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1.Сутність понять інклюзивне освітнє середовище та ґендерно-чутливе 

освітнє середовище у закладах професійної (професійно-технічної) освіти 

 

Професійна (професійно-технічна) освіта (далі – П(ПТ)О) має вагоме 

значення для соціальної адаптації людини у суспільство, заохочуючи її до 

здобуття знань та навичок, необхідних для подальшої інтеграції на ринок праці.  

Основна ідея інклюзивності у П(ПТ)О полягає у створенні сприятливого та 

доступного освітнього середовища, яке допомагатиме людині здобути 

необхідні освітні та соціальні цінності [1; 2].  

сутність поняття інклюзивне освітнє середовище закладу П(ПТ)О.  

У Законі України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» 

надається наступне визначення: Інклюзивне професійне (професійно-технічне) 

навчання    система освітніх послуг для здобуття професії або професійних 

навичок особами з ООП, гарантованих державою [3].  

У Законі України «Про освіту» визначено, що інклюзивне освітнє 

середовище     сукупність умов, способів і засобів їх реалізації для спільного 

навчання, виховання та розвитку здобувачів та здобувачок освіти з 

урахуванням їхніх потреб та можливостей [4].  

Освітнє середовище закладу П(ПТ)О є інклюзивним якщо: осіб з 

особливими освітніми потребами (далі – осіб з ООП) включено до єдиної 

освітньої системи. У закладі П(ПТ)О функціонує безбар‟єрне середовище, а 

саме – усунуті усі перешкоди для здобуття освіти, включаючи фізичні, 

навчальні, соціальні та психологічні. Інфраструктура закладу П(ПТ)О 

спроектована та побудована з урахуванням доступності для осіб з обмеженими 

можливостями, а наявні приміщення відремонтовані. Гуртожитки та навчальні 

приміщення доступні для всіх осіб з ООП, у тому числі сліпих або глухих. 

Функціонує доступне транспортне сполучення. Стратегія розвитку закладу 

П(ПТ)О зорієнтована на ринковий підхід, який забезпечує належний рівень 

надання освітніх послуг  та максимізує результати працевлаштування. 

Роботодавці активно залучені до освітнього процесу. Педагогічні працівники та 

допоміжний персонал гнучко адаптують методи та засоби навчання з 

урахуванням індивідуальних потреб кожного та гарантують, що усі здобувачі 

та здобувачки закладу П(ПТ)О у тому числі й особи з ООП оволодіють 

необхідними ним навичками на належному рівні. У закладі П(ПТ)О регулярно 

проводяться заходи з професійної орієнтації, особливо серед учнівської 

спільноти закладів загальної середньої освіти [5; 6].  

сутність поняття гендерно-чутливе освітнє середовище закладу 

П(ПТ)О. 

Ґендер – це соціальна стать, що формує поведінкові, культурні, 

психологічні, візуальні та інші соціально і культурно зумовлені відмінності між 

чоловіками та жінками [7]. 

Ґендерна рівність     це рівний правовий статус жінок і чоловіків та рівні 

можливості для його реалізації, що дозволяє особам обох статей брати рівну 

участь у всіх сферах життєдіяльності суспільства [8].  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80?find=1&text=%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7#w1_2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19?find=1&text=%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7#w1_3
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Гендерна чутливість – це бачення проблем нерівності, дискримінації за 

ознакою гендеру в усіх різноманітних проявах; тобто здатність сприймати, 

усвідомлювати та реагувати на будь які прояви сексизму, гендерної 

дискримінації та сегрегації [9, стор. 8]. 

Гендерно-чутливе освітнє середовище – освітнє середовище, у якому 

актуалізована гендерна чутливість як один із критеріїв ефективності освітньої 

діяльності [9, стор. 8]. 

Гендерна рівність у закладі П(ПТ)О – рівний розподіл ресурсів, 

можливостей, підтримки та заохочення без будь-яких проявів дискримінації 

між чоловіками та жінками. Забезпечення жінок (дівчат) здобувачок рівного 

доступу до будь-якої професії та засобів навчання нарівні з чоловіками 

(хлопцями). 

Гендерні стереотипи у закладах П(ПТ)О – жорстке та надто спрощене 

визначення групи людей, усі члени якої мають схожі характеристики. 

Наприклад, зарахування жінок (дівчат) до закладу П(ПТ)О відбувається за 

гендерною ознакою: жінки (дівчата) зараховуються на професії пов‟язані із 

швейною справою («Швачка»), модою та дизайном («Перукар», 

«Манікюрник»), офісною справою («Обліковець», «Секретар»), водночас як 

чоловіки зараховуються на професії, пов‟язані з будівництвом («Лицювальник-

плиточник»), промисловістю («Зварювальник», «Електрик») тощо. Тут важливо 

відмітити, що на професії які переважно зараховуються жінки є менш 

прибутковими, ніж ті на які залучаються чоловіки.  

Освітнє середовище у закладі П(ПТ)О може бути гендерно-негативним 

(шкідливим), гендерно-сліпим та гендерно-чутливим. У таблиці 1 наведено 

приклади гендерно-чутливих, гендерно-негативних та гендерно-сліпих 

елементів освітнього середовища закладу П(ПТ)О [10].  

 

Таблиця 1 

Приклади гендерно-чутливих, гендерно-негативних та гендерно-

сліпих елементів освітнього середовища закладу П(ПТ)О 

 
Гендерно-чутливі елементи освітнього 

середовища закладу П(ПТ)О 

Гендерно-негативні та гендерно-сліпі 

елементи освітнього середовища 

закладу П(ПТ)О 

У навчальному приміщенні стільців та столів 

вистачає кожному здобувачу та здобувачці 

Вибір лише хлопців (чоловіків) 

здобувачів для відповідей на запитання 

у групі 

На стінах навчальних приміщень розміщено 

ілюстрації та плакати з позитивними 

образами  жінок і чоловіків, які не містять 

негативних стереотипних гендерних ролей 

Привертання уваги та сміху, якщо 

здобувач або здобувачка робить 

помилку 

 

Форма, розмір, висота та розташування 

меблів зручні для здобувачів та здобувачок 

Здобувачки сидять окремо від 

здобувачів  

Інструментів та засобів навчання вистачає 

для всіх здобувачів та здобувачок 

Здобувачки не приймають участь у 

груповій роботі  

У закладі П(ПТ)О розміщено  плакати, які Прохання до здобувачок прибрати пил 
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демонструють повагу до викладачів та 

викладачок та належну поведінку здобувачів 

та здобувачок 

або бруд після заняття 

Складено автором за [10]. 

 

При гендерно-негативному (шкідливому) освітньому середовищі у 

закладі П(ПТ)О присутні та заохочуються шкідливі гендерні стереотипи, такі як 

глузування, відмова у допомозі тощо. Наприклад, дівчині не рекомендують 

обирати професію, пов‟язану з будівництвом, тому що з неї будуть глузувати за 

те, що вона намагається бути схожою на чоловіка.  

Гендерно-сліпе освітнє середовище закладу П(ПТ)О це неспроможність 

визнати, що чоловіки та жінки у певних ситуаціях не можуть виконувати 

однакові завдання. Наприклад, у закладі П(ПТ)О вважають, що вагітна 

здобувачка може виконувати ті ж самі роботи що й здобувач. 

При гендерно-чутливому освітньому середовищі у закладі П(ПТ)О є 

визнання того, що чоловіки та жінки мають різний досвід та можливості 

доступу до ресурсів через традиційні гендерні ролі. У закладі П(ПТ)О усунуто 

всілякі перешкоди, що призводять до нерівності у доступі чоловіків та жінок до 

ресурсів та можливостей повноцінно оволодіти обраними навичками та 

компетенціями. У закладі П(ПТ)О є усвідомлення того, що чоловіки та жінки у 

певних ситуаціях не можуть виконувати однакові завдання, наприклад, вагітні 

здобувачки можуть бути не спроможні контактувати з деякими хімічними 

речовинами.  

Отже, гендерно-чутливе та інклюзивне освітнє середовище закладу 

П(ПТ)О – це середовище, у якому усі здобувачі та здобувачки, незалежно від 

гендерних відмінностей, віку та наявності ООП навчаються без труднощів та 

перешкод. Класні кімнати, майстерні, лабораторії, спортивні зали, роздягальні 

та інші приміщення закладу П(ПТ)О можуть вільно відвідувати усі, без будь-

яких форм сегрегації. Усі відчувають інтелектуальну та академічну підтримку, 

розширюють почуття приналежності до колективу, незалежно від ідентичності 

або переваг у навчанні.   

 

2. Досвід розвинених країн щодо створення інклюзивного освітнього 

середовища у закладах професійної (професійно-технічної) освіти 

Розвинені країни, зокрема, країни Європейського Союзу докладають 

багато зусиль для створення інклюзивного освітнього середовища у закладах 

П(ПТ)О.  

2.1.Забезпечення принципу включення 

Принцип включення передбачає всебічне залучення та включення усіх у 

тому числі й осіб з ООП до освітнього процесу закладу П(ПТ)О [11; 12].  
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У Фінляндії для усіх здобувачів та здобувачок використовується єдина 

навчальна програма здобуття П(ПТ)О з можливістю її індивідуалізації для осіб 

з ООП. У Фінляндії законодавчо визначено програму спеціальної підтримки 

осіб з ООП для здобуття П(ПТ)О, мета якої забезпечення цієї категорії 

здобувачів та здобувачок  рівних можливостей для завершення навчання 

відповідно до їх здібностей. Спеціальна підтримка призначена для здобувачів 

та здобувачок з ООП, яким потрібна особлива допомога у навчанні через 

хворобу, затримку розумового розвитку тощо. Для отримання цієї підтримки 

необхідно компетентне медичне заключення. Завдання кожного закладу 

П(ПТ)О    визначити, які здобувачі та здобувачки потребують спеціальної 

підтримки для здобуття П(ПТ)О та скласти для них індивідуальні плани 

навчання, які можуть відрізнятись від основних плані навчання. Тривалість та 

умови надання освітніх послуг можуть бути скориговані відповідно до стану 

здоров‟я особи. Термін навчання визначається індивідуальними цілями та 

потребами. У випадку здобувачів та здобувачок із важкими вадами розумового 

розвитку, спеціальні заклади П(ПТ)О та деякі основні заклади П(ПТ)О надають 

не тільки освітні послуги, а й реабілітацію та інструктаж. Наразі у Фінляндії 

особи з ООП навчаються у основних (звичайних) закладах П(ПТ)О, у 

спеціалізованих підрозділах П(ПТ)О у складі основного закладу П(ПТ)О, та у 

спеціалізованому закладі П(ПТ)О.  

Метою функціонування системи П(ПТ)О Греції є підтримка осіб з ООП, 

з метою фізичного, розумового, емоційного, етичного та естетичного розвитку, 

наскільки це дозволяють особисті обставини цієї верстви населення. Особи з 

ООП повністю включені у освітнє середовище закладів П(ПТ)О, де панує 

атмосфера рівності, свободи, безпеки, та поваги до кожної особистості. 

Здобувачі та здобувачки з ООП мають можливість відвідувати звичайні заклади 

П(ПТ)О. Також, здобувачів та здобувачок з ООП включено до основних 

програм здобуття П(ПТ)О цієї країни, зокрема, таких як професійно-технічна 

необов'язкова середня освіта (EPAL) та професійно-технічні школи (EPAS). У 

Греції існують також й спеціальні заклади П(ПТ)О, призначені виключно для 

осіб з ООП з важкими вадами розумового розвитку.  

У Великій Британії молодь здобуває обов‟язкову середню освіту до 16 

років, де поряд із традиційною академічною програмою функціонують й деякі 

професійні програми. За експертними даними, у 16 років 40% молоді 

навчаються за вищою академічною та професійною програмою, 40% 

навчаються за професійною та академічною програмою нижчого рівня, а 20% 

проходять навчання на робочому місці. Здобувачам та здобувачкам з ООП 

доступні усі вище зазначені освітні програми. Для молоді із серйозними вадами 

існують окремі навчальні з елементами здобуття професійних навичок.   

У Німеччині особи з ООП можуть відвідувати звичайні заклади 

П(ПТ)О за умови забезпечення необхідної освітньої допомоги вчителем 

спеціальної освіти. Вчителі спеціальної освіти допомагають особам з ООП 

здобути обрану професію шляхом надання мобільної допомоги, консультацій та 

спільного навчання з іншим викладачем у інклюзивних класах або 
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кооперативних класах. У Німеччині також існують спеціалізовані професійно-

технічні школи, напрямок освітньої діяльності яких спрямовано на окремі 

категорії здобувачів та здобувачок з ООП, наприклад,: професійно-технічна 

школа для сліпих, професійно-технічна школа для глухих, професійно-технічна 

школа для осіб з вадами розумового розвитку, професійно-технічна школа для 

осіб з обмеженими фізичними можливостями, професійно-технічна школа для 

молоді із труднощами у навчанні, професійно-технічна школа для осіб із 

дефектами мовлення, емоційними та соціальними розладами. Такі 

спеціалізовані професійно-технічні школи функціонують у складі звичайних 

закладів П(ПТ)О та співпрацюють з ними.  

Яскравим прикладом передової практики, яка демонструє принцип 

включення осіб з ООП до освітнього середовища закладу П(ПТ)О та програм 

здобуття П(ПТ)О є виробничі школи у місті Гамбург [13]. 

Здобуття П(ПТ)О у виробничій школі Гамбургу відбувається через 

поєднання освітніх та виробничих процесів на ринково-орієнтованих 

виробництвах товарів або послуг, надаючи здобувачам та здобувачкам з ООП 

можливості здобуття базових професійних навичок, знань, вмінь та норм 

поведінки необхідних для професійного навчання та подальшого 

працевлаштування. Різноманітні майстерні та сервісні зони виробничої школи є 

центральною точкою реалізації принципу включення, адже дають імпульс для 

роботи, навчання та розвитку навичок кожної людини. Виробничі школи 

будують навчальні процеси на тлі реальних замовлень від «справжніх» клієнтів. 

У зв'язку з необхідністю виробляти реальну продукцію здобувачеві та 

здобувачці з ООП доводиться брати на себе не аби яку відповідальність за 

виготовлений продукт або надану послугу, що породжує гордість і впевненість 

у собі та протидіє попередньому досвіду невдач.  

Прикладом такої передової світової практики є Державна професійна 

школа Eidelstedt G12 у Гамбурзі, яка пропонує інклюзивну підготовку за 

дуальною формою навчання у рамках проєкту «Дуальне та інклюзивне» [14]. 

Ця професійна школа спирається на багаторічний досвід у професійній 

підготовці осіб з ООП. Професійна підготовка відбувається за наступною 

схемою: два дні протягом тижня здобувачі та здобувачки навчаються у 

професійній школі, а три дні безпосередньо на виробництві. За здобувачами та 

здбувачками з ООП наглядають три багатопрофільні команди педагогічних 

працівників до складу яких входять соціальні педагоги та соціальні працівники, 

корекційні педагоги, професійні викладачі, майстри виробничого навчання, 

техніки, інженери, тощо. Групами здобувачів та здобувачок з ООП опікуються 

наставники, які документують свою діяльність та результати навчання у учбові 

паспорти.  

Особи з ООП Іспанії відвідують звичайні заклади П(ПТ)О та 

навчаються за програмами, адаптованими відповідно до їх індивідуальних 

здібностей. Лише в окремих випадках, коли особа з ООП не може вступити до 

звичайного закладу П(ПТ)О (наприклад через стан здоров‟я), він або вона 

зараховуються до спеціального центру.  



8 
 

Для забезпечення принципу включення осіб з ООП до П(ПТ)О 

Іспанською системою освіти пропонуються програми початкової професійної 

кваліфікації (PCPI), які мають на меті досягнення всіма здобувачами та 

здобувачками професійних компетенцій, еквівалентних І рівню Європейської 

рамки кваліфікацій, із можливістю подальшого працевлаштування або 

продовження навчання. Програмами PCPI опікують державні або неприбуткові 

організації, які мають досвід навчанням та працевлаштуванням осіб з ООП. 

Здобувачі та здобувачки з ООП навчаються у звичайних класах у державних 

закладах П(ПТ)О. По закінченню програми початкової професійної кваліфікації 

(PCPI), випускники отримують сертифікат І рівня професійної кваліфікації та 

може розпочати професійне навчання за ІІ рівнем професійної кваліфікації або 

працевлаштуватись. До розробки програм початкової професійної кваліфікації 

(PCPI) залучені школи, органи місцевого самоврядування, асоціації профспілок, 

роботодавці та інші ділові організації. 

У Литовському реєстрі програм здобуття П(ПТ)О для осіб з ООП 

зареєстровано наступні типи: програми П(ПТ)О для осіб з ООП без здобуття 

повної загальної середньої освіти; програми П(ПТ)О для осіб з ООП з 

неповною загальною середньою освітою; програми П(ПТ)О для осіб з ООП із 

старшою загальною середньою освітою; програми П(ПТ)О для дорослих осіб з 

ООП, які мають початкову середню освіту та бажають здобути професійну 

кваліфікацію; Програми П(ПТ)О для дорослих осіб з ООП, які мають неповну 

загальну середню освіту та бажають здобувати професійну кваліфікацію; 

програми П(ПТ)О для дорослихосіб з ООП, які мають старшу середню освіту та 

бажають здобувати професійну кваліфікацію. Молодь з ООП віком від 12 до 17 

років також можуть вступати до молодіжних шкіл jaunimo mokykla – 

спеціалізованих середніх шкіл, які надають загальну неповну середню освіту 

разом із допрофесійною підготовкою. У Литві особи з ООП здобувають 

П(ПТ)О у: основних закладах П(ПТ)О, спеціальних підрозділах у складі 

закладів П(ПТ)О, спеціалізованих закладах П(ПТ)О, призначених для оосіб з 

ООП, наприклад у Литовському навчальному центрі для сліпих і слабозорих та 

у Вільнюському технологічному та реабілітаційному центрі, або у спеціальних 

центрах професійної реабілітації. 

У Польщі професійна підготовка осіб з ООП здійснюється відповідно 

до їх індивідуальних потреб у лабораторіях та майстернях, побудованих 

відповідно до професійних стандартів, та принципу розумного застосування. У 

Польщі особи з ООП здобувають П(ПТ)О безпосередньо у роботодавця, або у 

державних школах, за освітніми програмами адаптованими до їх 

індивідуальних потреб. Також у Польщі для осіб з ООП функціонують 

спеціалізовані центри, наприклад, Спеціалізований центр для глухих у м. 

Рацібуж проводить навчання для місцевих здобувачів та здобувачок з вадами 

розумового розвитку, які опановують професію столяра або кухара. Для 

поширення інформації про діяльність спеціалізованих центрів у школах Польщі 

проводяться заняття з професійного консультування. Також Спеціалізовані 

центри та інші заклади П(ПТ)О регулярно влаштовують конкурси для 
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популяризації певних професій, наприклад, фотоконкурси, конкурси 

прикладного мистецтва тощо. 

  

 

2.2.Забезпечення здобувачів з особливими освітніми потребами 

необхідними засобами навчання 

Засоби навчання, такі як учбові матеріали, освітні програми та ресурси 

є важливими компонентами інклюзивного освітнього середовища закладу 

П(ПТ)О. Зміст освітніх програм, методи та способи подання навчального 

матеріалу повинні зацікавлювати людину, сприяти взаємодії.  

У Фінляндії для кожного здобувача та здобувачки з ООП складається 

індивідуальна освітня програма, яка містить детальну інформацію про 

кваліфікацію, яку має здобути особа, індивідуальний навчальний план, 

необхідні для цього засоби навчання, підготовчо-реабілітаційний інструктаж і 

настанови, а також перелік соціальних послуг, що надаються здобувачеві та 

здобувачці під час навчання. Відправною точкою для складання індивідуальної 

освітньої програми є оцінка сильних та слабких сторін кожного здобувача та 

кожної здобувачки з ООП. Зміст індивідуальної освітньої програми для 

здобувачів та здобувачок з ООП, має бути якомога ближче наближений до 

освітніх програм звичайних здобувачів та здобувачок. У Фінляндії для всіх 

здобувачів та здобувачок П(ПТ)О у тому числі і здобувачів та здобувачок з 

ООП започатковано тип оцінювання здобутих навичок під назвою 

«демонстрація навичок». На демонстрації навичок здобувачі та здобувачки 

показують, наскільки добре вони досягли цілей професійного навчання та 

набули професійних навичок, необхідних для подальшої інтеграції на ринок 

праці. Щоб отримати кваліфікаційний сертифікат, здобувачі та здобувачки 

повинні пройти демонстрацію навичок за кожним навчальним модулем. 

Демонстрації навичок відбуваються у присутності викладачів та роботодавців 

на фактичних робочих місцях у реалістичних робочих ситуаціях. Після 

успішної демонстрації навичок випускники та випускниці з ООП отримують 

сертифікат про присвоєння кваліфікації, якщо ж випускники та випускниці з 

ООП не оволоділи повністю всіма навчальними модулями вони отримують 

атестат, який також надає можливості працевлаштування. 

Більшість осіб з ООП Великої Британії навчаються за звичайними 

освітніми програмами П(ПТ)О. Освітні програми П(ПТ)О у Великій Британії 

мають різні рівні, і особи з ООП можуть залучитись до обраного ними рівня. 

Викладачі диференціюють навчальний план з урахуванням індивідуальних 

потреб всіх здобувачів та  здобувачок групи. Для оцінювання результатів 

навчання для осіб з ООП за потреби здійснюються додаткові адаптації, як 

наприклад, додатковий час для читання екзаменаційних питань. Для окремих 

категорій здобувачів та здобувачок з ООП результати навчання оцінюються без 

екзаменаційної компоненти, а містять певний комплекс завдань.  



10 
 

Особи з ООП у Німеччині для досягнення максимально можливого 

рівня інтеграції у освітнє середовище забезпечуються усіма необхідними 

засобами навчання та матеріалами, а також отримують комплексну 

індивідуальну допомогу до складу якої входять послуги індивідуального 

консультанта, послуги наставника, медичні та транспортні послуги. Усі 

спеціальні професійно-технічні школи Німеччини працюють за навчальними 

планами, які за змістом відповідають програмам загальних професійно-

технічних шкіл. 

У Іспанії усі навчальні програми П(ПТ)О адаптовані відповідно до 

індивідуальних здібностей осіб з ООП. Для оволодіння обраною професію 

використовуються персональні методи навчання. Усі здобувачі та здобувачки з 

ООП забезпечені необхідними для цього засобами та матеріалами. У закладах 

П(ПТ)О є консультативний відділ який співпрацює з викладачами та майстрами 

виробничого навчання, з метою знайти оптимальне рішення для освітньої 

підтримки здобувачів та здобувачок з ООП. Консультативний відділ виконує 

різні  організаційно-методичні функції підтримки здобувачів та здобувачок з 

ООП: консультує педагогічних працівників з питань адаптації засобів навчання 

та навчальних програм, слідкує за досягненнями здобувачів та здобувачок з 

ООП та сприяє їх подальшому працевлаштуванню. Консультативний відділ 

складається з радника закладу П(ПТ)О та двох-трьох спеціальних педагогів 

(педагога-терапевта, або логопеда, перекладача жестової мови тощо).  

Тривалість спеціальних програм П(ПТ)О для осіб з ООП у Литві 

становить 3 роки. Відповідно до освітніх стандартів П(ПТ)О, навчальні 

програми для здобувачів та здобувачок із ООП включають: предмети П(ПТ)О 

(теорія та практика), загальні предмети П(ПТ)О (цивільна безпека, економіка та 

бізнес, естетика, ІТ, литовська мова) та загальноосвітні предмети. Після 

закінчення навчання соціальними партнерами організовується випускний 

кваліфікаційний іспит. Після закінчення програм випускники та випускниці 

отримують атестат П(ПТ)О або диплом. 

 Згідно з даними Литовської відкритої системи інформації, управління 

та консультування «AIKOS», для здобувачів та здобувачок з ООП, які  

навчаються з особливою спеціалізацією (наприклад, флорист, декоратор, кухар 

тощо), пропонується приблизно 30 різних кваліфікацій П(ПТ)О. Максимальна 

тривалість спеціальних програм П(ПТ)О становить 1 рік залежно від галузі. 

Практична підготовка складає 60-80% навчання. Зараз у Литві існує 25 різних 

кваліфікацій П(ПТ)О для осіб з ООП [15].  

Навчальна програма для осіб ООП Польщі містить основні елементи 

навчальної програми, яку опановують усі здобувачі та здобувачки П(ПТ)О, але 

спосіб і час її виконання коригуються викладачами за погодженням з батьками, 

ураховуючи психологічні та фізичні можливості здобувача та здобувачки з 

ООП. З батьками також погоджують час, необхідний для викладання 

навчальної програми та форму спілкування зі здобувачем та здобувачкою. Усі 

здобувачі та здобувачки з ООП забезпечені необхідними матеріалами та 

засобами навчання. По закінченню навчання здобувачі та здобувачки з ООП 
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можуть не складати кваліфікаційного іспиту, їм присвоюється професійна 

кваліфікація.  

 

2.3.Працевлаштування випускників та випускниць з особливими 

освітніми потребами 

Для досягнення відповідності здобутої П(ПТ)О вимог ринку праці 

роботодавці повинні залучатись до освітнього процесу, особливо у питаннях, 

пов‟язаних з оновленням навчальних програм [16]. 

У Фінляндії мережу закладів П(ПТ)О згруповано у освітні сектори, які 

об‟єднують гуманітарні науки та освіту, культуру, соціальні науки, бізнес та 

адміністрацію, природничі науки, технології та транспорт, природні ресурси та 

навколишнє середовище, соціальні та медичні послуги, фізичне виховання, а 

також туризм, громадське харчування та побутові послуги.  

Найбільша кількість осіб з ООП навчаються у сфері технологій, зв'язку 

та транспорту, туризму, громадському харчуванні та побутових послуг. У 

Фінляндії діє принцип рівного доступу до працевлаштування для осіб з ООП. 

Здобувачі з ООП мають у своєму розпорядженні різноманітні послуги з 

працевлаштування, як наприклад, професійна орієнтація, планування кар'єри, 

субсидія на оплату праці, адаптація умов праці до індивідуальних потреб осіб з 

ООП тощо. 

Індивідуальні підходи до працевлаштування випускників та випускниць 

з ООП у системі П(ПТ)О розроблено фахівцями Університету  ю вяскюля у 

рамках проекту «Розвиток профорієнтації молоді з особливими потребами». 

Основну увагу проекту було зосереджено на плануванні кар‟єри та житті осіб з 

ООП під час навчання. У рамках проекту розроблено індивідуальну 

профорієнтаційну модель для здобувачів та здобувачок з ООП, створено гнучкі 

способи навчання, запроваджено методи підтримки доступу до ринку праці та 

подальшого навчання, підвищено рівень спеціальної освіти серед викладачів-

дефектологів, майстрів виробничого навчання та решти викладачів. Цільовою 

групою проекту була молодь з ООП. Під час проекту створено індивідуальні 

кар‟єрні плани, моделі для покращення професійної орієнтації під час 

подальшої трудової діяльності, розроблено допоміжні інструменти для 

викладачів та майстрів виробничого навчання.  

В останні роки у Фінляндії велика увага приділяється програмам 

реабілітації, як засобу підвищення працездатності молоді та дорослого 

населення з ООП. З кожним роком кількість реабілітованих, які 

працевлаштувались  збільшується. 

 Проте У Фінляндії рівень зайнятості осіб з ООП залишається досить 

низьким. Чим тяжчий рівень нозології, тим нижча участь у робочій силі. 

Особливу групу ризику довгострокового безробіття складають малоосвічена 

молодь з обмеженими можливостями та молодь з вадами розумового розвитку. 

Модель соціального добробуту суспільства переважно базується на ідеї, що 

особам з ООП не потрібно працювати, адже держава компенсує цей недолік 
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пенсією по інвалідності. Певна кількість роботодавців автоматично 

припускають, що інвалідність заважає людині працювати, і що не потрібно 

працевлаштовувати людину з інвалідністю, оскільки вона вже має пенсійне 

забезпечення.  

У Греції діють регіональні центри консультування та професійної 

орієнтації для осіб з ООП. До діяльності регіональних центів залучено широке 

коло зацікавлено спільноти, це й державні органи соціального захисту, 

роботодавці, зокрема, Федерація Грецьких промисловців, органи місцевого 

самоврядування, батьки та опікуни особи з ООП тощо. Спільними зусиллями 

регіональні центри консультування та професійної орієнтації допомагають 

особі з ООП обрати майбутню професію, створювати та успішно реалізовувати 

власні освітні та професійні плани, забезпечують її подальше 

працевлаштування, організовують стажування під керівництвом координатора 

центру у підприємствах державного або приватного сектору.  

Для підтримки працевлаштування осіб з ООП у Великій Британії діє 

національна служба Connexions. Національна служба Connexions зобов'язана 

підтримувати молодь з ООП продовжувати навчання або працевлаштуватись 

після 16 років.  

У школах Німеччини запроваджено програми поглибленої професійної 

орієнтації, основна увага цих програм зосереджена на дослідженні інтересів та 

здібностей усіх здобувачів. Для індивідуальної підтримки осіб з ООП діють 

процедури профілювання навичок, наприклад, паспорт вибору професії 

(Berufswahlpass), паспорт навичок, портфоліо компетенцій тощо.  

Програма поглибленої професійної орієнтації інтегрована в ініціативу 

Bildungsketten від Федерального міністерства освіти та досліджень 

(Bundesministerium für Bildung und Forschung – BMBF), якою також 

передбачено діяльність професійних радників, які супроводжують здобувачів та 

здобувачок з ООП та спеціальних консультантів з професійної реабілітації, які 

надають здобувачам та здобувачкам з ООП індивідуальну підтримку.  

Німецький Інститут молоді (Deutsches Jugendinstitut, DJI) є найбільшим 

німецьким науково-дослідним інститутом соціальних наук, присвячений 

дослідженню дітей, молоді та сімей. Інститут молоді в основному фінансується 

федеральним урядом і німецькими землями. Одним з напрямків його 

досліджень є перехід молоді з ООП на ринок праці. Результати досліджень 

Інституту молоді використовуються урядом Німеччини для розробки програм 

підтримки осіб з ООП у перевлаштуванні та переході на ринок праці. 

У Іспанії програми П(ПТ)О будь-якого рівня включають Модуль 

навчання на робочому місці. Здобувач та здобувачка з ООП повинні у реальних 

повсякденних робочих ситуаціях продемонструвати навички, здобуті ним під 

час навчання. Модуль навчання на робочому місці проводиться у компанії або 

підприємстві роботодавця та супроводжується двома викладачами, одним з 

боку закладу П(ПТ)О а другим з боку компанії або підприємства роботодавця. 

Основними принципами реалізації Модулю навчання на робочому місці є рівне 

ставлення, недискримінація та доступність. Наприклад, керівництво закладу 
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П(ПТ)О у співпраці з роботодавцем для здобувача або здобувачки із синдромом 

Дауна запропонувало відвідування Модулю навчання на робочому місці у 

косметичній компанії, яка зручно розташована поруч з помешканням здобувача 

або здобувачки. Здобувачеві або здобувачці з вадами слуху та зору керівництво 

закладу П(ПТ)О запропонувало відвідування Модулю навчання на робочому 

місці у магазині одягу. Для інтеграції у робоче середовище його на перших 

порах супроводжатимуть спеціальний педагог або перекладач жестової мови.  

Також для підтримки працевлаштування осіб з ООП у Іспанії 

функціонує програма ILSA, діяльність якої спрямована на популяризацію 

П(ПТ)О серед молоді та наданні особам з ООП соціальної, особистої підтримки 

та допомоги у працевлаштуванні у вигляді постійного стажування. У рамках 

програми на постійній основі працюють майстри виробничого навчання та 

соціальні педагоги. Співпраця з здобувачем та здобувачкою з ООП 

відбуваються шляхом інтегрування їх до компанії роботодавця – соціального 

партнера ILSA. Таким чином здобувач та здобувачка з ООП мають можливість 

працювати й одночасно здобувати необхідні навички під керівництвом майстра 

виробничого навчання та отримувати щомісячну стипендію у розмірі 135 євро. 

Протягом усього процесу інтеграції соціальні педагоги ILSA за для досягнення 

запланованих цілей надають підтримку здобувачу таздовачці з ООП та його 

сім‟ї.  

У Іспанському законодавстві діють механізми для стимулювання 

працевлаштування осіб з ООП. Найважливішими з них є «Квота резервування». 

Усі підприємства, де працює менше 50 працівників, зобов'язані наймати 2% 

осіб з інвалідністю. Також, роботодавці зобов'язані вживати відповідних 

заходів (якщо такі не накладають надмірний тягар на роботодавця) для 

адаптації умов роботи та доступності компанії залежно від потреби кожної 

особи з ООП. 

У Норвегії діють програми із підтримки у працевлаштуванні 

випускників та випускниць П(ПТ)О з ООП. Фахівці, які залучені до цих 

програм супроводжують здобувача та здобувачку з ООП від початку навчання 

до його завершення з подальшою адаптацією на робочому місці.  

У Польщі для підтримки осіб з ООП у працевлаштуванні працюють 

кар‟єрні консультанти. Ці фахівці допомагають особам з ООП у виборі 

професії, допомагають знайти «професійний простір для себе» у складних 

умовах соціальної реальності, що змінюється. Вони також надають керівництву 

закладу П(ПТ)О інформацію про психологічний та фізичний потенціал особи з 

ООП, її життєву ситуацію та прагнення. Завдяки кар‟єрним консультантам, 

близько половини випускників випускниць з ООП Польщі знайшли роботу. 

 

2.4.Підготовка педагогічних працівників 

Інклюзивна практика надання освітніх послуг гарантує, що жодна 

людина не буде позбавлена можливості здобути П(ПТ)О через вік, стать, 

наявність ООП. Найбільш впливовішими на результати навчання факторами є 
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педагогічна практика викладачів та майстрів виробничого навчання, учбові 

матеріали, які використовуються у навчальному процесі та освітнє середовище 

закладу П(ПТ)О [17].  

Інклюзивна П(ПТ)О повинна базуватись на педагогіці різноманітності. 

Викладачам необхідні навички для адаптації умов навчання до індивідуальних 

потреб здобувачів та здобувачок з ООП. Такі характеристики викладача як 

досвід та самоефективність є запорукою створення у середині групи позитивної 

інклюзивної освітньої атмосфери [18].  

Педагогічний колектив закладів П(ПТ)О у Фінляндії складається з 

викладачів професійно-технічного навчання, викладачів предметів 

загальноосвітнього циклу, викладачів спеціальної освіти та консультантів. До 

викладачів предметів загальноосвітнього циклу пред'являються ті ж самі 

кваліфікаційні вимоги, що й до вчителів-преметників базової та загальної 

старшої середньої освіти. Викладачі професійно-технічного навчання повинні 

мати стаж роботи за фахом не менше трьох років, мати педагогічну освіту та 

відповідний науковий ступінь магістра чи бакалавра, або мати найвищу 

кваліфікацію у власній професії. Керівним принципом професійної підготовки 

педагогів у системі П(ПТ)О Фінляндії є опанування майбутніми педагогами 

основними уніфікованими педагогічними навичками, які можна застосувати до 

будь-якого предмета.  

Окрім викладачів, у закладах П(ПТ)О Фінляндії, для підтримки осіб з 

ООП, працюють також помічники викладачів, спеціалісти з питань освіти та 

соціального забезпечення, психологи, лікарі, консультанти, соціальні 

працівники, медичний персонал. Більшість з них мають кваліфікацію магістра 

або бакалавра. Від майстрів виробничого навчання та інструкторів на 

підприємствах не вимагається особливих вимог до кваліфікації, але, як правило, 

це кваліфікований та досвідчений персонал, який здійснює освітню діяльність 

без відриву від роботи. Підвищення кваліфікації для викладачів закладів 

П(ПТ)О Фінляндії здійснюється за умовами колективних договорів державних 

службовців. Кількість днів необхідного підвищення кваліфікації варіюється від 

1 до 5 позашкільних годин на навчальний рік залежно від професійної сфери. 

Зміст і спосіб проведення навчання з підвищення кваліфікації вирішуються 

роботодавцями. Кожен роботодавець може організувати навчання самостійно 

або замовити його у постачальника освіти (державного університету, 

університетського центру підвищення кваліфікації, приватного закладу вищої 

освіти тощо). Такий вид підвищення кваліфікації є безкоштовним для 

викладачів, вони отримують повну виплату заробітної плати під час навчання. 

Відповідальність за фінансування такого навчання викладачів покладається на 

роботодавців. Участь у безперервній освіті та навчанні не має прямого 

відношення до заробітної плати та кар‟єрного розвитку викладачів. Навчання 

має на меті підтримувати їх навички та компетенції у актуальному стані.  

У Німеччині існує два типи педагогічної кар‟єри у системі П(ПТ)О: 

викладачі професійно-технічних предметів на вищому рівні середньої освіти 

або у закладах П(ПТ)О та викладачі спеціальної освіти. Вивчення спеціальної 
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освіти включає специфічні дисципліни та міждисциплінарні компоненти з 

урахуванням аспектів спільної освіти осіб з ООП та осіб без них. Специфічні 

дисципліни включають спеціальні освітні напрямки відповідно до категорій 

певних нозологій (робота з сліпими особами, робота з глухими особами, робота 

з особами з вадами розумового розвитку, робота з особами з дефектами 

мовлення тощо).  

Для викладання у закладах системи П(ПТ)О Іспанії педагогічний 

працівник повинен мати професійну кваліфікацію за напрямом викладання 

наприклад, комерція, діловодство, слюсарна справа, тощо. Окрім цього, 

педагогічні працівники повинні закінчити аспірантуру з педагогіки та 

дидактики.  

Для викладачів які працюють з особами з ООП потрібна спеціальна 

кваліфікація. Для викладання предметів загальноосвітнього циклу необхідно 

диплом коледжу строком навчання від 3 років або 5 років, залежно від 

освітнього рівня підготовки осіб (початкова П(ПТ)О освіта або післядипломна 

П(ПТ)О). Для того, щоб викладати предмети професійно-технічного циклу 

необхідна вища університетська освіта строком навчання від 3 до 5 років, 

залежно від типу предметів, які будуть викладатись. Для того, щоб працювати 

педагогічним консультантом також потрібен диплом про вищу університетську 

освіту строком навчання від 3 років або 5 років, залежно від спеціальності 

(педагогіка, психологія, спеціаліст з мовлення та слуху, терапевтична 

педагогіка тощо). 

У Литві є два типи викладачів закладів П(ПТ)О: викладачі предметів 

загальноосвітнього циклу (bendrojo lavinimo dalykų mokytojai) та професійні 

вчителі (profesijos mokytojai). Професійна підготовка викладачів для системи 

П(ПТ)О організовується на основі послідовної моделі, згідно якої спочатку 

здобувається педагогічна кваліфікація, а потім – спеціальна освіта. Викладачам, 

які не мають педагогічної кваліфікації, незалежно від рівня здобутої 

спеціальної освіти, пропонується 120-годинний курс із засад педагогіки та 

психології. Такі курси організовуються різними установами та компаніями, які 

мають право на їх проведення. Крім того, університети Литви пропонують різні 

програми підготовки педагогічних працівників (спеціальні фахові навчання, 

магістерські програми тощо). Законодавчі акти цієї країни зобов‟язують 

кожного викладача п‟ять днів на рік підвищувати свою кваліфікацію. 

Підвищення кваліфікації викладачів П(ПТ)О здійснюється за програмами 

неформальної освіти.  

У Польщі нормативно закріплено, що викладач дисциплін 

загальноосвітнього циклу або теоретичних дисциплін з предметів професійно-

технічного циклу повинен мати ступінь бакалавра у цій галузі. Майстер 

виробничого навчання повинен мати ступінь бакалавра з професійної 

підготовки та педагогічну освіту, або мати документ про професійну 

компетентність у професії, яку він викладає. 

Підвищення кваліфікації для викладачів організовують у: навчальних 

центрах, університетах, або інших закладах освіти. Майстри виробничого 
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навчання відвідують кваліфікаційні курси для викладачів практичного 

навчання.  

У Австрії існують три типи педагогічних працівників закладів П(ПТ)О 

викладачі предметів загальноосвітнього циклу, викладачі із теорії професій та 

викладачі професійної практики. Викладачі предметів загальноосвітнього 

циклу повинні мати університетську освіту та пройти один рік педагогічної 

практики, перш ніж викладати у закладі П(ПТ)О. Викладачі із теорії професій 

також повинні мати університетську освіту та пройти не менше чотирьох років 

відповідної професійної практики у сфері бізнесу. Викладачі професійної 

практики є випускниками професійних програм системи П(ПТ)О і мають не 

менше шести років професійної практики у сфері бізнесу. Усім викладачам 

необхідно підтримувати належний рівень знань та навичок, пов‟язаних із 

професією, та сучасними методами викладання. У кожній австрійській 

провінції існують університетські освітні коледжі, де проходять підвищення 

кваліфікації викладачі закладів П(ПТ)О. Основними акцентами програм 

підвищення кваліфікацій для викладачів закладів П(ПТ)О є прикладна наукова 

теорія, пов'язана з професіями, дидактика, загальна педагогіка та розвиток 

особистості. 

 

2.5.Забезпечення принципу доступності 

Принцип доступності до системи П(ПТ)О полягає у забезпеченні 

гнучкості надання освітніх послуг та ресурсів відповідно до індивідуальних 

потреб кожної особи з ООП.  

Усі здобувачі та здобувачки закладів П(ПТ)О Фінляндії мають право на 

безкоштовні навчання, щоденне харчування та проживання у гуртожитку. 

Здобувачі та здобувачки також мають можливість отримати субсидію на 

шкільний транспорт, якщо вони здобувають базову П(ПТ)О, а відстань між 

домом здобувача або здобувачки та закладом П(ПТ)О становить щонайменше 

10 кілометрів із щомісячними витратами на проїзд понад 54 євро. Однак, 

здобувачі та здобувачки за власні кошти придбають підручники, інструменти, 

обладнання та матеріали для особистого користування, які по закінченню 

навчання залишаться у їх власності. Здобувачі та здобувачки з ООП отримують 

безкоштовні соціальні та медичні послуги, які надаються закладом П(ПТ)О у 

співпраці з міськими соціальними та медичними адміністраціями. У багатьох 

закладах П(ПТ)О працює багатопрофільна команда спеціалістів, яка опікується 

добробутом здобувачів та здобувачок. Здобувачі та здобувачки з ООП за 

необхідністю можуть скористатися послугами асистента, або особистого 

помічника. Також здобувачі та здобувачки з ООП, відповідно до складених 

індивідуальних планів навчання безкоштовно отримують спеціальні послуги 

(наприклад перекладача жестової мови тощо) [19]. 

П(ПТ)О у Іспанії є доступною та безкоштовною. Особи з ООП 

здобувають початкову П(ПТ)О у звичайних закладах П(ПТ)О за звичайними 

навчальними планами, лише у тих випадках, якщо освітні потреби 
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вищезазначених осіб не можуть бути належним чином задоволені у звичайному 

закладі П(ПТ)О, їм пропонується здобувати обрану професію у спеціалізованих 

закладах П(ПТ)О. Також особи з ООП на рівних умовах можуть доєднатися до 

програм середньої П(ПТ)О та підвищення кваліфікації (рівні 2 та 3 

Європейської рамки кваліфікацій) у приватних та державних центрах П(ПТ)О. 

Усі заклади П(ПТ)О Іспанії побудовані за принципом універсальною 

доступності. Навчальні програми розроблені відповідно до індивідуальних 

особливостей кожного здобувача та здобувачки з ООП [20].  

П(ПТ)О у Данії є доступною для всіх. Особи з ООП які бажають 

здобувати П(ПТ)О отримують спеціальну освітню допомогу, яка гарантує 

участь у освітньому процесі на рівних умовах з усіма іншими здобувачами та 

здобувачками. Здобувачі та здобувачки з ООП також отримують інструкції  та 

консультації відносно типів індивідуальних освітніх програм, засобів навчання, 

проживання у гуртожитку. Спеціальна освітня допомога розповсюджується на 

всі професійно-технічні школи Данії.   

 Також для забезпечення доступності П(ПТ)О у Данії діють державні 

програми реабілітації, які передбачають широкий спектр професійної, 

економічної підтримки, а також допомозі у працевлаштуванні. Зокрема за 

програмою реабілітації здобувач та здобувачка з ООП безкоштовно отримують 

необхідні засоби навчання та транспортні послуги. 

При працевлаштуванні випускників та випускниць з ООП роботодавці 

отримують фінансову підтримку від 6 до 12 місяців. Датська програма 

пріоритетного доступу (Fortrinsadgang) забезпечує першочерговий доступ 

випускників та випускниць з ООП до вакансій на підприємствах та компаніях 

державного сектору. 

Гарним прикладом забезпечення принципу доступності у Данії є 

Програми наставництва на робочих місцях. Наставництво на робочому місці 

передбачає, що наставник – працівник підприємства, навчає здобувача або 

здобувачку з ООП на робочому місці. Роботодавець отримує фінансову 

підтримку від держави для оплати праці та підвищення кваліфікації наставників 

– працівників, а також фінансову підтримку для покриття витрат на 

облаштування робочого простору здобувача або здобувачки з ООП, як 

наприклад, спеціально розроблених інструментів, робочих крісел, 

облаштування засобів універсального дизайну таких як широких дверей, 

пандусів, підйомників тощо. Також роботодавець отримує фінансову підтримку 

для покриття витрат на послуги особистого помічника здобувача або 

здобувачки з ООП. Особистий помічник може надавати підтримку максимум 20 

годин на тиждень [21].  

 

Висновки: розглянутий передовий досвід країн Європейського Союзу 

щодо побудови інклюзивного освітнього середовища у закладах П(ПТ)О 

дозволив сформулювати наступні ключові висновки: 

1. Особи з ООП повністю включені у освітнє середовище закладів 

П(ПТ)О. Для усіх здобувачів та здобувачок використовується єдина навчальна 
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програма здобуття П(ПТ)О з можливістю її індивідуалізації для здобувачів та 

здобувачок з ООП. У переважній більшості розглянутих країн функціонують 

програми спеціальної підтримки здобувачів та здобувачок з ООП.  

2. Здобувачі та здобувачки з ООП, відповідно до індивідуальних 

потреб, навчаються у основних (звичайних) закладах П(ПТ)О, у 

спеціалізованих підрозділах П(ПТ)О у складі основного закладу П(ПТ)О та у 

спеціалізованих закладах П(ПТ)О. 

3. Для кожного здобувача або здобувачки з ООП складається 

індивідуальна освітня програма, яка містить детальну інформацію про 

кваліфікацію, яку має здобути здобувач або здобувачка, індивідуальний 

навчальний план, необхідні для цього засоби навчання, підготовчо-

реабілітаційний інструктаж і настанови, а також перелік соціальних послуг, що 

надаються здобувачеві або здобувачці під час навчання. 

4. У країнах Європейського союзу діють програми підтримки у 

працевлаштуванні випускників та випускниць з ООП закладів П(ПТ)О. 

Функціонують центри консультування та професійної орієнтації для осіб з 

ООП, працюють кар‟єрні консультанти. Створюються індивідуальні кар‟єрні 

плани для здобувачів та здобувачок з ООП, працюють схеми соціального 

партнерства з роботодавцями. 

5. Для викладачів системи П(ПТ)О країн Європейського Союзу,  які 

працюють з здобувачами та здобувачками з ООП потрібна спеціальна 

кваліфікація. Керівним принципом професійної підготовки педагогів у системі 

П(ПТ)О є опанування майбутніми педагогами основними уніфікованими 

педагогічними навичками, які можна застосувати до будь-якого предмета. 

Окрім викладачів предметів загальноосвітнього та професійно-технічного 

циклів, у закладах П(ПТ)О працюють також помічники викладачів, спеціалісти 

з питань освіти та соціального забезпечення, психологи, лікарі, консультанти, 

соціальні працівники, медичний персонал. Підвищення кваліфікації викладачів 

відбувається щорічно.  

6. Усі здобувачі та здобувачки закладів П(ПТ)О країн Європейського 

Союзу мають право на безкоштовні навчання, щоденне харчування та 

проживання у гуртожитку. Здобувачі та здобувачки також мають можливість 

отримати субсидію на шкільний транспорт. Здобувачі та здобувачки з ООП за 

необхідністю можуть скористатися послугами асистента, або особистого 

помічника. Також, відповідно до складених індивідуальних планів навчання 

здобувачі та здобувачки з ООП безкоштовно отримують спеціальні послуги 

(наприклад послуги перекладача жестової мови, тифлопедагога, вчителя-

дефектолога тощо). Заклади П(ПТ)О країн Європейського Союзу побудовані за 

принципом універсальної доступності. 

 

Ситуація в  Україні: 

 

В Україні  особи з ООП навчаються у інклюзивних групах у звичайному  

закладі П(ПТ)О. Такі групи створюються керівником закладу П(ПТ)О на 
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підставі письмового звернення здобувача або здобувачки з ООП або одного з 

його (її) батьків (чи іншого законного представника), а також висновку про 

комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини (за наявності), що 

надається інклюзивно-ресурсним центром (за умови здобуття загальної 

середньої освіти). Гранична чисельність здобувачів та здобувачок  з ООП в 

одній групі законодавчо не встановлена. Вона визначається з урахуванням 

індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких 

здобувачів та здобувачок, спеціальності, пристосованості аудиторій тощо [22]. 

Для підтримки здобувачів та здобувачок з ООП у закладі П(ПТ)О працює 

команда психолого-педагогічного супроводу. 

Проте, існуючи реалії, зокрема, на сьогодні виглядають так, що у 

багатьох закладах П(ПТ)О у кращому випадку, принцип доступності 

обмежується пандусом на вході в приміщення і можливо частково доступним 

першим поверхом закладу П(ПТ)О освіти, однак, без доступу до інших 

поверхів, гуртожитків, спортзалів, роздягальнь, вбиральнь тощо. Також, у 

багатьох закладах П(ПТ)О не облаштовано поблизу стоянку для автомобілів, 

якими керують або у яких перевозяться здобувачі та здобувачки з ООП, що 

значно ускладнює доступ до послуг П(ПТ)О. 

На сьогодні в Україні відсутня система підготовки педагогічних 

працівників системи П(ПТ)О для роботи з здобувачами з ООП, як у освітньому  

процесі,  так і у організації побуту під час проживання в гуртожитках.  

За результатами проведеного автором моніторингового дослідження 

методів інклюзивного навчання, які застосовуються педагогічними 

працівниками закладів П(ПТ)О в освітньому процесі у контексті забезпечення 

неперервності освіти впродовж усього життя показало, що 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, в 

яких працюють опитані педагогічні працівники кожен відчуває, що йому раді та 

ставляться доброзичливо, а соціальні партнери та служба соціального захисту 

залучені до роботи у закладі П(ПТ)О.  

Загалом, опитані педагогічні працівники 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 опитані педагогічні працівники регулярно підвищують 

кваліфікацію для поліпшення своїх академічних та технічних навичок.  

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 

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

заохочують їх завершити навчання.  

Опитані педагогічні працівники вважають, що здобувачі та здобувачки з 

ООП незалежно від віку можуть оволодіти будь-якими навичками за своїм 

вибором. У більшості закладів П(ПТ)О, у яких працюють опитані педагогічні 
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працівники, здобувачі та здобувачки з ООП та здобувачі та здобувачки без них 

навчаються у змішаних групах. Більшість опитаних педагогічних працівників 

не згодні, що здобувача або здобувачку, який погано себе поводить слід 

виключити із закладу П(ПТ)О. 

Половина опитаних педагогічних працівників закладів П(ПТ)О мають 

досвід роботи з здобувачами та здобувачками з ООП 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 

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

ставлення до здобувачів та здобувачок з ООП у інших здобувачів та здобувачок 

та зберігають позитивне ставлення до них, навіть якщо вони заважають їм 

проводити заняття. 

Практично всі опитані педагогічні працівники прагнуть адаптувати 

навчальну програму та плани занять з урахуванням здобувачів та здобувачок з 

ООП будь-якого віку. Проте, тільки 35,9% опитаних погодились, що заклад 

П(ПТ)О, в якому вони працюють видає здобувачам та здобувачкам з ООП 

необхідні адаптовані матеріали. 

Основні причини, які гальмують створення інклюзивного освітнього 

середовища у закладах П(ПТ)О є такі: 

- морально-застаріле навчальне обладнання закладів П(ПТ)О, 

передусім у закладах, які здійснюють підготовку кадрів для промисловості та 

сільського господарства. Низький темп оновлення змісту навчальних програм. 

- низький рівень популяризації П(ПТ)О серед молоді шкільного віку.  

- надто тривалі терміни підготовки здобувачів та здобувачок з ООП. 

- обмежений доступ до спеціальних педагогів (наприклад, 

сурдоперекладача, тифлопедагога, вчителя-дефектолога, психолога); 

- 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 

здобувачів та здобувачок з ООП;  

- брак наочно-практичних засобів навчання та навчальної літератури 

для здобувачів та здобувачок з ООП.  
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3.Досвід розвинених країн щодо створення гендерно-чутливого 

освітнього середовища у закладах професійної (професійно-технічної) 

освіти 

Для забезпечення гендерної рівності у освіті, уряди країн повинні 

створити освітнє середовище, чутливе до гендерної проблематики та 

запровадити чітких заходів по усуненню проявів гендерної упередженості та 

дискримінації [23]. Такі фактори, як національне, регіональне або місцеве 

управління закладами П(ПТ)О, вимоги ринку праці, залучення соціальних 

партнерів тощо зменшують гендерний дисбаланс та сприяють побудові 

гендерно-чутливого освітнього середовища у закладах П(ПТ)О. У розвинених 

країнах гендерно-чутливе освітнє у закладах П(ПТ)О будується на створенні 

діючих механізмів спрямованих на боротьбу з гендерними стереотипами при 

професійному виборі, розробкою гендерно-нейтральних навчальних програм та 

застосуванні гендерно-чутливої педагогічної практики.  

Прикладами такої передової практики був проект «Більше місця! – Зміна 

гендерних норм у закладах П(ПТ)О Фінляндії» (Mer plats! (more room) – 

Changing gender norms in Finnish VET schools). (2018-2020 рр).Основне питання 

проекту фокусувалось на питанні чи можуть дівчата або жінки обирати 

професії, у яких домінують чоловіки, та хлопці або чоловіки відповідно 

обирати професії, у яких переважають жінки. Цільовою групою проекту були 

педагогічні працівники закладів П(ПТ)О, для яких були проведені курси 

підвищення кваліфікації та створено необхідні онлайн-матеріали. Такі онлайн-

матеріали під назвою «everyone‟s occupations» «професії для кожного» 

складались з тестів, набору інструментів, прикладів передового досвіду, 

підказок, корисних посилань тощо. Під час самоперевірки педагогічні 

працівники мали змогу з‟ясувати, наскільки вдало вони просунулися на «шляху 

гендерної рівності». Набір інструментів містить контрольні списки для окремих 

педагогічних працівників, ідеї для перегляду навчальних програм, вправи для 

здобувачів, а також найкращі методи навчання, навчальні матеріали, анкети та 

електронні системи, засоби навчання, методи оцінювання, елементи генерно-

чутливої мови. Також онлайн-матеріали містили поширені запитання та 

відповіді щодо шляхів досягнення гендерної рівності [24].  

За дослідженнями Європейського центру розвитку професійної освіти і 

навчання (Cedefop) серед країн Європейського Союзу майже половина усіх 

учнів старшої середньої освіти обирають П(ПТ)О, проте частка чоловіків у 

П(ПТ)О є значно вищою ніж частка жінок.  Серед країн Європейського Союзу 

лише у Ірландії спостерігається один із найвищих показників участі жінок у 

П(ПТ)О (більше ніж 60% від загальної кількості зарахованих). Свідомий вибір, 

а також гнучкість надання освітніх послуг є ключовими факторами для участі 

жінок та дівчат у П(ПТ)О Ірландії. У цій країні є курси П(ПТ)О з різних 

напрямків навчання, наприклад, програмування комп‟ютерних ігор, 

лабораторні методи аналізу, спортивна терапія, медична сестринська справа, 

візаж та косметологія тощо. Серед жінок Ірландії понад 60% обирають заочну 

форму здобуття П(ПТ)О. Зараз у Ірландії особливої популярності набувають 
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курси П(ПТ)О для дорослих жінок, які пропонують послуги з догляду за дітьми 

під час навчання [25]  

Для залучення жінок та дівчат у П(ПТ)О та розширення можливостей 

працевлаштування у США запроваджений проект Step-Up, який фінансувався 

жіночим венчурним фондом WomenVenture. Найпопулярнішими програмами 

здобуття П(ПТ)О у рамках цього проекту були перекваліфікація працівниць 

домашнього господарства та громадського харчування на працівниць великих 

заводів. Жінки та дівчата навчаються базовим професійним навичкам у сфері 

промислового обслуговування, сантехніки та столярних робіт, а курс 

попередньої професійної підготовки знайомить їх з основним промисловим 

обладнанням та інструментами. Додатковою послугою у рамках цього проекту 

є двотижневий курс само-ефективності, покликаний надати жінкам та дівчатам 

можливості діяти впевнено у соціальному та робочому середовищі [26].  

У Австралії функціонує громадська організація «Жінки в освіті для 

дорослих і професійно-технічній освіті» (Women in Adult & Vocational education 

(WAVE). WAVE організовує семінари та тренінги, проводить аналітичні  та 

моніторингові дослідження, розробляє рекомендації з питань присвячених 

участі жінок у П(ПТ)О, освіті дорослих та працевлаштуванні. На сайті цієї 

громадської організації розміщено аналітичну та практичну інформацію щодо 

участі жінок та дівчат у П(ПТ)О, зокрема, інформація про передові 

австралійськи практики щодо заохочення жінок та дівчат у систему П(ПТ)О та 

подолання гендерних стереотипів. Так наприклад, інтегрована комунікаційна 

платформа SkillsOne    Жінки та дівчата у нетрадиційних професіях, має на меті 

демонстрацію та просування кар‟єрних шляхів і можливостей для жінок та 

дівчат. SkillsOne включає телебачення SkillsOne та веб-сайт 

www.skillsone.com.au. Кар‟єрні  консультанти, здобувачі та їх батьки можуть 

скористатись послугами кар‟єрних консультантів, також інші зацікавлені 

користувачі можуть отримати інформацію про професії, навички та програми 

навчання. Одним із спеціалізованих каналів телебачення SkillsOne є 

спеціалізовані канали, присвячені жінкам та дівчатам у певних професіях, 

наприклад, канал «Жінки в торгівлі», який представляє жінок та дівчат у сфері 

готельного сервісу, туризму та послуг із індивідуальними профілями жінок та 

дівчат за цими професіями із чіткими інструкціями де здобути цю професію і як 

потім працевлаштуватись. Телебачення SkillsOne має також канали «Жінки у 

фермерському господарстві», «Жінки у металургії та машинобудуванні», 

«Жінки у будівництві», «Жінки у нерухомості» тощо [27].  

Іншим прикладом австралійського передового досвіду побудови 

гендерно-чутливого освітнього середовища у системі П(ПТ)О є організація 

Auto Skills Australia, яка розробляє та підтримує  національно акредитовані 

кваліфікації із підготовки працівників автомобільної промисловості у Австралії.  

У автомобільній промисловості Австралії працюють авто механіки, авто 

електрики, фарбувальники, рихтувальники кузовів тощо. Однак цій галузі 

також необхідні й інші професії, зокрема такі як продавець автомобілів та авто 

запчастин, менеджер з автомобільного виробництва, адміністратор 

http://www.skillsone.com.au/
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автомобільного виробництва, комірник тощо. Для залучення жінок та дівчат до 

цієї галузі Auto Skills Australia розробила спеціальні веб-ресурси, орієнтовані на 

жінок та дівчат, із демонстрацією профілю професій та відео фільмом про 

заклади П(ПТ)О, у яких можна здобути їх здобути [27].  

Ще прикладом передового світового досвіду щодо побудови гендерно-

чутливого освітнього середовища у П(ПТ)О є міжнародний проект ENI CBC 

Med “Mediterranean Sea Basin Programme”, у рамках якого діє програма 

залучення жінок та дівчат до здобуття П(ПТ)О за дуальною формою у портовий 

сектор. Проєкт ENI CBC Med  об‟єднує прибережні території 14 країн 

Європейського Союзу та країн-партнерів з метою сприяння справедливому, 

рівноправному та сталому розвитку по обидва боки зовнішніх кордонів ЄС. 

Діяльність портів, пов‟язана з міжнародною торгівлею, навколишнім 

середовищем, цифровізацією, портовою логістикою та транспортними 

мережами і наразі є одним із основних напрямків створення робочих місць у 

секторі блакитної економіки. Цей важливий потенціал слід корисно 

використовувати за допомогою дуальної П(ПТ)О із схемами працевлаштування 

у портах Середземноморського регіону [28].  

У рамках проекту ENI CBC Med запроваджено 9 навчальних програм 

здобуття П(ПТ)О за дуальною формою навчання адаптовані до актуальних 

потреб діяльності портів. Так, вже цього року для італійських жінок та дівчат 

організовано здобуття П(ПТ)О за дуальною формою навчання за професіями, 

присвяченими  адмініструванню та міжнародній торгівлі у портах. Для здобуття 

П(ПТ)О використовується розроблена у рамках проекту навчальна програма 

Simulated Practice Enterprises – нова цифрова методологія навчання на основі 

віртуально змодельованих імітаційних підприємств, тобто підприємств, 

відтворених в цифровому середовищі, яке моделює умови реального часу щоб 

урахувати реальні практичні ситуації без фактичної необхідності залучати 

реальні компанії (знижуючи тим самим ймовірність дорогих помилок) 

[29]. Здобуття П(ПТ)О за цією навчальною програмою сприятиме професійній 

орієнтації здобувачів та подальшому працевлаштуванню, надаватиме досвід 

адміністрування місцевої портової громади, ознайомитись з особливостями 

діяльності та професійними профілями компаній-роботодавців.   

Слід також зупинитись на прикладі передового досвіду Німеччини, а 

саме на  Ініціативі День дівчат (Girls' Day     Girls' Future Day), який функціонує 

у цій країні з 2001року.  У День дівчат школярки можуть отримати уявлення 

про професії, які дівчата зазвичай не розглядають для побудови  власної 

кар‟єри. Мова йде про технічні та промислові  підприємства гірничодобувного, 

будівельного, аграрного, автомобільного комплексів. З моменту початку 

кампанії у 2001 році понад 2,1 мільйона дівчат взяли участь у близько 160 000 

пропозиціях до Дня дівчат. У цей день дівчата проходять стажування у 

лабораторіях, кабінетах, майстернях та відчувають, наскільки цікавою та 

захоплюючою може бути запропонована професія [30].  
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Висновки: розглянутий передовий досвід розвинених країн щодо 

побудови гендерно-чутливого освітнього середовища у закладах П(ПТ)О 

дозволив сформулювати наступні ключові висновки: 

Розвинені країни світу прагнуть побудувати гендерно-чутливе освітнє 

середовище у своїх системах П(ПТ)О. Серед країн Європейського Союзу майже 

половина усіх учнів старшої середньої освіти обирають П(ПТ)О, проте частка 

чоловіків у П(ПТ)О є значно вищою ніж частка жінок. 

Гендерно-чутливе освітнє середовище у закладах П(ПТ)О будується на 

створенні діючих механізмів спрямованих на боротьбу з гендерними 

стереотипами при професійному виборі, розробкою гендерно-нейтральних 

навчальних програм та застосуванні гендерно-чутливої педагогічної практики.   

У розвинених кранах світу функціонують державні проекти із побудови 

гендерно-чутливого освітнього середовища у закладах П(ПТ)О на онлан-

платформах яких містяться набори інструментів, приклади передового досвіду, 

підказки, корисні посилання, приклади гендерно-нейтральних навчальних 

програм, найкращі методи навчання, навчальні матеріали, анкети та електронні 

системи, засоби навчання, методи оцінювання, елементи генерно-чутливої 

мови, портфоліо професій а також детальна інформація про заклади П(ПТ)О.  

 

 

Ситуація в  Україні: 

 

В Україні П(Т)О структура контингенту здобувачів П(ПТ)О за статтю 

впродовж 2018–2022 рр. практично не змінюється: 60 % чоловіків і 40 % жінок.  

Наразі в Україні відсутня інформація щодо професійних уподобань дівчат 

(жінок).  

За результатами всеукраїнського опитування представництва закладів 

П(ПТ)О, присвяченого питанням просування гендерно-чутливого освітнього 

середовища у закладах П(ПТ)О, проведеного у рамках міжнародного проекту 

"EU4Skills: кращі навички для сучасної України" у якому приймав участь і 

автор встановлено наступне: 

керівництво та співробітники усвідомлюють важливість гендерної 

рівності для розвитку закладів П(ПТ)О.  

адміністрація сприяє відвідуванню співробітниками та співробітницями 

семінарів, лекцій та інших інформаційних заходів з питань просування 

гендерної рівності або розповсюджує інформацію про такі заходи.  

заклади П(ПТ)О почали задумуватися над подоланням стереотипів у 

проведенні профорієнтаційної роботи. Менша половина опитаних відзначили, 

що адміністрація закладів заохочує дівчат (в тому числі школярок) та жінок 

обирати професії, які традиційно вважаються чоловічими. 

У закладах ЗП(ПТ)О відсутні організаційні засади та механізми забезпечення 

гендерної рівності.  

Слід зазначити, що Міністерством освіти і науки спільно з Програмою ЄС 

«EU4Skills: Кращі навички для сучасної України» розпочато створення 
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дорожньої карти просування гендерної рівності. Вона допоможе підвищити 

рівень обізнаності в гендерних питаннях представників сфери П(ПТ)О. 

Створення дорожньої карти відбувається в межах проєкту «Підтримка пілотних 

регіонів щодо просування гендерної рівності». 

 

4.Методологічні засади формування інклюзивного та ґендерно-

чутливого освітнього середовища у закладах професійної (професійно-

технічної) освіти 

Гендерно-чутливе та інклюзивне освітнє середовище закладу П(ПТ)О – 

це середовище, у якому всі, незалежно від гендерних відмінностей, віку та 

наявності ООП навчаються без труднощів та перешкод. Класні кімнати, 

майстерні, лабораторії, спортивні зали, роздягальні та інші приміщення закладу 

П(ПТ)О можуть вільно відвідувати усі, без будь-яких форм сегрегації. Усі 

відчувають інтелектуальну, академічну підтримку та почуття приналежності до 

колективу, незалежно від ідентичності або переваг у навчанні.  

Гендерно-чутливе та інклюзивне освітнє середовище закладу П(ПТ)О 

формується на основі трьох напрямків: 

1. Управління закладом П(ПТ)О. 

2. Підходи, орієнтовані на здобувача та здобувачку. 

3. Відповідність здобутих навичок вимогам ринку праці. 
У таблиці 2 наведено фактори успіху, дієві кроки та результат реалізації 

напрямку 1. Управління закладом П(ПТ)О для побудови гендерно-чутливого та 

інклюзивного освітнього середовища закладу П(ПТ)О.  

 

 

Таблиця 2  

 

Фактори успіху, дієві кроки та результат реалізації  

напряму 1. Управління закладом П(ПТ)О для побудови гендерно-

чутливого та інклюзивного  

освітнього середовища закладу П(ПТ)О 

 

1.Управління закладом П(ПТ)О 

 

Фактори успіху Дієві кроки Результат 
Можливість для подальшого 

навчання для всіх 

педагогічних працівників 

 підтримка здобувачів 

та здобувачок і роботодавців у 

працевлаштуванні 

Керівник ефективно керує 

закладом П(ПТ)О 

 

Мотивована та віддана 

команда педагогічних 

працівників 

 забезпечення 

можливості для здобувачів та 

здобувачок висловлювати 

свою думку та  обирати іншу 

професію; гнучкість варіантів 

У закладі П(ПТ)О функціонує 

скоординована робота  

команди психолого-

педагогічного супроводу та 

інших педагогічних 
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використання адаптованого 

навчального плану 

працівників 

Розроблено стратегію 

гендерної рівності  
 зміна структури та 

тривалості здобуття П(ПТ)О 

за потреби 

 

Розроблено стратегію 

здобуття інклюзивної П(ПТ)О 
 регулярне підвищення 

кваліфікації педагогічних 

працівників для забезпечення 

якості надання освітніх послуг 

 

  розробка та 

впровадження індивідуальних 

та гнучких навчальних 

програм 

 

  створення доступної 

інфраструктури  
 

 

Опис напрямку 1. У гендерно-чутливому та інклюзивному освітньому 

середовищі керівництво закладу П(ПТ)О надає можливості для подальшого 

професійного розвитку всього колективну педагогічних працівників.  

Адміністрація закладу на чолі з директором створює атмосферу закладу 

П(ПТ)О у якому весь колектив мотивований та відданий. 

Керівництво закладу П(ПТ)О сприяє розробці та впровадженню 

індивідуальних і гнучких навчальних програм для всіх здобувачів та 

здобувачок. Ефективне управління закладом П(ПТ)О гарантує скоординовану 

командну роботу  команди психолого-педагогічного супроводу та інших 

педагогічних працівників, що забезпечує підтримку здобувачів і роботодавців 

на етапі переходу до ринку праці. Навчання або підвищення кваліфікації 

пропонується всьому педагогічному колективу.  

Інфраструктура закладу П(ПТ)О (будівля, транспортне сполучення, 

лабораторії, майстерні, обладнання, навчальні матеріали, роздягальні, туалети 

тощо) є доступною для всіх незалежно від віку, статі та наявності ООП.  

У закладі розроблено гендерну стратегію та стратегію здобуття 

інклюзивної П(ПТ)О, згідно яких відмінності між здобувачами та здобувачками 

вважаються «нормальною» частиною освітньої культури у середині закладу, 

яка створює атмосферу мотивації та відданості. Усі працюють у команді та 

спільно вирішують проблеми. Адаптовані навчальні плани гнучко 

використовуються відповідно до індивідуальних потреб здобувачів. Здобувачі 

та здобувачки можуть вільно висловлювати свою думку та обрати іншу 

професію.  

У таблиці 3 наведено фактори успіху, дієві кроки та результат реалізації 

напрямку 2. Підходи, орієнтовані на здобувача для побудови гендерно-

чутливого та інклюзивного освітнього середовища закладу П(ПТ)О.  
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Таблиця 3  

 

Фактори успіху, дієві кроки та результат реалізації  

напрямку 2. Підходи, орієнтовані на здобувача та здобувачку для побудови 

гендерно-чутливого та інклюзивного  

освітнього середовища закладу П(ПТ)О 
 

  

2.Підходи, орієнтовані на здобувача та здобувачку 

 

Фактори успіху Дієві кроки Результат 
Оптимальне співвідношення 

педагог-здобувач (здобувачка) 
 у закладі П(ПТ)О 

розроблено стратегію 

зменшення втрати 

контингенту 

Обрана професія та робоче 

місце відповідають 

індивідуальним побажанням 

та очікуванням здобувача та 

здобувачки 

Оптимальне співвідношення 

допоміжний персонал-

здобувач (здобувачка) 

 використовуються 

інноваційні методи навчання 

Усі здобувачі та здобувачки 

незалежно від віку та 

наявності ООП упевнені у 

собі 

Наявність різних варіантів 

здобуття П(ПТ)О відповідно 

до індивідуальних потреб 

здобувача та здобувачки 

 педагогічні працівники 

забезпечені необхідними 

засобами для здійснення 

освітнього процесу 

Усі здобувачі та здобувачки 

незалежно від віку та 

наявності ООП 

працевлаштовані за здобутою 

професією 

Наявність офіційної та міцної 

стратегії співпраці закладу 

П(ПТ)О з батьками 

 здобувач та 

здобувачка можуть змінити 

обрану професію 

 

  методи навчання  

адаптовано відповідно до 

потреб роботодавців 

 

  запроваджено 

розвиток соціальних навичок і 

благополуччя 

 

  запроваджено 

підтримку справжньої 

атмосфери прихильності, 

турботи та приналежності 

 

  проходження 

виробничої практики є 

обов‟язковою для кожного 

здобувача та здобувачки 

 

  здобувачів та 

здобувачок під час 

стажування підтримують та 

допомагають  

 

  розроблено та 

впроваджено індивідуальні та 

гнучкі навчальні програми 

 

  здобувачі та 

здобувачки з ООП здобувають 
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П(ПТ)О за індивідуальними 

планами навчання 

  зосереджено увагу на 

здібностях кожного здобувача 

та здобувачки 

 

 

 

Опис напрямку 2. У гендерно-чутливому та інклюзивному освітньому 

середовищі закладу П(ПТ)О усім здобувачам та здобувачкам незалежно від віку 

та наявності ООП пропонують різні шляхи здобуття професійних навичок.  

Педагогічний персонал спілкується гендерно-чутливою мовою та 

використовує інноваційні методи навчання, як наприклад навчання з 

однолітками, рольові ігри, навчання за допомогою автентичних завдань, 

використання ігор на певні теми (наприклад, будова квітки.   

У гендерно-чутливому та інклюзивному освітньому середовищі закладу 

П(ПТ)О існує оптимальне співвідношення педагог-здобувач (здобувачка). 

Здобувачі та здобувачки навчаються у невеликих за наповненням групах без 

гендерної сегрегації. У групі, окрім керівника групи існує за потреби й 

допоміжний персонал. Також існує оптимальне співвідношення допоміжний 

персонал-здобувач (здобувачка) для забезпечення широкого спектру підтримки, 

наприклад асистенти викладача або майстра виробничого навчання, а також 

професіонали, які допомагають і підтримують здобувачів та здобувачок під час 

їх практичного навчання на робочому місці. 

У гендерно-чутливому та інклюзивному освітньому середовищі закладу 

П(ПТ)О існує стратегія заохочення активної участі батьків до освітнього 

процесу. Панує атмосфера прихильності, турботи та приналежності, яка разом 

із позитивним ставленням сприяє створенню рівних можливостей для здобуття 

П(ПТ)О для всіх.   

Педагогічні працівники вірять у здібності усіх здобувачів та здобувачок 

і бачать можливості, а не проблеми. Їх мета     зробити так, щоб усі здобувачі та 

здобувачки незалежно від віку та наявності ООП відчували себе більш 

впевненими та наполегливими в тому, що вони роблять та чому навчаються.   

Підходи, орієнтовані на здобувача та здобувачку, підтримують 

здобувачів та здобувачок під час  проходження виробничої практики та у 

подальшому працевлаштуванні,  сприяють кореляції між можливостями 

майбутнього працевлаштування та індивідуальними побажаннями та 

очікуваннями здобувачів та здобувачок, а також кореляції між вимогами до 

навичок ринку праці та здобутими навичками. Підходи, орієнтовані на 

здобувача та здобувачку сприяють підвищенню здобувачів таздобувачок 

впевненості у собі, у тім, що труднощі можна подолати та гідно 

працевлаштуватись за обраною професією.  

У таблиці 4 наведено фактори успіху, дієві кроки та результат реалізації 

напрямку 3. Відповідність здобутих навичок вимогам ринку праці для побудови 

гендерно-чутливого та інклюзивного освітнього середовища закладу П(ПТ)О.  
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Таблиця 4  

 

Фактори успіху, дієві кроки та результат реалізації  

напрямку 3 Відповідність здобутих навичок вимогам ринку праці для 

побудови гендерно-чутливого та інклюзивного  

освітнього середовища закладу П(ПТ)О 
 

3.Відповідність здобутих навичок вимогам ринку праці 

 

Фактори успіху Дієві кроки Результат 
Встановлення координаційних 

партнерських відносин з усіма 

зацікавленими сторонами 

(роботодавцями, державною 

службою зайнятості, місцевими 

громадами, інклюзивно-

ресурсними центрами, органами 

опіки тощо) 

 спільна робота, міцна 

співпраця, надійна мережа  

Успішне професійне 

навчання та перехід до 

ринку праці для усіх 

здобувачів та здобувачок 

незалежно від віку та 

наявності ООП 

Створення структур співпраці з 

місцевими роботодавцями для 

практичного навчання здобувачів 

таздобувачок та подальшого  

працевлаштування 

 підтримка здобувачів та 

здобувачок і роботодавців на 

етапі переходу до ринку праці. 

Кар‟єрні консультанти 

інформують  здобувачів та 

здобувачок щодо можливості 

працевлаштування, сприяють та 

направляють на 

працевлаштування,  

підтримують контакти з 

роботодавцями, надають 

додаткову підтримку за потреби 

здобувачам та здобувачкам з 

ООП. 

Здобуті навички 

відповідають вимогам 

ринку праці  

Оптимальне співвідношення 

допоміжний персонал-здобувач 
 педагогічні працівники 

закладу П(ПТ)О допомагають 

здобувачам та здобувачкам під 

час проходження виробничої 

практики та після  

працевлаштування 

 

Наявність спеціалістів з 

підтримки працевлаштуванню 

(наприклад, тренерів з 

працевлаштування, кар‟єрних 

консультантів тощо) 

 у закладі П(ПТ)О 

запроваджено заходи  для 

закріплення випускників та 

випускниць на першому 

робочому місці 

 

Регулярне проведення 

профорієнтаційних заходів. 

Створення сучасних ґендерно- 

чутливих промоційних 

матеріалів для різних цільових 

 викладачі та майстри 

виробничого навчання можуть 

адаптувати педагогічні методи 

навчання  відповідно до потреб 

роботодавців і мають достатньо 
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аудиторій  

Створення портфоліо професій.  

ресурсів для інноваційної 

індивідуальної роботи та 

підтримки 

  проходження 

виробничої практики є 

обов‟язковою для кожного 

здобувача та кожної здобувачки 

для перевірки своїх 

можливостей та встановлення 

зав‟язків з майбутніми 

роботодавцями 

 

  розробляються та 

впроваджуються індивідуальні 

навчальні плани 

 

  існує фінансова 

компенсація роботодавцям при 

працевлаштуванні особи з ООП 

 

 

Опис напрямку 3. У гендерно-чутливому та інклюзивному освітньому 

середовищі закладу П(ПТ)О навчальні програми розроблено відповідно до 

поточних та майбутніх потреб ринку праці. Навчальні програми періодично 

переглядаються з метою адаптації їх до майбутніх потреб у навичках.  

Викладачі та майстри виробничого навчання адаптують свої педагогічні 

методи відповідно до потреб роботодавців і мають достатньо ресурсів для 

індивідуальної роботи з здобувачами та здобувачками. Також викладачі та 

майстри виробничого навчання закладу П(ПТ)О використовують сучасні 

маркетингові технології, пов‟язані з ІТ, використовують соціальні мережі тощо. 

У закладі П(ПТ)О налагоджено партнерські відносини з роботодавцями 

на місцевому рівні для практичного навчання здобувачів та здобувачок і 

подальшого працевлаштування. 

 У закладі П(ПТ)О працюють консультанти з працевлаштування, або 

кар'єрні консультанти які допомагають майбутнім здобувачам та здобувачкам з 

вибором професії, сприяють та направляють на працевлаштування, 

підтримують контакти з роботодавцями, надають додаткову підтримку за 

потреби здобувачам та здобувачкам з ООП. 

Заклад П(ПТ)О регулярно проводить профорієнтаційні заходи із 

використанням портфоліо професій, розміщених на он-лайн платформах.  

Педагогічні працівники закладу П(ПТ)О допомагають здобувачам та 

здобувачкам під час проходження виробничої практики та після 

працевлаштування, що підвищує у здобувачів та здобувачок відчуття 

впевненості в собі та віру у те, що труднощі можна подолати.  

Побудова інклюзивного й гендерно чутливого освітнього середовища у 

закладах П(ПТ)О за розглянутими трьома напрямами дасть змогу усім 

здобувачам та здобувачкам незалежно від віку та наявності ООП залучись до 

освітнього процесу та опанувати професію, яка у майбутньому забезпечить 

ефективне інтегрування на ринок праці. 
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Висновки 

Розглянутий передовий досвід країн Європейського Союзу щодо 

побудови інклюзивного освітнього середовища у закладах П(ПТ)О дозволив 

сформулювати наступні ключові висновки: 

Особи з ООП повністю включені у освітнє середовище закладів П(ПТ)О. 

Для усіх здобувачів та здобувачок використовується єдина навчальна програма 

здобуття П(ПТ)О з можливістю її індивідуалізації для здобувачів та здобувачок 

з ООП. У розглянутих країнах функціонують програми спеціальної підтримки 

здобувачів та здобувачок з ООП.  

Здобувачі та здобувачки з ООП, відповідно до індивідуальних потреб, 

навчаються у основних (звичайних) закладах П(ПТ)О, у спеціалізованих 

підрозділах у складі основного закладу П(ПТ)О та у спеціалізованих закладах 

П(ПТ)О. 

Для кожного здобувача або здобувачки з ООП складається 

індивідуальна освітня програма, яка містить детальну інформацію про 

кваліфікацію, яку має здобути здобувач або здобувачка, індивідуальний 

навчальний план, необхідні для цього засоби навчання, підготовчо-

реабілітаційний інструктаж і настанови, а також перелік соціальних послуг, що 

надаються здобувачеві або здобувачці під час навчання. 

У країнах Європейського союзу діють програми підтримки у 

працевлаштуванні випускників та випускниць з ООП закладів П(ПТ)О. 

Функціонують центри консультування та професійної орієнтації для осіб з 

ООП, працюють кар‟єрні консультанти. Створюються індивідуальні кар‟єрні 

плани для здобувачів та здобувачок з ООП, працюють схеми соціального 

партнерства з роботодавцями. 

Для викладачів системи П(ПТ)О країн Європейського Союзу, які 

працюють з здобувачами та здобувачками з ООП потрібна спеціальна 

кваліфікація. Керівним принципом професійної підготовки педагогів у системі 

П(ПТ)О є опанування майбутніми педагогами основними уніфікованими 

педагогічними навичками, які можна застосувати до будь-якого предмета. 

Окрім викладачів предметів загальноосвітнього та професійно-технічного 

циклів, у закладах П(ПТ)О працюють також помічники викладачів, спеціалісти 

з питань освіти та соціального забезпечення, психологи, лікарі, консультанти, 

соціальні працівники, медичний персонал. Підвищення кваліфікації викладачів 

відбувається щорічно.  

Усі здобувачі та здобувачки закладів П(ПТ)О країн Європейського 

Союзу мають право на безкоштовне навчання, щоденне харчування, 

проживання у гуртожитку, а також субсидію на шкільний транспорт. Здобувачі 

та здобувачки з ООП за необхідністю можуть скористатися послугами 

асистента, або особистого помічника. Також, відповідно до складених 

індивідуальних планів навчання здобувачі та здобувачки з ООП безкоштовно 

отримують спеціальні послуги (наприклад послуги перекладача жестової мови, 

тифлопедагога, вчителя-дефектолога тощо). Заклади П(ПТ)О країн 

Європейського Союзу побудовані за принципом універсальної доступності. 
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Система П(ПТ)О України також має надбання у навчанні осіб з ООП. В 

Україні  особи з ООП навчаються у інклюзивних групах у звичайному  закладі 

П(ПТ)О. для кожного здобувача або здобувачки з ООП складається 

індивідуальна програма навчання. Для підтримки здобувачів та здобувачок з 

ООП у закладі П(ПТ)О працює команда психолого-педагогічного супроводу. 

Колективи закладів П(ПТ)О прагнуть створити сприятливу атмосферу у якій 

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

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

Керівництво закладів П(ПТ)О 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. Здобувачі та здобувачки з 

труднощами у навчанні можуть отримати додаткові заняття.  

Проте, існуючи реалії, зокрема, на сьогодні виглядають так, що у 

багатьох закладах П(ПТ)О у кращому випадку, принцип доступності 

обмежується пандусом на вході в приміщення і можливо частково доступним 

першим поверхом закладу П(ПТ)О освіти, однак, без доступу до інших 

поверхів, гуртожитків, спортзалів, роздягальнь, вбиральнь тощо. Також, у 

багатьох закладах П(ПТ)О не облаштовано поблизу стоянку для автомобілів, 

якими керують або у яких перевозяться здобувачі та здобувачки з ООП, що 

значно ускладнює доступ до послуг П(ПТ)О.  

На сьогодні в Україні відсутня система підготовки педагогічних 

працівників системи П(ПТ)О для роботи з здобувачами та здобувачками з ООП, 

як у освітньому  процесі, так і у організації побуту під час проживання в 

гуртожитках.  

Основні причини, які гальмують створення інклюзивного освітнього 

середовища у закладах П(ПТ)О є такі: 

- морально-застаріле навчальне обладнання закладів П(ПТ)О, 

передусім у закладах, які здійснюють підготовку кадрів для промисловості та 

сільського господарства. Низький темп оновлення змісту навчальних програм. 

- низький рівень популяризації П(ПТ)О серед молоді шкільного віку.  

- надто тривалі терміни підготовки здобувачів та здобувачок з ООП. 

- обмежений доступ до спеціальних педагогів (наприклад, 

сурдоперекладача, тифлопедагога, вчителя-дефектолога, психолога); 

- 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 

здобувачів та здобувачок з ООП;  

- брак наочно-практичних засобів навчання та навчальної літератури 

для здобувачів та здобувачок з ООП.  
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Розглянутий передовий досвід розвинених країн щодо побудови 

гендерно-чутливого освітнього середовища у закладах П(ПТ)О дозволив 

сформулювати наступні ключові висновки: 

Гендерно-чутливе освітнє середовище у закладах П(ПТ)О розвинених 

країн будується на створенні діючих механізмів спрямованих на боротьбу з 

гендерними стереотипами при професійному виборі, розробкою гендерно-

нейтральних навчальних програм та застосуванні гендерно-чутливої 

педагогічної практики.   

У розвинених кранах світу функціонують державні проекти із побудови 

гендерно-чутливого освітнього середовища у закладах П(ПТ)О на онлан-

платформах, у яких містяться набори інструментів, приклади передового 

досвіду, підказки, корисні посилання, приклади гендерно-нейтральних 

навчальних програм, найкращі методи навчання, навчальні матеріали, анкети та 

електронні системи, засоби навчання, методи оцінювання, елементи генерно-

чутливої мови, портфоліо професій а також детальна інформація про заклади 

П(ПТ)О.  

В Україні також відбуваються дієві кроки по просуванню гендерно-

чутливого освітнього середовища у закладах П(ПТ)О. Принаймні  керівництво 

та співробітники усвідомлюють важливість гендерної рівності для розвитку 

закладів П(ПТ)О. На сьогодні, заклади П(ПТ)О почали задумуватися над 

подоланням стереотипів у проведенні профорієнтаційної роботи. Адміністрації 

закладів П(ПТ)О заохочує дівчат (у тому числі школярок) та жінок обирати 

професії, які традиційно вважаються чоловічими. Однак, у закладах ЗП(ПТ)О 

відсутні організаційні засади та механізми забезпечення гендерної рівності.  

Слід зазначити, що Міністерством освіти і науки спільно з Програмою ЄС 

«EU4Skills: Кращі навички для сучасної України» розпочато створення 

дорожньої карти просування гендерної рівності. Вона допоможе підвищити 

рівень обізнаності в гендерних питаннях представників сфери П(ПТ)О. 

Створення дорожньої карти відбувається в межах проєкту «Підтримка пілотних 

регіонів щодо просування гендерної рівності». 

Також, триває робота по створенню модуля П(ПТ)О у програмно-

апаратному комплексі «Автоматизований комплекс освітнього менеджменту», 

у якому буде міститись  розширений перелік показників для розуміння процесів 

участі жінок та дівчат у системі П(ПТ)О нашої країни. 

Методологічні засади формування інклюзивного та ґендерно-чутливого 

освітнього середовища у закладах П(ПТ)О ґрунтуються на дієвих кроках за 

трьома основними напрямками: управління закладом П(ПТ)О; підходи, 

орієнтовані на здобувача та здобувачку; відповідність здобутих навичок 

вимогам ринку праці. Побудова інклюзивного й гендерно чутливого освітнього 

середовища у закладах П(ПТ)О за цими трьома напрямами дасть змогу усім 

здобувачам та здобувачкам незалежно від віку та наявності ООП залучись до 

освітнього процесу та опанувати професію, яка у майбутньому забезпечить 

ефективне інтегрування на ринок праці. 
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