мо жуть во ни ви ра зи ти се бе з до -
по мо гою ін ших ви дів мис тец т ва? Чи по тріб но їм знай ти ін ші, аль тер на тив ні, ва рі ан ти?

На ступ ні кро ки
Від ві да ти урок му зи ки та ще один урок мис тец т ва.

За пис 2
Да та: 25 сер п ня          Час і міс це: Ек скур сія до міс це во го тор гі вель но го за кла ду

Ре флек сія
Під час ек скур сії, ор га ні зо ва ної від по від но до шкіль но го на вчаль но го пла ну, клас
від ві дав кіль ка міс це вих тор гі вель них за кла дів. Я за ува жи ла, що де яким лю дям,
яких ми зу стрі ча ли, бу ло не при єм но роз мов ля ти з од ним мо їм уч нем із син д ро мом
Дауна.

По гля ди пред с тав ни ків ко мер цій но го сек то ру на осіб з ін ва лід ніс тю як клі єн тів
в сво їх на уко вих пра цях роз гля да ли Пар сонс, Елкінс і Сі га фус (2000) зі шта ту Квін с -
ленд, Ав ст ра лія.

До до слід жен ня бу ло за лу че но 89 учас ни ків із низ ки про до воль чих ма га зи нів,
кіос ків ві део про ка ту, рес то ра нів швид ко го хар чу ван ня, ап тек, пе ру ка рень, га зет них
кі ос ків та ін ших тор гі вель них під при ємств різ ної спе ці а лі за ції. 85 від сот ків опи та них ви -
сло ви ли по зи тив не став лен ня до осіб з ін ва лід ніс тю як по тен цій них від ві ду ва чів сво -
го за кла ду, на прик лад: «Чу до во», «Гар ні клі єн ти», «Доб ре, що во ни ви хо дять в лю ди».
Трап ля ли ся й ін ші від по ві ді. На прик лад, за сло ва ми од но го рес пон ден та, та кі від ві ду -
ва чі йо го «дра ту ва ли», ко ли в ма га зи ні бу ло ба га то по куп ців, а ще один учас ник був
за не по ко є ний тим, що ін ші клі єн ти «пе ре ста нуть хо ди ти до ньо го за по куп ка ми».

Ни ні іс нує до сить ма ло да них про ре ак цію гро ма ди на лю дей з ін ва лід ніс тю як ко -
рис ту ва чів міс це вих куль тур но-по бу то вих об’єк тів і ре сур сів. За зна че на пра ця ма ла
на ме ті зі бра ти до дат ко ві свід чен ня на під трим ку ре зуль та тів, от ри ма них у 1986 ро ці
Сак с бі, То мас, Фел че і Де Кок. За по пе ред ні ми ви снов ка ми цьо го на уко во го ко лек ти -
ву, бри тансь ке сус піль ст во при хиль но ста вить ся до осіб з ін ва лід ніс тю як до клі єн тів
ма га зи нів, па бів і ка фе.
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Ду маю, що ме ні як учи те лю слід доб ре по мір ку ва ти над тим, чи вар то влаш то ву -
ва ти ек скур сію в на шо му міс ті до міс це вих ма га зи нів для кла су, де на вча єть ся один-
два уч ні з ін ва лід ніс тю. Я хо чу, щоб кож на ди ти на в мо є му кла сі від чу ва ла, що во на
важ ли ва і її прий ма ють та кою, якою во на є, та на ма га ю ся ста ви ти ся до сво їх уч нів від -
по від ним чи ном. Я го то ва ор га ні зу ва ти будь-яку ек скур сію для всьо го сво го кла су,
але скла да єть ся вра жен ня, що де які уч ні мо жуть по чу ва ти ся не зруч но че рез ре ак цію
ін ших лю дей в ма га зи нах чи де ін де. Це не об хід но ма ти на ува зі, щоб не ста ви ти жод -
но го уч ня в та ку си ту а цію.

За пи тан ня, що ви ник ли
Що я маю ро би ти для то го, аби сво їм став лен ням по ка за ти уч ням, що всі во ни для ме -
не важ ли ві і, вод но час, уни ка ти ви яв лен ня зай вої тур бо ти про од но го-двох, які від різ -
ня ють ся? Що ме ні по тріб но зро би ти для то го, аби ко жен учень у мо є му кла сі ро зу мів,
що будь-яка ін ша ди ти на у гру пі та ка са мо важ ли ва, як він?

На ступ ні кро ки
Обго во ри ти ці пи тан ня з ко ле га ми та ди рек то ром.

Ві део за пи си
Чу до вим ма те рі а лом для ре флек сії влас ної прак ти ки слу гує ві део за пис ва шої ро бо -
ти на уро ці. Та кі да ні про про цес ви кла дан ня не суть у со бі гли бо ку й цін ну ін фор ма -
цію не ли ше про ме то ди ку, а й про наш стиль по ве дін ки і про те, як нас сприй ма ють
уч ні. Мож ли во, де ко му не ду же при єм но ди ви ти ся на се бе в за пи сі, але з ньо го
можна по чер п ну ти ба га то ко рис но го. У про це сі ви ко ри стан ня ві део ма те рі а лів,
як скла до вої ре флек сив но го ви кла дан ня, до ціль но до три му ва ти ся двох ре ко мен да -
цій. По-пер ше, пе ре ди віть ся за пис своєї ро бо ти на уро ці ра зом з ко ле гою, яко му
ви до ві ря є те. Як ваш «кри тич ний друг», він мо же вка за ти на ті ас пек ти ви кла дан ня,
які в ін шо му ви пад ку за ли ши ли ся б не по мі че ни ми. Крім то го, та кий спіль ний пе -
ре гляд спо ну ка ти ме вас кра ще зо се ре ди ти ся на мо мен тах, що по тре бу ють удос ко на -
лен ня. По-дру ге, ми ре ко мен ду є мо ана лі зу ва ти ві део ма те рі ал за струк ту ро ва ною
ме то ди кою. Так, ко рис ним ін стру мен том для ви вчен ня пе да го гіч ної прак ти ки
на уро ці є шка ла спо сте ре жен ня Classroom Observation Scale (COS), роз роб ле на
МакГі-Річ монд, Андер вуд і Джор дан (2007). Во на охоп лює чис лен ні ха рак те рис ти -
ки ді яль нос ті ефек тив них учи те лів і по бу до ва на та ким чи ном, що умож лив лює про -
ве ден ня по уроч ної оцін ки ви кла дан ня. За вдя ки цьо му про цес спо сте ре жен ня
на уро ці на бу ває ці ле спря мо ва но го й струк ту ро ва но го ха рак те ру та за без пе чує чу до -
ву осно ву для по даль шо го об го во рен ня з ко ле га ми і для осо бис тої ре флек сії.

Зво рот ний зв’язок від уч нів і бать ків
Не вра хо ву ва ти зво рот ний зв’язок від уч нів і бать ків бу ло б по мил кою. Адже вони
є «кін це ви ми ко рис ту ва ча ми» освіт ніх по слуг, крім то го, уч ні — це ті лю ди, з яки -
ми вчи те лі на ма га ють ся на ла го ди ти кон такт. Не хай бать ки та уч ні не во ло ді ють
по тріб ни ми знан ня ми й до сві дом, щоб ко мен ту ва ти зміст ви кла дан ня але во ни
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на пев но до стат ньо ком пе тен т ні для то го, аби ви сло ви ти свою дум ку про спо со -
би по дан ня на вчаль но го ма те рі а лу. Ре флек сив ні вчи те лі мо жуть от ри му ва ти зво -
рот ний зв’язок від уч нів в ус ній чи пись мо вій фор мі, під час не фор маль но го
спіл ку ван ня або з до по мо гою ан кет чи опи ту валь ни ків. Ана ло гіч но бу ду єть ся
ро бо та з бать ка ми. В та ких си ту а ці ях ко рис но на пе ред ви зна чи ти основ ні пун к -
ти й струк ту ру ва ти очі ку ва ний ре зуль тат. По-пер ше, не об хід но за да ти те ма ти ку
зво рот но го зв’яз ку, а по тім сфор му лю ва ти за пи тан ня, які за без пе чать по тріб ні
да ні. Іно ді до ціль но ор га ні зу ва ти об го во рен ня в фо кус-гру пах. Де кіль ка уч нів
та/або бать ків, які ви яви ли ба жан ня зу стрі ти ся з учи те лем і взя ти участь у спіль -
ній роз мо ві, мо жуть на да ти не оці нен ну ін фор ма цію для по кра щен ня якос ті ви -
кла дан ня, але цю роз мо ву та кож слід про ва ди ти на вко ло за пи тань, кож не з яких
має під со бою кон к рет ну ме ту.

Спо сте ре жен ня за ро бо тою ко лег
Та кож, важ ли вою скла до вою ре флек сив ної прак ти ки є вза єм не від ві ду ван ня уроків.
На прик лад, як що ви на вча є те уч нів 2 кла су, то має сенс по спос те рі га ти за про ве ден -
ням уро ків в ін ших кла сах цієї ві ко вої гру пи та на ла го ди ти діа лог з їхні ми вчи те ля -
ми. Від по від но, ін ші пе да го ги теж мо жуть від ві ду ва ти ва ші уро ки. Спо сте рі га ю чи
за ро бо тою ко лег, ви на пев но по мі ти те ці ка ві стра те гії та змо же те пе ре нес ти їх
у свою прак ти ку; а ко ли від кри ва є те две рі на свої за нят тя, то сво ї ми за пи тан ня ми
сто сов но ва шої прак ти ки ко ле ги до по мо жуть окрес ли ти шля хи її вдос ко на лен ня
або під твер ди ти пра виль ність та ефек тив ність за сто со ва них ме то дів.

Зна чен ня ре флек сив ної прак ти ки для ви кла дан ня
Яки ми бу дуть ва ші осо бис ті про фе сій ні здо бут ки внас лі док осво єн ня ре ко мен до -
ва них ме то дів? На на шу дум ку, ви по мі ти те на слід ки в чо ти рьох ас пек тах, які від по -
ві да ють на пря мам роз вит ку пе да го гіч ної прак ти ки за ре зуль та та ми впро вад жен ня
ре флек сив но го, вдум ли во го й на уко во об ґ рун то ва но го під хо ду (Міт челл, 2002).

1. Ви бу де те го то ві екс пе ри мен ту ва ти. Час то по вто рен ня од них і тих са мих
дій з дня у день ство рює від чут тя ком фор ту. І в цьо му не має ні чо го по га но го, ад -
же ві до мо, що здат ність пе ред ба ча ти ре зуль тат є умо вою ста біль нос ті й за хи ще -
нос ті. Про те в си ту а ції, ко ли ста біль ність і за хи ще ність пе ре тво рю ють ся
на са мо ціль, во ни шко дять про гре су. То му іно ді ви ни кає по тре ба зро би ти щось
інак ше, бо ли ше та ким чи ном ми мо же мо про су ва ти ся впе ред.

По діб ні кро ки ви ма га ють муж нос ті. При чо му по ля гає во на не в то му, щоб
зро би ти щось інак ше прос то за ра ди но виз ни — та кі дії ско рі ше дик ту ють ся лег -
ко вір ніс тю і не роз важ ли віс тю. Справ ж ня муж ність ви про бу ва ти щось но ве в іс -
ну ю чо му кон тек с ті по род жу єть ся усві дом лен ням не об хід нос ті змін, яке ви ни кає,
ко ли ви об мір ко ву є те по точ ну прак ти ку й зна хо ди те в ній оче вид ні про га ли ни.
У про це сі не пе рер в ної оцін ки ре зуль та тів ви кла дан ня ми от ри му є мо цін ні знання
і з їх до по мо гою з’ясо ву є мо, які ме то ди й під хо ди є ефек тив ни ми. Від пошу ку
спо со бів ак ти ві за ції на вчаль ної ді яль нос ті уч нів з особ ли ви ми по тре бами та кож
ви гра ють їх ні ро вес ни ки, які не де мон ст ру ють по міт них по треб у навчан ні.
Це один з ре аль них здо бут ків пе ре хо ду від спе ці аль ної до ін к лю зив ної шко ли.
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2. Ви на вчи те ся уза галь ню ва ти та змо же те об го во рю ва ти свою прак ти ку.
Для успі ху ін к лю зив но го освіт ньо го ру ху не об хід но об ра ти іс ну ю чі спо со би ро -
бо ти, які да ють хо ро ші ре зуль та ти в на вчан ні од но рід них груп «се ред ньо ста тис -
тич них» уч нів, і по мір ку ва ти над тим, яким чи ном їх мож на змі ни ти для
за до во лен ня по треб усіх ді тей. Під по тре ба ми ми ро зу мі є мо особ ли вос ті на вчан -
ня та ла но ви тих та об да ро ва них, а та кож уч нів з ін те лек ту аль ною чи фі зич ною
ін ва лід ніс тю та пред с тав ни ків ін ших куль тур них спіль нот.

Роз ши рен ня діа па зо ну по треб озна чає, що осмис ли ти зна чу щість цьо го
завдан ня мож на ли ше на осно ві но вої сис те ми цін нос тей. Та ка сис те ма по стає
ли ше у про це сі ро бо ти, тоб то ко ли ми зо се ред жу є мо ува гу на гру пах, яким влас -
ти ві ті чи ін ші особ ли ві по тре би; ви зна ча є мо чин ни ки, важ ли ві для них але та -
кож бу ва ють ак ту аль ни ми для реш ти кла су; і на мі ча є мо кро ки, ре сур си й шля хи
ре алі за ції но вих спо со бів мис лен ня.

По вер ні мо ся до за пи сів ре флек сив но го що ден ни ка, на ве де них у цьо му роз -
ді лі. З них ба чи мо, як ви ни ка ють за пи тан ня у по всяк ден но му на вчаль но му про -
це сі; во ни міс тять да ні ві до мих ав то ру на уко вих до слід жень із за зна че ної
проб ле ми (чи проб лем); в них від об ра же но ре флек сію дій та ду мок пе да го га
та сфор му льо ва но за пи тан ня, які да ють змо гу по кра щу ва ти ви бра ний ас пект
прак ти ки. Слід за ува жи ти, що всі ці дум ки ви кла де но на па пе рі, а то му во ни вже
не є чи мось аб ст рак т ним. Во ни на бу ли ре аль ної фор ми, за фік со ва ні і їх мож на
ко ри гу ва ти.

На сто рін ках цієї книж ки ми не од но ра зо во під крес лю є мо, що за пи су ван ня
ідей, ду мок, мір ку вань, еле мен тів до сві ду то що є ба зо вою умо вою успіш ної
та зва же ної ре алі за ції ефек тив но го ви кла дан ня. Мо ва слу гує за со бом ко му ні ка -
ції, а ідеї, від об ра же ні на пись мі, бу дуть збе ре же ні, ін ші лю ди та кож змо жуть
зро би ти свій вне сок до їх по даль шо го роз вит ку; а за на го ди їх бу де впро вад же но.
То му пись мо ве офор м лен ня влас них ду мок — це важ ли ва на вич ка, яка по кра -
щу єть ся з прак ти кою. Про цес фор му лю ван ня за пи тань дає змо гу точ ні ше ви -
зна чи ти свою тер мі но ло гію, свої ідеї та спо ді ван ня. Та кож, чим кра ще
ми фор му лю є мо влас ні дум ки на па пе рі, тим лег ше та ефек тив ні ше мо же мо об -
го во рю ва ти і пред с тав ля ти свою прак ти ку, ді ли ти ся з ін ши ми ін сай та ми.

3. Ва ше ба чен ня влас ної ро лі змі нить ся. Звич ка за но то ву ва ти те, у що ви ві -
рите, що ро би те і що спо ну кає вас пра цю ва ти в пе да го гіч ній га лу зі, по сту по во
змі ню ва ти ме ваш «Я»-об раз учи те ля. Спо чат ку вдум ли вий ана ліз та роз мір ко ву -
ван ня про свою ро бо ту зму сить вас за мис ли ти ся над тим, чо му ви об ра ли са ме та -
ке по ле ді яль нос ті. Адже ви не од мін но по чне те звер та ти ува гу на про га ли ни
в сво їй прак ти ці, яких ра ні ше мог ли прос то не по мі ти ти.

Ко ли ви на вчи те ся кон ст рук тив ної са мо кри ти ки та змо же те на її осно ві по -
кра щу ва ти свою ме то ди ку пла ну ван ня й ви кла дан ня, то де да лі біль ше пе ре ко ну -
ва ти ме те ся, що ва ша дум ка є цін ною. Та ке по си лен ня впев не нос ті ціл ком
ви прав да не: за ва ши ми що ден ни ка ми мож на про сте жи ти роз ви ток ва ших ідей
та по гля дів, ви зна чи ти ха рак тер змін у ва шій пе да го гіч ній ді яль нос ті. Сис те ма -
тич не зби ран ня да них про свою прак ти ку до по мо же укріп лю ва ти впев не ність
у сво їх си лах та по кра щу ва ти за галь ний рі вень під го тов ле нос ті уч нів.
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4. Ва ша по до рож ста не не зво рот ною. Міт челл (2002) окре мо на го ло шує,
що вчи те лі, які бра ли участь у між на род ній про гра мі PAVOT і в пи тан нях удос -
ко на лен ня влас ної прак ти ки на да лі до три му ва ли ся до слід ниць ко го під хо ду,
зреш тою по мі ча ли, як змі ни ли ся їх ні уро ки і що ці змі ни бу ли ста ли ми й зна чи -
ми ми: «На віть як що ро бо та вчи те ля усклад ни ла ся в пев но му ро зу мін ні, бе ру чи
до ува ги по си лен ня ви мог до «хо ро шо го уро ку», по вер нен ня на зад уже не мож -
ли ве». (с. 254)

Гор дість і за до во лен ня від хо ро шої пра ці, ра дість спо сте рі га ти про грес сво -
їх уч нів, усві дом лен ня то го, що во ни на вча ють ся і зрос та ють, на віть по при те,
що де хто з них, мож ли во, ро ка ми був по збав ле ний на леж ної пе да го гіч ної ува -
ги, — ось ті при чи ни, які мо ти ву ють і на ди ха ють нас ро би ти те, що ми ро би мо, —
для всіх на ших уч нів.

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ РОЗДІЛУ
Ці ле спря мо ва на прак ти ка — кон цеп ція, згід но з якою прак ти ка са ма по со бі є
недо стат ньою; на то мість ре ко мен ду єть ся спе ці аль но ор га ні зо ву ва ти її, щоб по -
кра щу ва ти ефек тив ність ді яль нос ті шля хом ре тель но го ана лі зу, спря мо ва но го
на ви яв лен ня не до лі ків і спо со бів їх усу нен ня.
PAVOT (Perspective and Voice of the Teacher) — між на род на іні ці а ти ва «Дум ка й
го лос учи те ля», що за кли кає пе да го гіч них пра ців ни ків ди ви ти ся на влас не
викла дан ня очи ма до слід ни ка.
PEEL (Project for the Enhancement of Effective Learning) — між на род ний про ект
«Ство рен ня умов для ефек тив но го на вчан ня», що за охо чує вчи те лів роз гля да ти
влас не ви кла дан ня з по зи цій до слід ни ка. Про ект має ак тив ні гру пи в Ка на ді,
Ав ст ра лії, Но вій Зе лан дії, Шве ції, Да нії та по ши рю єть ся в ін ших кра ї нах.

ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ ТА РЕФЛЕКСІЇ
12.1.Яких кон к рет них за хо дів ви мо же те вжи ти для то го, щоб ва ша прак ти ка ви -

кла дан ня і ва ші став лен ня за ли ша ли ся су час ни ми й про ду ма ни ми?
12.2.Як змі ни ла ся роль учи те ля в кон тек с ті за до во лен ня по треб роз ма ї то го уч -

нівсь ко го ко лек ти ву по рів ня но з ча сом, ко ли ви са мі хо ди ли до шко ли?
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Зразки корисних документів
Далі наведено бланки документів для копіювання та подальшого

використання в інклюзивному навчальному процесі. Їх електронні варіанти
також можна завантажити в форматі PDF з веб-сайту:
<http://www.allenandunwin.com/inclusiveeducation/useful.htm/>. 

Форма 1

За пи тан ня Від по відь
бать ків

Від по відь
дити ни

Від по відь
пер со на лу

Уза галь не ні
да ні всіх

відпо ві дей
на за пи тан ня

Ана ліз да них ін терв’ю
Учень: __________________________________________________ Да та ________________
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Дозвіл на проведення лікувально-профілактичних заходів 

Я, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ даю дозвіл персоналу школи _____________

на проведення з моєю дитиною _____________________________________________________
лікувально-профілактичних заходів як вказано нижче.

Тип лікувально-профілактичних заходів _____________________________________

________________________________________________________________________________________________

Опис ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Особа, відповідальна за проведення лікувально-профілактичних
заходів, повідомила мені дані обстеження та описала індивідуальну
програму. Мені відомо, що персонал, відповідальний за проведення
лікувально-профілактичних заходів, отримав від лікаря інструктаж
із демонстрацією правильної методики її проведення. Особа, відпо ві -
дальна за проведення лікувально-профілактичних заходів, регулярно
переглядатиме індивідуальну програму й прогрес моєї дитини
та інформуватиме мене про результати. Я зобов’язуюся письмово
повідомляти школу про будь-які зміни зазначених вище обставин.

Під пис _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Бать ко/Ма ти/Опі кун    Дата _________________

ПІБ чле на пер со на лу,
від по ві даль но го
за про ве ден ня
лікуваль но-про фі -
лактич них за хо дів

Те ле фон
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План лі ку валь но-про фі лак тич них за хо дів на день

Учень: ___________________________________________________ Да та _______________

Елемент
повсякденного

навчального
процесу

Можливість 
для інтеграції
лікувально-

профілактичних
заходів

Відповідальний
за проведення

заходів 

Коротка
характеристика

лікувально-
профілактичного

заходу
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План-розклад на день

Учень: _____________________________ Клас _______ Да та ___________________

Час Урок Завдання вчителя Завдання 
асистента вчителя
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План уроку

Предмет/клас: _______________________________________ Да та й час ___________

Тема уроку:

Мета уроку:

Матеріали:

Хід уроку:

Домашнє
завдання:

Учитель:

Асистент
учителя:

Оцінювання:
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План навчання вдома

Учень: ___________________________________________________________________________

Навчальна мета Діяльність у школі Рекомендації щодо
діяльності вдома
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Порядок денний засідання шкільної консультаційно-педагогічної групи

Дитина: __________________________________________ Да та засідання ___________

Місце: ____________________________________________ Час ________________________

Мета: ____________________________________________________________________________

Етап роботи: ____________________________________________________________________

Члени КПГ

Час Пункт порядку денного Відповідальні
члени КПГ
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Особисті рекомендації

Особливі зауваження: Так Немає

Характеристика / необхідні дії: ____________________________________

_________________________________________________________________

Рівень і тип додаткової підтримки, яку необхідно забезпечувати дитині
(наприклад, лікувально-профілактичні заходи, допомога асистента
вчителя, особистий догляд, акомодації під час екзаменів тощо):

Дати перегляду:

Підписи членів шкільної Дата:
консультаційно-педагогічної групи: ____________

_____________ _____________ _______________ _______________



Форма 9

260 •   Iнклюзивна освіта

Індивідуальний навчальний план

Ім’я дитини: Вік: Клас:

Учитель: Дата:

Загальна мета

Узагальнені результати оцінювання

Тип оцінювання Результати
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Довготермінові цілі

Пріоритети навчання
(В порядку важливості)

Індивідуальний
перелік

Колективний
перелік (Обвести потрібне)

Ім’я дитини: Дата:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)
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Довготермінова ціль:

Задача 1: Інклюзивні педагогічні
стратегії для роботи
над цією задачею:

Індикатори
досягнення:

Дата, коли 
задачу було
реалізо вано:

Задача 2: Інклюзивні педагогічні
стратегії для роботи
над цією задачею:

Індикатори
досягнення:

Дата, коли
задачу було
реалізо вано:

Задача 3: Інклюзивні педагогічні
стратегії для роботи
над цією задачею:

Індикатори
досягнення:

Дата, коли
задачу було
реалізо вано:

Задача 4: Інклюзивні педагогічні
стратегії для роботи
над цією задачею:

Індикатори
досягнення:

Дата, коли
задачу було
реалізо вано:

Узагальнений список модифікованих матеріалів, які необхідні для
досягнення зазначеної довготермінової цілі:

Індикатори досягнення
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План модуля

Період: Клас:

Предмет:

Центральні питання/проблеми:

Мотиваційний елемент:

Цикл взаємопов’язаних уроків:

Підсумкові проекти:

Поточне оцінювання (на додаток до підсумкових проектів):

Коли? Аспект теми
/навички

Форма 
оцінювання

Як учень (учні) мають
продемонструвати
засвоєні знання?



Форма 13

264 •   Iнклюзивна освіта

План модуля: 
інтеграція індивідуальних завдань

Період: Дитина: Клас:

Предмет:

Центральні питання/проблеми: Відповідні цілі:

Серія взаємопов’язаних
уроків

Взаємопов’язані індивідуальні завдання:

Пропонований 
підсумковий проект:
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План уроку

Предмет/клас: _______________________________________ Да та й час ___________

Тема уроку:

Мета уроку:

Центральна
проблема:

Матеріали:

Хід уроку:

Учениця 
з особли вими
потребами:
індивідуальні
завдання 
для цього уроку

Інклюзивні матеріали 
й методики:

Альтернативна
методика оцінювання:

Учитель:

Асистент учителя

Оцінювання:
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Дозвіл на прийом ліків у школі 

Я, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ дозволяю персоналу  ________________________

школи давати вказаний нижче медичний препарат моїй дитині

________________________________________________________________________________________________

Цей медичний препарат був прописаний моїй дитині лікарем, 
дані якого наведено нижче. Я надав (ла) персоналу школи всю важливу
інформацію стосовно цього медичного препарату в письмовій формі,
в тому числі про можливі побічні ефекти та можливу негативну 
реакцію на нього.

Назва медичного препарату ________________________________________

Доза ______________________________________________________________

Дата початку прийому в школі відповідно до цього дозволу ___________

Дні тижня для прийому препарату в школі ___________________________

Час прийому ______________________________________________________

Спеціальні умови прийому препарату

___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

ПІБ лікаря _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Тел.: _________________________

Контактна особа у надзвичайній ситуації _ _ _ _ _ _ _ _ Тел.: _________________________

Я погоджуюся особисто надати зазначений медичний препарат
працівнику школи та ніколи не дозволяти своїй дитині мати цей
медичний препарат при собі, в тому числі дорогою до школи та додому.
Я також зобов’язуюся письмово інформувати школу про будь-які зміни
щодо вказаних вище умов прийому препарату.

Під пис _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Бать ко/Ма ти/Опі кун    Дата _________________
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Картка обліку прийому медичних препаратів 

Ім’я та прізвище дитини _____________________________________________

Медичний препарат ________________________________________________

Доза ______________________________________________________________

Дні та години прийому ______________________________________________

Спеціальні умови/інформація________________________________________

___________________________________________________________________

Письмовий дозвіл на прийняття ліків, долучений до справи дитини, надано:

Назва 
препарату Доза Час Дата

Препарат дав
(прізвище

друкованими
літерами)

Ініціали

Перевірив
(прізвище

друкованими
літерами)

Ініціали

 лікарем  одним з батьків
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Картка прийому ліків під час шкільної екскурсії

Ім’я та прізвище дитини _______________________ Клас ______________

Учитель ___________________________________________________________

Дата ______________________________________________________________

Назва медичного препарату ________________________________________

Доза ______________________________________________________________

Час прийому ______________________________________________________

Особа, яка дає препарат ___________________________________________

Дата і час фактичного прийому препарату ___________________________
(підпис)

По поверненні з екскурсії просимо здати цю картку до шкільної
канцелярії та внести відповідний запис до документу обліку прийому
медичних препаратів.

(Адаптовано за матеріалами Бріггс та ін., 1998, с. 42)
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Звіт про помилку в прийомі медичних препаратів

Дитина ______________________________ Дата народження ___________

Школа ____________________________________________________________

Дата помилки ______________________________________________________

Медичний препарат(и) _____________________________________________

Доза ________________ Час, коли було прийнято препарат ___________

Опис помилки (наприклад, пропущено час прийому препарату).
Будь-ласка, докладно опишіть ситуацію.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Вжиті заходи _______________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

(Адаптовано за матеріалами Бріггс та ін., 1998, с. 72)
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План дій із формування позитивної поведінки

Учень _______________ Учитель _________________ Дата ___________

Поведінка, яку потрібно змінити:

Я б хотів змінити цю поведінку і замість неї робити наступне:

Причина цієї поведінки полягає в тому, що:

Найкращий спосіб вирішити цю проблему:

Що робитиме учень: Що робитиме вчитель:

Наслідки продовження поганої поведінки:

Винагороди/переваги покращеної поведінки:
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Шкала оцінки соціальних навичок
Під час спостереження пропонується зосередити увагу 
на таких групах навичок.

Самоконтроль Ніколи Іноді Часто Завжди

1 Сприймає критику та вказівки дорослих

2 Очікує задоволення своїх потреб

3 Реагує на штовхання та удари ровесників

4 Володіє собою в проблемних ситуаціях

Взаємодія з ровесниками Ніколи Іноді Часто Завжди

5 Ініціює розмови чи взаємодію з ровесниками

6 Йде на компроміс, коли інші хочуть змінити діяльність

7 Запрошує інших приєднатися до діяльності

8 Легко знаходить друзів

9 Реагує на добродушне кепкування ровесників

10 Знаходить спільну мову з іншими, які відрізняються

11 Робить компліменти належним чином

12 Пропонує ровесникам свою допомогу, за потреби

13 Співпрацює з ровесниками на уроці без вказівок учителя

14 Шукає товариства ровесників

15 Може постояти за себе у спілкуванні з ровесниками

Загальні навички праці Ніколи Іноді Часто Завжди

16 Може використовувати вільний час належним чином 

17 Закінчує роботу над завданнями в розумний термін

18 Пишається результатами своєї навчальної діяльності

19 Доглядає за своїми речами

20 Переходить від однієї діяльності до іншої не засмучуючись

21 Ретельно дотримується інструкцій

22 Ігнорує відволікаючі дії ровесників під час роботи на уроці

23 Справляється з моментами ніяковості

24 Демонструє високу самооцінку в своїй поведінці

25 Отримує запрошення приєднатися до групової діяльності

Визначте групи навичок/навички для подальшого спостереження 

та окремі соціальні навички, над формуванням яких потрібно працювати

26 ______________________________________________________________

27 ______________________________________________________________

28 ______________________________________________________________

29 ______________________________________________________________

30 ______________________________________________________________
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