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Аналіз практики засвідчив, що значні труднощі виникають у вчителів 
із незначним педагогічним стажем, що зумовлено недостатністю їх про-
фесійної підготовки до роботи в загальноосвітніх закладах різного типу. 
Існують істотні відхилення запитів практики і теоретичних розробок 
з питань професійної підготовки сучасного вчителя. Частина педагогів 
вважає, що профільне вивчення фізичної культури орієнтує учнів лише 
на навчання у вищій школі. Таке розуміння вчителями профільного на-
вчання грунтується на нечіткому розмежуванні цілей фізичної культури 
учнями загальноосвітніх закладів.

Вивчення практики роботи педагогічних університетів засвідчує, що 
головна увага з боку професорсько-викладацького корпусу переважно 
приділяється формуванню не педагогічної, а предметної готовності сту-
дентів. Професійна підготовка вчителя нерідко не формує у нього цілісного 
системного сприйняття своєї майбутньої діяльності. Узагальнення думки 
вчителів фізичної культури, на основі анкетування, показало, що для 
більшості з них здійснення профільного навчання викликає труднощі 
та вони не заперечують проти спеціальної підготовки, яка б дозволила 
їм ефективно реалізувати профільне навчання.

Супрун Микола Олексійович,
доктор педагогічних наук, професор кафедри психокорекційної педагогіки 
факультету корекційної педагогіки та психології 
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Шевченко Володимир Миколайович,
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, 
докторант відділу освіти дітей з порушеннями слуху 
Інституту спеціальної педагогіки НАПН України

РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ В УКРАЇНІ  
В ГАЛУЗІ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ Й ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ 

(90-ТІ РОКИ ХХ — ПОЧАТОК ХХІ СТ.)

Інтегрування національної системи освіти до європейського й 
світового освітнього просторів робить освіту одним із найважли-

віших напрямів державної політики України, оскільки саме освіта є тим 
ресурсом, який найбільшою мірою впливає на культурний і духовний 
розвиток суспільства [7, с. 149].
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Історичний досвід

Початок ХХІ століття в Україні вирізняється вагомими політичними, 
економічними та соціальними змінами. Ринкова система взаємовідносин 
кардинально змінила психологію суспільства, зміст його потреб та си-
стему цінностей і вплинула на всі сфери життя громадськості, зокрема  
й освіту. Це характеризується модернізацією змісту освіти, форм і методів, 
розробкою та апробацією нових освітньо-психологічних технологій, 
виникненням нових типів навчальних закладів, наданням їм автономії 
тощо [4, с. 11].

На сьогоднішній день вітчизняна школа неповною мірою відповідає 
вимогам часу, її світовим стандартам [7, с. 149]. В даний час, у зв’язку 
з поглибленням демократичних процесів в Україні, почалося активне 
поширення нових педагогічних теорій і пошук раціональних методів 
і шляхів поліпшення теорії навчання і виховання у вітчизняній школі.

Зазначимо, що розвиток вітчизняної педагогічної системи визначається 
тими соціально-історичними умовами, які складаються в Україні на даний 
період. Саме початок ХХІ століття характеризується новими явищами 
у розбудові української держави, а отже, і в становленні національної 
школи та розвитку навчального і виховного процесів. З метою успішного 
вирішення даної проблеми присвячено низку досліджень і наукових праць 
провідних вітчизняних учених-педагогів (Л. Цибулько, О. Петришен, 
А. Растригіна, Л. Курило, В. Луговий, В. Лук’янова, Л. Медвідь і ін.).

Зауважимо, що в умовах модернізації національної системи освіти та 
вітчизняної педагогічної думки, на що спрямована «Національна доктрина 
розвитку освіти України у ХХІ столітті», стрімкими темпами змінюються 
методологічні основи, соціальні орієнтири та цінності, які визначають 
характер і направленість сучасної освітньо-виховної діяльності. Все 
більше набуває парадигмального статусу ідея особистісно-зорієнтованого 
навчання і виховання, реалізація якої сприяє гуманізації педагогічного 
процесу, усвідомленню учнем себе як особистості, його вільному і від-
повідальному самовираженню.

Методологічні трансформації, що відбуваються у вітчизняній педагогіці 
сьогодні, спрямовані на те, щоб поставити дитину у центр навчально-
виховного процесу [6, с. 89–90]. Це безпосередньо стосується і дітей із 
особливими освітніми потребами (ООП).

Стратегічна мета навчання і виховання таких дітей — повноцінна 
інтеграція в суспільство, їхня спроможність нарівні із здоровими одно- 
літками нести соціальні навантаження, сприймати інтелектуально-есте-
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тичні цінності суспільства, опановувати морально-етичні норми людських 
взаємин. Зрозуміло, що досягнення визначеної мети можливе лише за 
наявності в суспільстві відповідних умов для розвитку та виховання цієї 
категорії людей [3, с. 236].

В Україні існує державна система спеціальних навчально-виховних 
закладів, яка пройшла складний і тривалий шлях свого розвитку та 
відіграє суттєву роль у підготовці дітей з ООП до самостійного життя.

Досвід функціонування спеціальних закладів в Україні свідчить про 
значні досягнення, які мають ці освітні осередки. До безперечних до-
сягнень можна віднести: створення в спеціальних навчальних закладах 
достатньої матеріальної бази, забезпечення відповідних умов для надання 
корекційної допомоги, організацію професійно-трудової підготовки, 
навчання та відпочинку. У спеціальних закладах діти з порушеннями 
розвитку здобувають освіту, яка спрямована на одержання знань з основ 
наук, вдосконалення особистісних якостей, корекцію порушень розвитку 
й подальшу соціалізацію. Корекційні заняття забезпечують не лише 
виправлення порушень психо-фізичного розвитку, а й забезпечують 
вплив на особистість загалом для досягнення позитивних результатів 
у її навчанні, вихованні та інтеграції в суспільство [5, с. 8–9].

Соціально-економічний розвиток України на сучасному етапі зумовлює 
визначення нових пріоритетів і перспектив розвитку спеціальної школи 
та висуває високі вимоги до змісту навчання дітей з ООП, до розроблення 
нових технологій педагогічної корекції.

Визнання Україною Конвенції ООН про права дитини та Всесвітньої 
декларації про забезпечення виживання, захист і розвиток дітей посилило 
увагу до проблем дітей, які мають ті чи інші порушення і зумовило потребу 
у розробленні цілеспрямованих дій держави для створення найспри-
ятливіших умов їх інтеграції у систему сучасних відносин [2, с. 64–65].

Українські вчені, обстоюючи позиції осіб з обмеженими можливостями 
здоров’я як повноцінних і повноправних членів громади, проводять 
значну роботу щодо розроблення нормативно-правової бази, навчально-
методичного забезпечення інклюзивного навчання [2, с. 67].

Сучасному розвитку спеціальної освіти в Україні присвячені на-
укові дослідження В. Бондаря, О. Гаврилова, В. Засенка, А. Колупаєвої, 
О. Колишкіна, С. Миронової, В. Липи, Т. Сак, В. Синьова, В. Тарасун, 
М. Шеремет та ін.). У їх роботах акцентується увага на першочергових 
завданнях щодо розвитку сучасної спеціальної освіти в Україні.
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Сучасна спеціальна освіта в Україні являє собою складну, розгалужену 
і диференційовану систему спеціальних закладів, навчально-реабілі-
таційних і навчально-виховних комплексів та ін. Водночас, у зв‘язку зі 
зростанням кількості дітей з ООП в різних регіонах країни, відсутністю 
необхідної кількості спеціальних (корекційних) закладів, кваліфікованих 
кадрів тощо, існуюча система спеціальної освіти потребує якісних змін.

Останнім часом в Україні вживаються заходи не лише для того, аби 
зберегти набутий досвід спеціальної освіти, але й примножити його, 
виробити сучасні технології корекційно-компенсаторної роботи з цією 
категорією дітей, створити умови для реалізації їхнього права на вибір 
типу навчального закладу та змісту і форм освіти [1, с. 23–24].

Реорганізація й оновлення національної системи педагогічної освіти 
на основі принципів демократизації, гуманізації та модернізації, визнання 
права кожної дитини на одержання освіти, адекватної її пізнавальним 
можливостям і вимогам часу є дороговказом до пошуку оптимальних 
шляхів її реформування, соціалізації дітей із порушеннями психофізичного 
розвитку, їх інтегрування у суспільство [5, с. 9].

Стратегію реформування галузі спеціальної освіти дітей з обмеженими 
можливостями здоров’я визначено Державною національною програмою 
«Освіта» (Україна — ХХІ століття), Законами України «Про освіту», «Про 
повну загальну середню освіту», низкою національних і державних про-
грам тощо. Нині спеціальна освіта в Україні реформується з урахуванням 
прогресивних світових тенденцій: від диференціації та інституалізації до 
інтеграції та інклюзії дітей з ООП у суспільство [1, с. 23–24].

Інтеграція дітей із порушеннями психофізичного розвитку до загаль-
ноосвітніх закладів — світовий процес, до якого долучені всі розвинуті 
країни. В основу концепції інтеграції покладено дотримання принципу прав 
дитини на користування всіма можливостями, які пропонує суспільство. 
Інтеграція учнів з особливостями психофізичного розвитку у загальноосвітні 
заклади є позитивною тенденцією в освітній політиці. Тож, інтеграція — це 
закономірний етап розвитку системи спеціальної освіти, що пов’язаний 
з переосмисленням суспільством і державою ставлення до осіб з ООП, з ви-
значенням їхнього права на одержання рівних поряд з іншими можливостей 
в різних галузях життя, зокрема, й освіті [3, с. 238–239].

Інтегрування дітей із порушеннями психофізичного розвитку до 
загальноосвітнього простору України, як один з напрямів гуманізації всієї 
системи освіти, відповідає пріоритетам державної політики, що окреслені 
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в «Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 р.», 
Державній цільовій програмі «Національний план дій з реалізації Конвенції 
Про права інвалідів до 2020 р.» та інших державних документах. На зміну 
«державоцентриській» освітній системі, у якій головна мета визначалася 
як формування особистості за певними еталонами й підпорядкування 
власних інтересів державним із жорсткою регламентацією навчального 
процесу, має йти «дитиноцентриська» система освіти, в якій домінує 
орієнтація на інтереси дитини, на задоволення її потреб.

Важлива умова формування цієї системи — забезпечення можливості 
вибору освітньої установи та навчальної програми відповідно до інди-
відуальних особливостей дитини; здійснення стимулювання досягнень 
дітей у різних сферах діяльності; забезпечення соціально-педагогічного 
захисту дітей тощо [5, с. 9].

Інклюзивна освіта, що являє собою закономірний і логічний варіант 
трансформації інститутів загальної та спеціальної освіти, є одним 
із основних інститутів соціальної інтеграції. Реалізація технологій 
освітнього інтегрування дає можливість узгодити суперечності між 
рівними правами осіб із ООП у виборі життєвого шляху, форми освіти, 
освітніх послуг і фактичною нерівністю можливостей різних соціальних 
груп населення.

Реалізація ідеї інклюзії як однієї з провідних тенденцій сучасного етапу 
розвитку національної системи освіти не означає згортання існуючої 
диференційованої системи спеціальної освіти. Ефективне інтегрування 
можливе лише в умовах постійного удосконалення систем загальної та 
спеціальної освіти, ліквідації наявних кордонів між ними. Принципово 
важливою тут є продумана державна політика, яка має базуватися 
на оптимізації процесу інтегрування учнів з особливими потребами 
у загальноосвітній простір та враховувати науково-методичні підходи 
впровадження інклюзивної освіти [5, с. 11].

Отже, питання реформування освіти України є наслідком і необхідною 
складовою розвитку інтеграційних процесів. Це означає, що є потреба 
у створенні умов, які забезпечують безперервне оновлення системи освіти 
відповідно до змін, що відбуваються в країні та світі. Тому розбудова 
вітчизняної освіти повинна мати багатогранний характер. Вона має 
охоплювати всі головні аспекти шкільного життя. Лише такий системний 
підхід до проблем і завдань школи дозволить підняти сучасну вітчизняну 
освіту до європейського і світового рівнів.
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ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ У ГАЛУЗІ РЕФОРМУВАННЯ 
ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ У НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ

Починаючи з 1991 р., в Україні розпочалося створення національної 
військової освіти, що передбачало реорганізацію радянської 

спадщини у галузі підготовки військових кадрів різного ступеня квалі-
фікації й організацію нової розгалуженої системи навчальних закладів 
різних типів і рівнів, у тому числі військових ліцеїв та ліцеїв з посиленою 
військово-фізичною підготовкою. Вони, згідно з постановою Кабінетів 
Міністрів України «Про реформу системи військової освіти» № 490 від 
19 серпня 1992 р. мали забезпечити «якісну підготовку кандидатів для 
вступу до військових навчальних закладів» [1].


