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Моніторингове дослідження методів інклюзивного навчання на засадах 
ґендерної рівності, які застосовуються у освітньому процесі в контексті 

забезпечення неперервності освіти впродовж усього життя. 

 

Проведення анкетування, збір і обробка статистичних даних, візуалізація 
статистичної інформації. 

 

Моніторингове дослідження методів інклюзивного навчання на засадах 

ґендерної рівності, які застосовуються у освітньому процесі в контексті 

забезпечення неперервності освіти впродовж усього життя (далі – 

Моніторингове дослідження) проводиться з метою отримання актуальних даних 

щодо особливостей процесу впровадження інклюзивних методів навчання 

зхдобувачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (далі – П(ПТ)О) 

незалежно від віку, статі та наявності особливих освітніх потреб. 

Об’єкт дослідження: функціонування закладів П(ПТ)О в умовах 

упровадження інклюзивного освітнього середовища на засадах гендерної 

рівності в контексті забезпечення неперервності освіти впродовж усього життя. 

Предмет дослідження: існуючі методи інклюзивного навчання на засадах 

гендерної рівності, що застосовуються викладачами закладів П(ПТ)О у 

освітньому процесі в контексті забезпечення неперервності освіти впродовж 

усього життя. 

Завдання дослідження:  

1. Оцінити розвиток організаційної культури закладу П(ПТ)О, як підґрунтя 

створення колективу, у якому цінність кожного є фундаментом спільних 

досягнень. 

2. Дослідити розвиток інклюзивних цінностей у закладах П(ПТ)О з позиції 

включення кожного учня незалежно від віку, статі та наявності особливих 

освітніх потреб.  

3. Дослідити досвід педагогічних із роботою з учнями з особливими 

освітніми потребами. 
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4. Дослідити, які методи інклюзивного навчання зараз використовують 

викладачі закладів П(ПТ)О для організації освітнього процесу. 

5. Виокремити причини, котрі гальмують створення інклюзивного 

освітнього середовища на засадах гендерної рівності  у закладах П(ПТ)О в 

контексті забезпечення неперервності освіти впродовж усього життя. 

6. Визначити стратегії реформування закладів П(ПТ)О в напрямі 

створення інклюзивного освітнього середовища на засадах ґендерної рівності, 

які застосовуються у освітньому процесі в контексті забезпечення неперервності 

освіти впродовж усього життя.  

За результатами проведеного Моніторингового дослідження планується 

розробити рекомендації для подальшого успішного впровадження інклюзивного 

й гендерно-чутливого освітнього середовища у закладах П(ПТ)О в контексті 

забезпечення неперервності освіти впродовж усього життя. 

Інструментарій дослідження. Для виконання завдань Моніторингового 

дослідження обрано метод збору інформації – онлайн-анкетування педагогічних 

працівників закладів П(ПТ)О. Головною перевагою цього методу є те, що дані 

збираються дистанційно й оперативно. Опитування такого типу передбачає:  

 повну автоматизацію створення анкети;  

 проведення власного анкетування;  

 акумулювання в базі зібраних статистичних даних;  

 зручні обробку й аналіз;  

 візуальне подання кількісної інформації. 

Дизайн дослідження. Характеристика дизайну Моніторингового 

дослідження наведена у таблиці 1. 
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Таблиця 1 
Характеристика дизайну моніторингового дослідження існуючих методів 
інклюзивного навчання на засадах гендерної рівності, які застосовуються 

закладами П(ПТ)О у освітньому процесі в контексті забезпечення 
неперервності освіти впродовж усього життя 

Координатор дослідження ДНУ «Інститут освітньої аналітики» 
Цільова група Директори, заступники директорів, майстри 

виробничого навчання (або старші майстри), 
викладачі закладів П(ПТ)О 

Тип вибірки Імовірна стратифікована одноступенева. Для 
відбору закладів П(ПТ)О було сформовано 
страти за типом місцевості (міські 
поселення, сільська місцевість), формою 
власності (державна чи комунальна) та 
регіонами 

Обсяг вибірки 115 закладів П(ПТ)О 
Похибка вибірки Похибка вибірки з 
урахуванням дизайн-ефекту складає 2,2 %  

Похибка вибірки з урахуванням дизайн-
ефекту складає 2,2 %  

Інструментарій  Анкети для самозаповнення. На заповнення 
анкет відводилося по 20 хвилин 

Форма опитування  Онлайн-анкетування за допомогою сервісу 
Google Forms 

Період опитування  Жовтень-листопад 2020 року 
 
 

Обсяг вибірки. Дане Моніторингове дослідження полягало у опитуванні 

респондентів, а саме, директорів, заступників директорів, майстрів виробничого 

навчання (або старших майстрів), викладачів закладів П(ПТ)О. Генеральну 

сукупність складали педагогічні працівники закладів П(ПТ)О. Ключовим 

елементом вибіркової сукупності визначено саме заклад П(ПТ)О. Моніторингове 

дослідження проводилось на основі ймовірнісної стратифікованої 

одноступеневої вибірки за допомогою методу самозаповнення. Всього для 

відбору закладів П(ПТ)О було сформовано дві страти за типом місцевості (міські 

поселення та сільська місцевість). В межах зазначених страт було побудовано 

перелік закладів П(ПТ)О, упорядкований за чисельністю здобувачів та за 

регіонами, таким чином було застосовано процедуру неявної стратифікації 

генеральної сукупності. Для відбору безпосередньо закладів П(ПТ)О було 

застосовано метод відбору з вірогідністю пропорційно розміру (PPS - Probability 

Proportional to Size), де в якості розміру використовувалась чисельність 

здобувачів закладу П(ПТ)О.  



6 
 

Теоретичний обсяг вибірки закладів П(ПТ)О було розраховано з метою 

забезпечення надійності оцінок основних показників, враховуючи особливості 

дизайну вибірки (одноступенева стратифікована вибірка), а також попередній 

досвід проведення аналогічних обстежень. Рекомендований для обстеження 

обсяг закладів П(ПТ)О становить 115 закладів. Зазначений обсяг було визначено 

з урахуванням очікуваного рівня участі педагогічних працівників (директорів, 

заступників директорів, майстрів виробничого навчання (старших майстрів), 

викладачів) на рівні 95%.  

Обсяг вибірки визначався на основі двох головних факторів – необхідної 

надійності результатів обстеження (коефіцієнт варіації) та обсягу ресурсів, 

насамперед фінансових та трудових, які можуть бути задіяні в обстеженні. 

Значення коефіцієнту варіації встановлюється відповідно до вимог щодо якості 

оцінки показника 

(http://www.ukrstat.gov.ua/metaopus/2020/1_05_00_01_2020.htm). Для даного 

Моніторингового дослідження обсяг вибірки доцільно визначати на основі 

оцінювання часток (https://studfile.net/preview/3540536/page:3/). У 

Моніторинговому дослідженні найбільш низьким рівнем агрегації даних є 

розподіл за типами місцевості, на якому показники будуть оцінюватись з 

найменшим рівнем надійності. За існуючими рекомендаціями щодо проведення 

вибіркового обстеження 

(http://www.ukrstat.gov.ua/metaopus/2020/1_05_00_01_2020.htm), надійність 

визначення показників на рівні, що дозволяє використовувати їх в аналізі, не 

повинна бути нижче %10CV . Зазначені вимоги забезпечуються за умов 

проведення опитування не менше ніж 600 педагогічних працівників (директорів, 

заступників директорів, майстрів виробничого навчання (старших майстрів), 

викладачів) для кожного типу місцевості.  

Інструментарій дослідження. Для вирішення завдань Моніторингового 

дослідження було обрано метод збору інформації – онлайн-анкетування. 

Опитувальник дослідження створений за допомогою сервісу Google Forms, де 
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відповіді респондентів фіксуються й акумулюються в базі даних у форматі, 

зручному для їх обробки й подальшого аналізу.  

Анкета для педагогічних працівників закладів П(ПТ)О містить 29 тверджень та 

складається з 5 напрямів (табл. 2, Додаток А). Анкета містить питання закритого 

типу – твердження з наведеним переліком відповідей за п’ятибальною шкалою 

Лайкерта («Категорично не згоден», «Не згоден», «Не визначився», «Згоден», 

«Повністю згоден»). Одне твердження з Напряму 5 «Запровадження інклюзивної 

практики», а саме – Твердження 5.10 «Я вважаю, що існують методи 

інклюзивного навчання, яких зараз не вистачає закладу П(ПТ)О, де я працюю» 

містить таку  умову: якщо відповідь респондента «Згоден» та «Повністю згоден», 

то респонденту пропонується зазначити яких саме методів інклюзивного 

навчання, зараз не вистачає закладу П(ПТ)О, у якому він працює. 

 
Таблиця 2  

Зміст анкети для педагогічних працівників закладів П(ПТ)О 
№ з.п.  Напрям анкети Кількість 

тверджень 
1 Інформація про анкетованого 5 
2 Розвиток організаційної культури закладу П(ПТ)О 5 
3 Розвиток інклюзивних цінностей 4 
4 Заклад П(ПТ)О для всіх 5 
5 Запровадження інклюзивної практики 10 

 
 

Форма опитування. Навчально-методичним (науково-методичним) 

центрам (кабінетам) професійно-технічної освіти надсилався лист від МОН 

України про проведення Моніторингового дослідження. У листі містилися 

посилання на онлайн-анкету для педагогічних працівників, у додатку до листа – 

перелік закладів П(ПТ)О, які увійшли до вибірки дослідження.  

Учасники моніторингового дослідження. До вибірки дослідження увійшли 

115 закладів П(ПТ)О (Таблиця 3).  
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Таблиця 3 
Учасники моніторингового дослідження існуючих методів інклюзивного 
навчання на засадах гендерної рівності, які застосовуються закладами 
П(ПТ)О у освітньому процесі в контексті забезпечення неперервності 

освіти впродовж усього життя 
Область Кількість закладів П(ПТ)О, які потрапили до вибірки 
Вінницька  3 
Волинська  2 
Дніпропетровська  5 
Донецька  2 
Житомирська  6 
Закарпатська  3 
Запорізька  6 
Івано-франківська  4 
Київська  8 
Кіровоградська  5 
Луганська  2 
Львівська  5 
м. Київ 7 
Миколаївська  4 
Одеська  5 
Полтавська  5 
Рівненська  4 
Сумська  5 
Тернопільська  5 
Харківська  6 
Херсонська  5 
Хмельницька  5 
Черкаська  5 
Чернівецька  4 
Чернігівська  4 
Всього  115 

 
У моніторинговому дослідження існуючих методів інклюзивного 

навчання на засадах гендерної рівності, які застосовуються закладами П(ПТ)О у 

освітньому процесі в контексті забезпечення неперервності освіти впродовж 

усього життя узяли участь 1 068 педагогічних працівників (директорів, 

заступників директорів, майстрів виробничого навчання (старших майстрів), 

викладачів), з яких 870 жінок (81%) та 198 чоловіків (19%) (рис.1). 
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Рис. 1. Розподіл респондентів Моніторингового дослідження за статтю 

 
Серед респондентів жіночої статі переважна більшість – жінки віком 41-50 

років (30,11% або 262 особи) та 31-40 років (29,43% або 256 осіб). Серед 

респондентів чоловічої статі більшість – чоловіки віком 51-60 років (26,77% або 

53 особи) та 31-40 років (25,76% або 51 особа) (рис.2). 
 

 
Рис. 2. Розподіл респондентів Моніторингового дослідження за віком 

 

Серед респондентів жінок найбільше всього викладачів – 53,53% (466 

осіб) та майстрів виробничого навчання (або старших майстрів) – 34,83% (303 

особи). Серед посад респондентів чоловіків також найбільше всього викладачів 

(55,05% або 109 осіб) та майстрів виробничого навчання (або старших майстрів) 

37,88% або 75 осіб (Рис.3). 
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Рис. 3. Розподіл респондентів Моніторингового дослідження за посадою 

 

Досвід роботи респондентів жінок у переважній більшості складає 11-20 

років 30,34% (264 особи) та 21-30 років – 21-30 років 25,86% (225 осіб), досвід 

роботи респондентів чоловіків у переважній більшості складає 21-30 років 

(23,7%) та 11-20 років (22,2%) (Рис.4). 
 

 
Рис. 4. Розподіл респондентів Моніторингового дослідження  

за досвідом роботи 
 

Отже, середньостатистичний респондент Моніторингового дослідження 

існуючих методів інклюзивного навчання на засадах гендерної рівності які 

застосовуються закладами П(ПТ)О у освітньому процесі це жінка викладач або 

майстер виробничого навчання віком від 40 років, яка працює на посаді більше 

11 років.  
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Напрям 1  

Розвиток організаційної культури закладу П(ПТ)О 

 
Напрям 1 «Розвиток організаційної культури» є визначальним при 

побудові інклюзивного освітнього середовища у закладах П(ПТ)О, адже показує 

існування інклюзивних цінностей у середині колективу та можливість співпраці 

з соціальними партнерами та службами соціального захисту. Інклюзивне освітнє 

середовище у закладах П(ПТ)О  ̶ сукупність умов, способів і засобів для 

спільного навчання, виховання та розвитку здобувачів освіти з урахуванням 

їхніх потреб та можливостей. Саме організаційна культура закладу П(ПТ)О 

побудована з урахуванням інклюзивних цінностей, надає можливості значно 

підвищити ефективність підготовки майбутніх кваліфікованих робітників та 

сприяти їх подальшому успішному працевлаштуванню.  

Важливим аспектом формування організаційної культури закладу 

П(ПТ)О є доброзичливе ставлення до всіх учасників освітнього процесу – 

педагогічного персоналу, учнів, батьків, соціальних партнерів тощо незалежно 

від статі, віку та наявності особливих освітніх потреб. Переважна більшість 

респондентів (60,2% ) згодні, що у їхньому закладі П(ПТ)О кожний відчуває, що 

йому раді та ставляться до доброзичливо. 7,3% респондентів – не мають 

впевненої думки, а 29 % опитаних цілком згодні, що у їхньому закладі П(ПТ)О 

дійсно кожний відчуває, що йому раді та ставляться доброзичливо (рис. 5). 
 

 
 

Рис.5 Розподіл відповідей респондентів за Твердженням 1.1.  
У закладі П(ПТ)О, де я працюю, кожний відчуває, що йому раді та 

ставляться доброзичливо 
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Співпраця з соціальними партнерами та службами соціального захисту – 
важливий елемент розвитку організаційної культури закладу П(ПТ)О. 16,2% 
респондентів з впевненістю погоджуються, що соціальні партнери та служба 
соціального захисту залучені до роботи в їхньому закладі П(ПТ)О. 69,8% 
опитаних згодні з цим твердженням, а 10,4%  не мають впевненої думки. У 
закладах П(ПТ)О, де працюють 3,7% респондентів соціальні партнери та служба 
соціального захисту зовсім не залучені до роботи (відповіді «Не згоден» та 
«Категорично не згоден») (рис.6). 

 

 
Рис.6. Розподіл відповідей респондентів за Твердженням 1.2.  

Соціальні партнери та служба соціального захисту залучені до роботи в 
закладі П(ПТ)О 

 
Чітке усвідомлення педагогічними працівниками значення інклюзивної 

П(ПТ)О сприяє розвитку організаційної культури закладу. Переважна більшість 

респондентів 74,4% можуть пояснити значення інклюзивної П(ПТ)О, 16,3% 

повністю згодні з твердженням, 8% респондентів не визначились, а 1,6% не 

можуть пояснити значення інклюзивної П(ПТ)О (відповіді «Не згоден» та 

«Категорично не згоден») (рис.7). 
 

 
Рис.7 Розподіл відповідей респондентів за Твердженням 1.3.  

Члени колективу закладу П(ПТ)О, де я працюю, можуть пояснити 
значення інклюзивної П(ПТ)О. 
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Семінари, присвячені питанням інклюзивної П(ПТ)О, які організовує 

адміністрація закладу П(ПТ)О для педагогічних працівників позитивно 

впливають на впровадження інклюзивного освітнього середовища. Трохи більше 

половини опитаних (59,4%) згодні, що адміністрація закладу у якому вони 

працюють, організовує семінари з інклюзивної П(ПТ)О, натомість 12,4% 

респондентів не згодні та категорично не згодні з цим твердженням. 19% 

опитаних не мають впевненої думки (рис. 8).  
 

 
Рис. 8. Розподіл відповідей респондентів за Твердженням 1.4  

Адміністрація закладу П(ПТ)О, де я працюю, організовує семінари з 
інклюзивної П(ПТ)О 

 
Регулярне підвищення кваліфікації педагогічних працівників сприяє 

безперервному професійному розвитку та підвищенню педагогічної 

майстерності. Практично всі респонденти регулярно підвищують кваліфікацію 

для поліпшення своїх академічних та технічних навичок. 63% респондентів 

згодні з твердженням, 34,2% опитаних повністю згодні з твердженням (Рис.9).  
 

 
Рис. 9. Розподіл відповідей респондентів за Твердженням 1.5 

 Я регулярно підвищую кваліфікацію для поліпшення своїх академічних та 
технічних навичок 
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Розподіл відповідей респондентів за п’ятьма твердженнями напряму 1 

«Розвиток організаційної культури закладу П(ПТ)О» наведено на рис.10. 
 

 
 

Рис. 10. Розподіл відповідей респондентів за напрямом 1  
«Розвиток організаційної культури» 

 
Як видно з рисунка 10, у закладах П(ПТ)О, у яких працюють опитані 

педагогічні працівники мають місце процеси формування організаційної 

культури, існують інклюзивні цінності у середині колективу та присутня 

співпраця з соціальними партнерами та службами соціального захисту. У 

переважній більшості закладів П(ПТ)О, у яких працюють респонденти кожний 

відчуває, що йому раді та ставляться доброзичливо, а соціальні партнери та 

служба соціального захисту залучені до роботи у закладі П(ПТ)О. Загалом, 

респонденти можуть пояснити значення інклюзивної П(ПТ)О, натомість тільки 
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половина опитаних зазначає, що адміністрація їх закладів організовує семінари з 

інклюзивної П(ПТ)О. Практично всі респонденти регулярно підвищують 

кваліфікацію для поліпшення своїх академічних та технічних навичок.  
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Напрям 2.  
Розвиток інклюзивних цінностей 

 
Інклюзивні цінності  ̶  це соціальні уявлення та підходи, що забезпечують: 

можливість успішного навчання й розвитку всіх учнів незалежно від віку та статі, 

підтримку відмінностей між ними. Інклюзивні цінності поділяються та 

приймаються всіма членами колективу закладу П(ПТ)О, учнями, адміністрацією 

та батьками/опікунами. Інклюзивні цінності впливають на практику навчання в 

кожній групі.  

Організаційні засади інклюзивного навчання в закладах П(ПТ)О 

визначаються Порядком організації інклюзивного навчання у закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти, затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від 10.07.2019 № 636. З метою організації інклюзивного 

навчання наказом керівника в межах існуючої штатної чисельності в закладі 

П(ПТ)О створюється команда психолого-педагогічного супроводу до складу 

якої входять педагогічні працівники закладу П(ПТ)О, які безпосередньо 

працюють зі здобувачем освіти з особливими освітніми потребами: майстри 

виробничого навчання, викладачі загальноосвітніх дисциплін та викладачі 

професійного (професійно-технічного) навчання, асистент майстра виробничого 

навчання, асистент викладача, керівник фізичного виховання, інші педагогічні 

працівники відповідно до штату закладу П(ПТ)О, представник адміністрації 

закладу П(ПТ)О та інші фахівці (за потреби): сурдоперекладач, тифлопедагог, 

вчитель-дефектолог, вчитель-реабілітолог, психолог, лікар, медична сестра, та За 

наявності: керівник гуртка, перекладач-дактолог, завідувач гуртожитку, 

комендант, вихователь. 65,7% респондентів зазначили, що у  їхньому закладі 

П(ПТ)О є команда психолого-педагогічного супроводу. Натомість 23,7%  

повністю погодились з цим твердженням. 6,4% респондентів не мають певної 

думки, а у закладах П(ПТ)О у яких працюють 4% респондентів не має команди 

психолого-педагогічного супроводу (відповідь «не згоден») (рис.11). 

 



17 
 

 
Рис. 11. Розподіл відповідей респондентів за Твердженням 2.1. 

 У закладі П(ПТ)О освіти, де я працюю, є команда психолого-педагогічного 
супроводу 

 
Основна мета функціонування команди психолого-педагогічного 

супроводу – забезпечення психолого-педагогічного супроводу здобувачів освіти 

з особливими освітніми потребами в закладах П(ПТ)О, підтримка та 

консультування інших педагогічних працівників з питань створення 

інклюзивного освітнього середовища у закладі П(ПТ)О. 65,1% респондентам 

члени команди психолого-педагогічного супроводу надають корисні 

рекомендації та поради (відповідь «згоден»), 17,13% повністю упевнені в цім 

(відповідь «повністю згоден»). Натомість 11,1% не мають впевненої думки з 

цього приводу (відповідь «не визначився»), а 6,7%  респондентам члени команди 

психолого-педагогічного супроводу не надають рекомендацій та порад 

(відповіді «не згоден» та «категорично не згоден») (рис.12). 

 

 
Рис. 12. Розподіл відповідей респондентів за Твердженням 2.2. 

 Члени команди психолого-педагогічного супроводу надають мені корисні 
рекомендації та поради 
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49,4% респондентів погоджуються з тим, що в їхньому закладі П(ПТ)О є 

доступ до спеціальних педагогів (наприклад, сурдоперекладача, тифлопедагога, 

вчителя-дефектолога, психолога), 18,4% не мають впевненої думки, а заклади 

П(ПТ)О у яких працюють 26% не мають доступу до спеціальних педагогів 

(рис.13).  

 
Рис. 13. Розподіл відповідей респондентів за Твердженням 2.3.  

У закладі П(ПТ)О, де я працюю, є доступ до спеціальних педагогів 
(наприклад, сурдоперекладача, тифлопедагога, вчителя-дефектолога, 

психолога) 

 
Покладання надій на всіх учнів, незалежно від віку, статі, наявності 

особливих освітніх потреб та заохочення їх завершити навчання є основною 

інклюзивною цінністю закладу П(ПТ)О, запорукою розвитку інклюзивного 

освітнього середовища на засадах гендерної рівності в контексті неперервності 

освіти упродовж усього життя. Практично всі респонденти (95,79%) зазначили, 

що члени колективу закладу П(ПТ)О, у якому вони працюють, покладають 

великі надії на всіх учнів та заохочують їх завершити навчання (відповіді 

«згоден» та «повністю згоден») (рис.14). 

 

 

Рис. 14. Розподіл відповідей респондентів за Твердженням 2.4. 
 Члени колективу закладу П(ПТ)Оде я працюю, покладають великі надії 

на всіх учнів та заохочують їх завершити навчання 
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Розподіл відповідей респондентів за чотирма твердженнями напряму 2 

«Розвиток інклюзивних цінностей» наведено на рис.15. 

 
Рис. 15. Розподіл відповідей респондентів за напрямом 2 

«Розвиток інклюзивних цінностей» 

 
Як видно з рисунка 15, у закладах П(ПТ)О, у яких працюють опитані 

педагогічні працівники відбуваються процеси з розвитку інклюзивних 

цінностей. У більшості закладів П(ПТ)О є команди психолого-педагогічного 

супроводу, члени яких надають корисні рекомендації та поради. Практично всі 

члени колективу закладів П(ПТ)О покладають великі надії на всіх учнів та 

заохочують їх завершити навчання. Натомість існує наявна проблема з доступом 

до спеціальних педагогів (наприклад, сурдоперекладача, тифлопедагога, 

вчителя-дефектолога, психолога). 
 

 
   

23,69%
17,13%

6,18%

37,83%

65,73%

65,07%

49,44%

57,96%

6,37%
11,14%

18,35%

2,53%4,12% 5,99%

23,60%

1,50%
0,09% 0,66%

2,43%
0,19%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

У закладі П(ПТ)О освіти, де я 
працюю, є команда психолого-

педагогічного супроводу

Члени команди психолого-
педагогічного супроводу 

надають мені корисні 
рекомендації та поради

У  закладі П(ПТ)О, де я 
працюю, є доступ до 

спеціальних педагогів 
(наприклад, сурдоперекладача, 

тифлопедагога, вчителя-
дефектолога, психолога)

Члени колективу закладу 
П(ПТ)О, де я працюю, 

покладають великі надії на всіх 
учнів та заохочуть їх 
завершити навчання

Повністю згоден Згоден Не визначився Не згоден Категорично не згоден



20 
 

Напрям 3.  
Заклад П(ПТ)О для всіх 

  
Цей напрям указує на необхідність урахування інклюзивних аспектів у 

всіх навчальних планах. Заклад П(ПТ)О для всіх – означає дотримання принципу 

включення кожного учня незалежно від віку, статі та наявності особливих 

освітніх потреб у навчальний процес та заохочення усіх членів колективу 

закладу П(ПТ)О акцентувати увагу на індивідуальному підході при розробці 

навчальних програм та планів. Заклад П(ПТ)О для всіх виключає будь-яку 

дискримінацію та булінг серед учнів, забезпечує однакове ставлення до всіх 

учасників освітнього процесу та створює спеціальні умови для учнів з 

особливими потребами. 59,9% респондентів вважають, що учні з особливими 

освітніми потребами незалежно від віку та статі можуть оволодіти будь-якими 

навичками за своїм вибором, 14,6% повністю згодні з цим твердженням. 

Натомість 10,9% не згодні що учні з особливими освітніми потребами незалежно 

від віку та статі  можуть оволодіти будь-якими навичками за своїм вибором 

(Рис. 16) . 

 
Рис. 16. Розподіл відповідей респондентів за Твердженням 3.1.  

Я вважаю, що учні з особливими освітніми потребами незалежно від віку 
та статі можуть оволодіти будь-якими навичками за своїм вибором 

 
Навчання учнів з особливими освітніми потребами та учнів без них у 

змішаних групах сприяє прийняттю індивідуальних відмінностей між іншими 

учнями тієї ж  групи. Учні без особливих освітніх потреб, які отримують освіту 

у змішаних групах краще підготовлені до ринку праці, ніж учні, які навчаються 

у звичайних групах, адже вони отримують більш високий рівень соціальної 
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компетенції. Навчання у змішаних групах також додає учням з особливими 

освітніми потребами впевненості в собі. Більше половини (61%) респондентів 

погодились з тим, що у їхніх закладах П(ПТ)О учні з особливими освітніми 

потребами та учні без них навчаються у змішаних групах, 13,2% опитаних 

повністю погодились з цим твердженням. Проте, 14% респондентів не 

погодились з цим твердженням (відповіді «не згоден» та «категорично не 

згоден») (рис.17). 

 
Рис.17. Розподіл відповідей респондентів за Твердженням 3.2. 

 У закладі П(ПТ)О, де я працюю, учні з особливими освітніми потребами та 
учні без них навчаються у змішаних групах 

 
Законом України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» 

встановлено, що будівлі, споруди і приміщення закладів П(ПТ)О повинні 

відповідати вимогам доступності згідно з державними будівельними нормами і 

стандартами, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами. В тім, 

менше половини (47,8%) опитаних не згодні, що заклад П(ПТ)О, у якому вони 

працюють, не пристосований до відвідування учнів з особливими освітніми 

потребами. 24,6% респондентів не визначились з відповіддю, а 19,3% 

респондентів згодні та повністю згодні з твердженням (рис. 18). 

 
Рис. 18. Розподіл відповідей респондентів за Твердженням 3.3.  

Заклад П(ПТ)О, де я працюю, не пристосований до відвідування учнів з 
особливими освітніми потребами 
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У інклюзивному освітньому середовищі закладів П(ПТ)О булінг є 

абсолютно неприпустимим. Наукові дослідження підтверджують, що булінг –  

серйозна проблема, яка має далекосяжні наслідки як для учнів, які причетні до 

нього, так і до їх родин, ровесників й найближчої громади. 59% опитаних 

педагогічних працівників не погодились, що у закладі П(ПТ)О, у якому вони 

працюють, в учнівському середовищі були присутні випадки буллінгу. 15,4% 

респондентів категорично не погодились з цим твердженням. Натомість 11,5% 

респондентів зазначили, що у їхньому закладі П(ПТ)О, в учнівському 

середовищі присутні випадки буллінгу, а 0,7% повністю погодились з цим 

твердженням (Рис.19).  

 
Рис. 19. Розподіл відповідей респондентів за Твердженням 3.4.  

У закладі П(ПТ)О, де я працюю, в учнівському середовищі присутні 
випадки буллінгу 

 

Більше половини респондентів (63,4%) не згодні що учня, який погано 

поводиться треба виключити із закладу П(ПТ)О. 12,4% опитаних педагогічних 

працівників не мають визначеної думки з цього твердження, проте 7,7% згодні 

та повністю згодні, що учня який погано поводиться треба виключити із закладу 

П(ПТ)О (Рис. 20). 
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Рис. 20. Розподіл відповідей респондентів за Твердженням 3.5.  

Якщо учень погано поводиться, то його потрібно виключити із закладу 
П(ПТ)О 

 
Розподіл відповідей респондентів за п’ятьма твердженнями напряму 3 

«Заклад П(ПТ)О для всіх» наведено на рис.21. 

 
 

Рис. 21. Розподіл відповідей респондентів за напрямом 3  
«Заклад П(ПТ)О для всіх» 

1,31%

6,37%

12,36%

63,39%

16,57%

Повністю згоден

Згоден

Не визначився

Не згоден

Категорично не згоден

14,61% 13,20%

1,97% 0,66% 1,31%

59,93% 60,96%

17,32%
11,52% 6,37%

13,67% 11,89%

24,63%

13,48%
12,36%

10,86% 13,39%

47,85%

58,99%
63,39%

0,94% 0,56%

8,24%
15,36% 16,57%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Я вважаю, що учні з 
особливими освітніми 

потребами незалежно від 
віку можуть оволодіти 

будь-якими навичками за 
своїм вибором

У закладі П(ПТ)О, де я 
працюю,  учні з особлими 

освітніми потребами та 
учні без них навчаються у 

змішаних групах

Заклад П(ПТ)О, де я 
працюю, не 

пристосований до 
відвідування учнів з 

особливими освітніми 
потребами

У закладі П(ПТ)О, де я 
працюю, в учнівському 

середовищі присутні 
випадки буллінгу

Якщо учень погано 
поводиться, то його 

потрібно виключити із 
закладу П(ПТ)О

Повністю згоден Згоден Не визначився Не згоден Категорично не згоден



24 
 

 
За даними Рис.21 видно, що опитані педагогічні працівники закладів 

П(ПТ)О вважають, що учні з особливими освітніми потребами незалежно від 

віку та статі можуть оволодіти будь-якими навичками за своїм вибором. У 

більшості закладів П(ПТ)О, у яких працюють респонденти, учні з особливим 

освітніми потребами та учні без них навчаються у змішаних групах. Більшість 

респондентів не згодні, що учня який погано поводить слід виключити з закладу 

п(ПТ)О. Натомість присутня наявна проблема з доступністю закладів П(ПТ)О, 

адже не всі заклади пристосовані до відвідування учнів з особливим освітніми 

потребами. 
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Напрям 4.  
Запровадження інклюзивної практики 

 
Мета інклюзивної практики – забезпечити кожному здобувачу незалежно 

від віку, статі та наявності особливих освітніх потреб повноцінно приймати 

участь у освітньому процесі та відчувати себе цінним. Цей напрям указує на 

шляхи розвитку такої практики навчання, яка відображає інклюзивну 

спрямованість закладу П(ПТ)О. При запровадженні цієї практики на заняттях 

обов’язково враховується різноманіття потреб учнів.  

Половина опитаних педагогічних працівників (52,8%) зазначила, що має 

досвід роботи з учнями з особливими освітніми потребами, 8% повністю 

погодилось з твердженням. Проте, 19,9% респондентів не мають впевненої 

думки, а 17,7%  повідомило, що не мають досвіду роботи з учнями з особливими 

освітніми потребами (Рис. 22). 

 

 
Рис. 22. Розподіл відповідей респондентів за Твердженням 4.1.  

У мене є досвід роботи з учнями з особливими освітніми потребами 
 

 
Вміння педагогічного працівника правильно виставити оцінки всім учням 

у інклюзивній групі свідчить про належну кваліфікацію викладача або майстра 

виробничого навчання. Відмінності між учнями  ̶ це ресурси, що сприяють 

педагогічному процесу, а не перешкоди, які необхідно долати. Половина 

опитаних педагогічних працівників (52,6%) зазначили, що вони знають, як 

правильно виставити оцінки всім учням у інклюзивній групі. 4,3% повністю 

погодились з твердженням. Натомість 31% респондентів не визначились, а 12,1% 

не знають як правильно виставити оцінки всім учням у інклюзивній групі 

(відповіді «Не згоден» та «категорично не згоден»)(Рис. 23). 
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Рис. 23. Розподіл відповідей респондентів за Твердженням 4.2. 
Я знаю, як правильно виставити оцінки всім учням у інклюзивній 

групі 
 
 

При побудові інклюзивного освітнього середовища у закладах П(ПТ)О 

найбільш значущими є ті способи і методи навчання, за яких учні незалежно від 

віку, статі та наявності особливих освітніх потреб активно залучені в навчальний 

процес, а отримання знань, професійних умінь і навичок ґрунтується перш за все 

на власному досвіді учня та компетенції й ініціативи педагогічного працівника. 

У такому випадку необхідна підтримка керівництва закладу П(ПТ)О особливо в 

частині надання педагогічним працівникам можливість гнучко застосовувати 

новаторські методи навчання. Переважна більшість опитаних (73,7%) 

погодились з твердженням, що керівництво закладу П(ПТ)О, у якому вони 

працюють надає можливості гнучко застосовувати новаторські методи навчання 

16,4% респондентів повністю погодились з цим твердженням (Рис. 24). 

 

 
Рис. 24. Розподіл відповідей респондентів за Твердженням 4.3. 
Керівництво закладу П(ПТ)О, де я працюю, надає можливість 

педагогічним працівникам гнучко застосовувати новаторські методи 
навчання 
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Забезпеченість учнів з особливими освітніми потребами необхідними 

адаптованими матеріалами, як наприклад наочними матеріалами для сліпих 

учнів, матеріалами жестовою мовою тощо вагомий важіль для адаптації 

навчального плану з урахуванням індивідуальних потреб учнів. Лише 30,2% 

опитаних педагогічних працівників погодились, що заклад П(ПТ)О, в якому вони 

працюють, надає учням з особливими освітніми потребами необхідні адаптовані 

матеріали (наприклад, наочні матеріали для сліпих учнів, матеріали жестовою 

мовою). 36% респондентів не висловили визначеної думки з цього твердження, 

27,6% не погодились з ним, а 2,3% категорично не погодились (Рис.25). 
 

Рис.25. Розподіл відповідей респондентів за Твердженням 4.4.  
Заклад П(ПТ)О, де я працюю, надає учням з особливими освітніми 

потребами необхідні адаптовані матеріали (наприклад, наочні матеріали 
для сліпих учнів, матеріали жестовою мовою) 

 
Інклюзивні методи навчання у П(ПТ)О перш за все спрямовані на 

мінімізацію наслідків функціональних обмежень і усунення перешкод для 

навчання. У вітчизняній системі П(ПТ)О для кожного учня з особливими 

освітніми потребами складається індивідуальна програма розвитку (адаптована 

навчальна програма), що забезпечує індивідуалізацію навчання, визначає 

конкретні навчальні стратегії та підходи. 86% опитаних педагогічних 

працівників працюють за навчальними програмами, які передбачають різні 

методи навчання, зокрема групову роботу, самостійне навчання та 

диференційовані заняття (відповіді «Згоден» та «Повністю згоден») (Рис.26).  
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Рис.26. Розподіл відповідей респондентів за Твердженням 4.5.  

Навчальна програма, за якою я працюю, передбачає різні методи 
навчання, зокрема групова робота, самостійне навчання 

та диференційовані заняття 
 

Можливість отримання додаткових занять допомагає учням, які були 

відсутні, або є новачками в закладі П(ПТ)О, або з інших причин мають труднощі 

в навчанні наздогнати інших учнів та не відчувати себе виокремленими від 

решти. 88,1% опитаних педагогічних працівників погодились та повністю 

погодились з цим твердженням (Рис.27).  

 
Рис.27. Розподіл відповідей респондентів за Твердженням 4.6.  

Учні із труднощами в навчанні мають можливість отримати додаткові 
заняття 

 
Якщо викладач або майстер виробничого навчання (старший майстер) 

закладу П(ПТ)О виховує позитивне ставлення до дітей з особливими освітніми 

потребами у інших учнів групи, то тим самим стимулює процеси підтримки 

різноманітності як основного елемента побудови інклюзивного освітнього 

середовища у системі П(ПТ)О. 66,8% респондентів згодні з твердженням 30,0% 

(320 осіб) – повністю згодні (Рис.28).  
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Рис.28. Розподіл відповідей респондентів за Твердженням 4.7.  

Я виховую позитивне ставлення до дітей з особливими освітніми 
потребами у інших учнів моєї групи 

 

Одним з найкращих способів підтримати учнів з особливими освітніми 

потребами – адаптувати освітнє середовище всередині групи за для розширення 

участі учнів у заняттях. 87,3% учасників дослідження погодились, що можуть 

зберігати позитивне ставлення до своїх учнів з особливими освітніми потребами, 

навіть якщо вони заважають їм проводити заняття (відповіді «згоден» та 

«повністю згоден»). Натомість 8,5% респондентів не мають визначеної думки з 

цього твердження (Рис.29). 
 

 
Рис.28. Розподіл відповідей респондентів за Твердженням 4.8. 

 Я можу зберігати позитивне ставлення до своїх учнів з особливими 
освітніми потребами, навіть якщо вони заважають мені проводити заняття 

 
При побудові інклюзивного освітнього середовища у закладах П(ПТ)О для 

викладачів та майстрів виробничого навчання (старших майстрів) дуже важливо 

планувати стратегію навчання та за можливістю належним чином адаптаптувати 

навчальну програму та плани занять відповідно до потреб осіб з особливими 
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освітніми потребами будь-якого віку та статі. Переважна більшість опитаних 

викладачів та майстрів виробничого навчання (80%) прагнуть адаптувати 

навчальну програму та плани занять з урахуванням особливих потреб осіб 

особливими освітніми потребами будь-якого віку та статі (відповіді «згоден» та 

«повністю згоден») (Рис. 29).  

 

 
 

Рис.29. Розподіл відповідей респондентів за Твердженням 4.9.  
Я прагну адаптувати навчальну програму та плани занять з урахуванням 
особливих потреб осіб особливими освітніми потребами будь-якого віку та 

статі 
 

У твердженні 4.10 опитаним педагогічним працівникам пропонувалось 

погодитись або не погодитись з твердженням, що на сьогодні існують методи 

інклюзивного навчання, яких зараз не вистачає закладу П(ПТ)О, в якому вони 

працюють. 45,7% опитаних педагогічних працівників не мали визначеної 

відповіді з цього твердження. 37% погодились з ним, а 3,9% (42 особи)  ̶  

повністю погодились (Рис. 30).  

 

 
Рис.30. Розподіл відповідей респондентів за Твердженням 4.10. 

 Я вважаю, що існують методи інклюзивного навчання, яких зараз не 
вистачає закладу П(ПТ)О, де я працюю 
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У твердженні 4.10 стояла умова: якщо відповідь респондента буде «Згоден» 

та «Повністю згоден», йому пропонувалось зазначити, яких саме методів 

інклюзивного навчання зараз не вистачає закладу П(ПТ)О, у якому вони 

працюють. Аналіз зазначених респондентами відповідей дозволив виокремити 

наступні найчастіші відповіді: 

 Методи соціально-психологічної допомоги: психологічне 

консультування, аутотренінг, стимуляційні ігри.  

 Спеціальні методи педагогічної корекції. 

 Педагогічний супровід для учнів із особливими освітніми потребами. 

 Наочно-практичні засоби навчання та навчальна література для учнів 

з порушенням слуху та вадами зору. 

 Обладнання закладів П(ПТ)О, зокрема пандуси та підйомники. 

 Методи стимулювання почуття у учнів обов'язку і відповідальності.  

 Методи – переконання в значущості навчання для подальшого життя.  

 Індивідуальна робота учня з психологом, особливо, в частині 

соціальної адаптації через випадки булінгу в сім’ї. Роз’яснення учню ролі 

чоловіка та жінки в сім’ї. Роз’яснення про наркотики та наслідки їх вживання, 

правова відповідальність за їх вживання.  

 Тренінги для учнів з набування навичок заробляння грошей. 

 Методи самовиховання, методи самопізнання, само оцінювання, 

саморегуляції. 

 Впровадження методик інклюзії на курсах підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників. 

Розподіл відповідей респондентів за десятьма твердженнями напряму 4 

«Запровадження інклюзивної практики» наведено на рис.31. 
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Рис. 31. Розподіл відповідей респондентів за напрямом 4  
«Запровадження інклюзивної практики» 

 
За даними Рис.31 видно, що половина опитаних педагогічних працівників 

закладів П(ПТ)О мають досвід роботи з учнями з особливими освітніми 
потребами та знають як правильно виставити оцінки всім учням у інклюзивній 
групі. Керівництво закладів П(ПТ)О, де працюють респонденти надає 
можливість педагогічним працівникам гнучко застосовувати новаторські методи 
навчання. У закладах П(ПТ)О використовуються різні методи інклюзивного 
навчання, як групова робота, самостійне навчання, диференційовані заняття. 
Учні з труднощами у навчанні можуть отримати додаткові заняття. Практично 
всі опитані педагогічні працівники закладів П(ПТ)О виховують позитивне 
ставлення до дітей з особливими освітніми потребами у інших учнів та 
зберігають позитивне ставлення до учнів, навіть якщо вони заважають їм 
проводити заняття. Також практично всі респонденти прагнуть адаптувати 
навчальну програму та плани занять з урахуванням осіб з особливими освітніми 
потребами будь-якого віку. Проте, тільки менше половини опитаних погодились, 
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що заклад П(ПТ)О, у якому вони працюють видає учням з особливими освітніми 
потребами необхідні адаптовані матеріали. 

 

 

Висновки: 

 
1.У моніторинговому дослідженні методів інклюзивного навчання на 

засадах гендерної рівності, які застосовуються закладами П(ПТ)О у освітньому 

процесі в контексті забезпечення неперервності освіти впродовж усього життя 

узяли участь 1 068 педагогічних працівників (директорів, заступників 

директорів, майстрів виробничого навчання (старших майстрів), викладачів), з 

яких 870 жінок (81%) та 198 чоловіків (19%).  

2.Середньостатистичний респондент моніторингового дослідження 

існуючих методів інклюзивного навчання які застосовуються закладами П(ПТ)О 

у освітньому процесі це жінка викладач або майстер виробничого навчання 

віком від 40 років, яка працює на посаді більше 11 років.  

3.У закладах П(ПТ)О мають місце процеси формування організаційної 

культури, існують інклюзивні цінності у середині колективу та присутня 

співпраця з соціальними партнерами та службами соціального захисту. У 

переважній більшості закладів П(ПТ)О, у яких працюють респонденти кожний 

відчуває, що йому раді та ставляться доброзичливо, а соціальні партнери та 

служба соціального захисту залучені до роботи у закладі П(ПТ)О.  

4.Загалом, респонденти можуть пояснити значення інклюзивної П(ПТ)О, 

натомість тільки половина опитаних зазначає, що адміністрація їх закладів 

організовує семінари з інклюзивної П(ПТ)О. Практично всі респонденти 

регулярно підвищують кваліфікацію для поліпшення своїх академічних та 

технічних навичок.  

5.У закладах П(ПТ)О відбувається розвиток інклюзивних цінностей. У 

більшості закладів П(ПТ)О є команди психолого-педагогічного супроводу, 

члени яких надають корисні рекомендації та поради. Практично всі члени 
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колективу закладів П(ПТ)О покладають великі надії на всіх учнів та заохочують 

їх завершити навчання.  

6.Опитані педагогічні працівники вважають, що учні з особливими 

освітніми потребами незалежно від віку можуть оволодіти будь-якими 

навичками за своїм вибором. У більшості закладів П(ПТ)О, у яких працюють 

респонденти, учні з особливим освітніми потребами та учні без них навчаються 

у змішаних групах. Більшість респондентів не згодні, що учня який погано 

поводить слід виключити з закладу п(ПТ)О. 

7.Половина опитаних педагогічних працівників закладів П(ПТ)О мають 

досвід роботи з учнями з особливими освітніми потребами та знають як 

правильно виставити оцінки всім учням у інклюзивній групі. Керівництво 

закладів П(ПТ)О, де працюють респонденти надає можливість педагогічним 

працівникам гнучко застосовувати новаторські методи навчання. 

8.У закладах П(ПТ)О використовуються різні методи інклюзивного 

навчання, як групова робота, самостійне навчання, диференційовані заняття. 

Учні з труднощами у навчанні можуть отримати додаткові заняття. Практично 

всі опитані педагогічні працівники закладів П(ПТ)О виховують позитивне 

ставлення до дітей з особливими освітніми потребами у інших учнів та 

зберігають позитивне ставлення до учнів, навіть якщо вони заважають їм 

проводити заняття 

9.Практично всі респонденти прагнуть адаптувати навчальну програму та 

плани занять з урахуванням осіб з особливими освітніми потребами будь-якого 

віку. Проте, тільки 35,9% опитаних погодились, що заклад П(ПТ)О, у якому вони 

працюють видає учням з особливими освітніми потребами необхідні адаптовані 

матеріали. 

Основні причини, котрі гальмують створення інклюзивного освітнього 

середовища на засадах гендерної рівності у закладах П(ПТ)О в контексті 

забезпечення неперервності освіти впродовж усього життя є такими: 

Обмежений доступ до спеціальних педагогів (наприклад, 

сурдоперекладача, тифлопедагога, вчителя-дефектолога, психолога). 
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Недостатня архітектурна доступністю закладів П(ПТ)О. 

Брак методів соціально-психологічної допомоги: психологічне 

консультування, аутотренінг, стимуляційні ігри; спеціальні методи педагогічної 

корекції; 

Відсутність педагогічного супроводу (асистента викладача) для учнів із 

особливими освітніми потребами;  

Брак наочно-практичних засобів навчання та навчальної літератури для 

учнів з порушенням слуху та вадами зору;  

Основними стратегічними напрямами реформування закладів П(ПТ)О в 

напрямі створення інклюзивного освітнього середовища на засадах ґендерної 

рівності, які застосовуються у освітньому процесі в контексті забезпечення 

неперервності освіти впродовж усього життя є: 

Створення цілісної законодавчої бази у сфері інклюзивної П(ПТ)О 

Забезпечення підготовки педагогічних працівників.  

Забезпечення засобів для навчання здобувачів П(ПТ)О з особливими 

освітніми потребами. 

Забезпечення архітектурної доступності закладів П(ПТ)О.  
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Додаток А 

Дослідження методів інклюзивного навчання на засадах ґендерної 
рівності, які застосовуються закладами професійної (професійно-технічної) 
освіти у освітньому процесі в контексті забезпечення неперервності освіти 

впродовж усього життя 
Шановні колеги! 
Відповідно до стратегії розвитку професійної (професійно-технічної) 

освіти на період до 2023 року одним з пріоритетів зазаначено формування 
інклюзивного та гендерно-чутливого освітнього середовища у закладах 
професійної (професійно-технічної) освіти (далі – П(ПТ)О). 

Враховуючи Ваш досвід роботи у сфері П(ПТ)О, звертаємося до Вас з 
проханням надати інформацію щодо впровадження існуючих методів 
інклюзивного навчання у закладі П(ПТ)О, у якому Ви працюєте. 

Надана інформація буде використовуватись в узагальненому вигляді для 
подальшої розробки рекомендацій щодо формування інклюзивного та гендерно-
чутливого освітнього середовища у закладах П(ПТ)О. 
 
 

У таблиці анкети вкажіть свою відповідь для кожного твердження, де: 
1 – Категорично не згоден. 
2 – Не згоден. 
3 – Не визначився. 
4 – Згоден. 
5 – Повністю згоден. 
 

Ваша стать : 
1. Чоловіча                  2. Жіноча 

Ваш вік: 
1. До 30 років. 
2. 31–40 років. 
3. 41–50 років. 
4. 51–55 років. 
5. 56–60 років. 
6. Старше від 60 років. 
 
 
 Категорично 

не згоден 
Не 

згоден 
Не 

визначився 
Згоден Повністю 

згоден 
Напрям А. Розвиток організаційної культури закладу П(ПТ)О 

1.1. У закладі П(ПТ)О, де я 
працюю, кожний відчуває, що 
йому раді та ставляться 
доброзичливо 

     

1.2. Соціальні партнери та служба 
соціального захисту залучені до 
роботи в закладі П(ПТ)О 

     

1.3. Члени колективу закладу 
П(ПТ)О, де я працюю, можуть 
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 Категорично 

не згоден 
Не 

згоден 
Не 

визначився 
Згоден Повністю 

згоден 
пояснити значення інклюзивної 
П(ПТ)О 
1.4. Адміністрація закладу 
П(ПТ)О, де я працюю, 
організовує семінари з 
інклюзивної П(ПТ)О  

     

1.5. Я регулярно підвищую 
кваліфікацію для поліпшення 
своїх академічних та технічних 
навичок 

     

Напрям 2. Розвиток інклюзивних цінностей 
2.1. У закладі П(ПТ)О освіти, де 
я працюю, є команда психолого-
педагогічного супроводу 

     

2.2. Члени команди психолого-
педагогічного супроводу 
надають мені корисні 
рекомендації та поради 

     

2.3. У закладі П(ПТ)О, де я 
працюю, є доступ до спеціальних 
педагогів (наприклад, 
сурдоперекладача, 
тифлопедагога, вчителя-
дефектолога, психолога) 

     

2.4. Члени колективу закладу 
П(ПТ)О, де я працюю, 
покладають великі надії на всіх 
учнів та заохочують їх 
завершити навчання 

     

Напрям 3. Заклад П(ПТ)О для всіх  
3.1. Я вважаю, що учні з 
особливими освітніми потребами 
незалежно від віку та статі 
можуть оволодіти будь-якими 
навичками за своїм вибором 

     

3.2. У закладі П(ПТ)О, де я 
працюю, учні з особливими 
освітніми потребами та учні без 
них навчаються у змішаних 
групах 

     

3.3. Заклад П(ПТ)О, де я 
працюю, не пристосований до 
відвідування учнів з особливими 
освітніми потребами 

     

3.4. У закладі П(ПТ)О, де я 
працюю, в учнівському 
середовищі присутні випадки 
буллінгу 

     

3.5. Якщо учень погано 
поводиться, то його потрібно 
виключити із закладу П(ПТ)О 

     

Напрям 4. Запровадження інклюзивної практики 
4.1. У мене є досвід роботи з 
учнями з особливими освітніми 
потребами 
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 Категорично 

не згоден 
Не 

згоден 
Не 

визначився 
Згоден Повністю 

згоден 
4.2.Я знаю, як правильно 
виставити оцінки всім учням у 
інклюзивній групі 

     

4.3.Керівництво закладу П(ПТ)О, 
де я працюю, надає можливість 
педагогічним працівникам 
гнучко застосовувати 
новаторські методи навчання 

     

4.4. Заклад П(ПТ)О, де я 
працюю, надає учням з 
особливими освітніми потребами 
необхідні адаптовані матеріали 
(наприклад, наочні матеріали для 
сліпих учнів, матеріали 
жестовою мовою) 

     

4.5. Навчальна програма, за якою 
я працюю, передбачає різні 
методи навчання, зокрема 
групова робота, самостійне 
навчання 
та диференційовані заняття 

     

4.6. Учні із труднощами в 
навчанні мають можливість 
отримати додаткові заняття 

     

4.7. Я виховую позитивне 
ставлення до дітей з особливими 
освітніми потребами у інших 
учнів моєї групи 

     

4.8. Я можу зберігати позитивне 
ставлення до своїх учнів з 
особливими освітніми 
потребами, навіть якщо вони 
заважають мені проводити 
заняття 

     

4.9. Я прагну адаптувати 
навчальну програму та плани 
занять з урахуванням особливих 
потреб осіб особливими 
освітніми потребами будь-якого 
віку та статі 

     

4.10. Я вважаю, що існують 
методи інклюзивного навчання, 
яких зараз не вистачає закладу 
П(ПТ)О, де я працюю 

     

 
Дякуємо за увагу! 
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