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Інклюзивна освіта – це одна із реалій нашого життя. Україна розвиває 

інклюзивну освіту, копіюючи чи адаптуючи світовий досвід до власної 
системи освіти, що реформується. Це напрям освіти, який знаходиться в стадії 
становлення і інтенсивного розвитку; це основа, завдяки якій люди з 
особливими потребами зможуть повноцінно брати участь в повсякденному 
житті і уникнути бідності або експлуатації; це найважливіша умова 
затребуваності людей з інвалідністю на ринку праці, їх повноцінної участі в 
суспільному житті. Крім фахової професійної підготовки, в коледжах ці діти 
соціально адаптуються, що допомагає їм реалізувати себе, швидше 
працевлаштуватися у майбутньому. 

Особливо великих зусиль вимагає адаптація та модернізація методів 
навчання хімії, створення методичних матеріалів для студентів коледжів, які 
знаходяться в секторі інклюзії. Наш досвід роботи з інклюзивними студентами 
розпочався в 2013 р.: слабочуючі, нечуючі, з ДЦП, з вадами зору, аутизмом 
(навчання за спеціальностями “Економіка”, “Право”, “Комп’ютерні науки”, 
“Комп’ютерна інженерія”, “Дизайн”, “Медсестринство”, “Стоматологія 
ортопедична”). Вони навчаються в загальних групах, фахово та соціально 
вмотивовані, інші студенти їм допомагають опановувати нелегкі знання з хімії 
разом з викладачами, додаючи “молодіжні фішки”. 

Опрацьовуючи різноманітні джерела інформації, займаючись 
самоосвітою, викладаючи хімію та хімічні дисципліни, як наставники цих 
студентів в основі методики застосували інструмент індивідуалізації навчання 
та створили у календарно-тематичному плані розділ “Корекційно-розвивальна 
робота зі студентами”. При цьому необхідно самостійно здійснювати розподіл 
програмного матеріалу згідно навчальних планів, враховуючи індивідуальні 
особливості студентів з інклюзією та їх можливості засвоювати нові знання. 
До модернізації методів навчання належать коригування способів 
повідомлення та засвоєння навчального матеріалу, організація лабораторного 
практикуму з детальною покроковою інструкцією через кооперативне 
навчання та роботу у парах, індивідуальний підхід до вибору способів 
зворотного зв’язку та форм контролю навчальних досягнень студентів. 
Ефективним для інклюзивного навчання є використання наочних методів: 
ілюстрацій, моделювання органічних молекул, демонстрацій хімічних 
дослідів, колекцій, відео тощо. Обов’язковим є наголошення зв’язку між 
отриманими знаннями та їх застосуванням в побуті. Багато дидактичних 
можливостей у засвоєнні та систематизації великого обсягу інформації з хімії 
надає освітня інфографіка, а інфографічні проєкти може виконувати і 
викладач, і студент, використовуючи інтернет-платформи.  

Організація інклюзивного навчання вимагає системної підтримки і 
ресурсів для викладачів. Коледжі, як професійна ланка освіти, повинні 
отримувати необхідні консультації та тренінги, щоб підвищувати компетенцію 
в питаннях інклюзії.  


