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вступ. Позашкільна освіта як 
невід’ємна складова системи освіти 
орієнтована на задоволення потреб 
дітей у сфері освіти, фізичної культу-
ри і спорту, науці, технічній творчості 
тощо. Вона є майданчиком для успіш-
ного виховання та соціалізації в умо-
вах комфортного інклюзивного освіт-
нього середовища всіх гуртківців, 
включаючи дітей з особливими освіт-
німи потребами (далі – ООП) [14].

Впровадження інклюзивного на-
вчання в гуртках судномоделюван-
ня залежить від багатьох аспектів, 
пов’язаних з організаційним та ме-
тодичним забезпеченням [7, 20]. На 
заняттях тренер/керівник гуртка по-
винен враховувати можливості всіх 
вихованців та забезпечити якісне ін-
клюзивне освітнє середовище на ос 
нові принципів інклюзії та з викорис-
танням різноманітних форм, методів 
та засобів [8, 16, 17].

Визнання прав дітей з ООП, ство-
рення умов для задоволення їхніх 
схильностей та інтересів, надання до-
помоги у процесі соціалізації та вибо-
ру майбутньої професійної діяльності 
на сьогодні є вкрай важливим.

Науковці визначають, що інклюзія 
передбачає збільшення ступеня участі 
всіх громадян у соціальному житті [6, 
8]. Термін «інклюзивна освіта» трак-
тується як процес активного вклю-
чення в суспільні стосунки всіх гро-
мадян, незалежно від їхніх фізичних, 
інтелектуальних, культурних, мовних, 
національних та інших особливостей 
[4, 10]. Дослідники також приділяють 
значну увагу створенню комфортних 
умов для спільного навчання та пере-
бування дітей будь-якої категорії, а та-
кож значущості інклюзивного освіт-
нього середовища, оскільки завдяки 
цьому діти вчаться толерантно стави-
тись до людських відмінностей. Така 
взаємодія в одному колективі сприяє 
емоційному, соціальному, когнітивно-
му розвитку дітей з ООП [5, 11].
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анотація. Впровадження інклюзивного навчання в гуртках судномоделювання залежить 
від багатьох аспектів, пов’язаних з організаційним та методичним забезпеченням. На за-
няттях тренер/керівник гуртка повинен враховувати можливості всіх вихованців та забез-
печити якісне інклюзивне освітнє середовище на основі принципів інклюзії та з викори-
станням різноманітних форм, методів та засобів. Оптимізація навчально-тренувального 
процесу в спортивно-технічних видах спорту, в тому числі гуртках судномоделюван-
ня, зумовлена збільшенням кількості дітей з особливими освітніми потребами, загаль-
ними тенденціями впровадження інклюзивного навчання в освіті та спорті, що робить їх 
доступнішими для будь-якої категорії дітей. Мета. Визначення організаційних аспектів впро-
вадження інклюзивного навчання в гуртках судномоделювання для їх доступності для 
дітей з особливими освітніми потребами та удосконалення навчально-тренувального про-
цесу. Методи. Аналіз і узагальнення спеціальної науково-методичної літератури, доку-
ментальних матеріалів та мережі Інтернет; педагогічне спостереження; анкетування, ек-
спертне опитування; методи математичної статистики. Результати. На основі практично-
го досвіду організації занять у гуртках судномоделювання, попередніх досліджень особли-
востей впровадження інклюзивного навчання в зазначених гуртках, ґрунтуючись на прак-
тичному досвіді респондентів тренувальної та змагальної діяльності в судномодельному 
спорті та за результатами експертного опитування виокремлено найбільш значущі складові 
організації навчально-тренувального процесу в умовах інклюзії. Виявлено ключові форми, 
засоби, методи для роботи в гуртках судномоделювання в умовах інклюзії. Визначено став-
лення та переконання, що лежать в основі ефективних методів навчання, які можуть висту-
пати основою для організації якісного інклюзивного освітнього середовища в судномодель-
ному спорті.
ключові слова: інклюзивне освітнє середовище, діти з особливими освітніми потребами, 
гуртки судномоделювання, організаційно-методичне забезпечення.
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COndITIOns, fOrMs, And MeAns Of fOrMIng An InClusIVe 
enVIrOnMenT In shIp MOdelIng CIrCles
аbstract. The introduction of inclusive training in shipmodeling circles depends on many 
aspects related to organizational and methodical support. In the classes, the coach/head of 
the circle should take into account the capabilities of all pupils and provide a quality inclusive 
educational environment based on the principles of inclusion and using various forms, methods, 
and tools. Optimization of the training and educational process in sports and technical sports 
events, including circles of shipmodeling, is caused by an increase in the number of children 
with special educational needs, general trends in the introduction of inclusive education in 
education and sports, which makes them more accessible to any category of children. Objective. 
Determination of organizational aspects of the introduction of inclusive training in shipmodeling 
circles for their accessibility for children with special educational needs and improvement of 
the training and educational process. Methods. Analysis and generalization of special scientific 
and methodological literature, documentary materials and Internet; pedagogical observation; 
questionnaire, expert survey; methods of mathematical statistics. Results. On the basis of 
practical experience in organizing training in circles of shipmodeling, preliminary studies of 
the features of the introduction of inclusive training in these circles, based on the practical 
experience of respondents of training and competitive activities in shipping sports and the results 
of expert survey, the most significant components of the training and educational process are 
distinguished. Key forms, tools, methods for working in circles of shipmodeling in the conditions 



85

Теорія і меТодика фізичного виховання і спорТу
Науково-теоретичний журнал

Аналіз літературних джерел, уза-
гальнення власного досвіду та опи-
тування спеціалістів сфери освіти та 
спорту дозволили виявити особли-
вості формування та організації ін-
клюзивного освітнього середовища в 
спортивно-технічних видах спорту [9, 
18–22].

Оптимізація навчально-
тренувального процесу в спортивно-
технічних видах спорту, в тому числі 
гуртках судномоделювання, зумовле-
на збільшенням кількості дітей з ООП, 
загальними тенденціями впроваджен-
ня інклюзивного навчання в освіті та 
спорті, що робить їх доступнішими 
для будь-якої категорії дітей.

Наукову роботу виконано відпо-
відно до плану науково-дослідної ро- 
боти Національного університету фі-
зичного виховання і спорту України на 
2021–2025 рр. за темою 1.4. «Тео- 
ретико-методологічні засади розвит- 
ку професійного, неолімпійського та 
адаптивного спорту в Україні в умовах 
реформування сфери фізичної куль-
тури і спорту» (номер держреєстрації 
0121U108294).

мета дослідження – визначення 
організаційних аспектів впроваджен-
ня інклюзивного навчання в гуртках 
судномоделювання задля їх доступ-
ності для дітей з ООП та удосконален-
ня навчально-тренувального процесу.

методи дослідження: аналіз і 
узагальнення спеціальної науково-
методичної літератури, документаль-
них матеріалів та мережі Інтернет; пе-
дагогічне спостереження; анкетуван-
ня, експертне опитування; методи ма-
тематичної статистики.

результати дослідження та їх об-
говорення. В експертному опитуван-
ні взяли участь тренери, керівники 
гуртків, методисти та керівники від-
ділів спортивно-технічного профілю 
закладів позашкільної освіти загаль-
ною кількістю 30 респондентів від 18 
до 60 років. Усі учасники анкетування 
були поінформовані про особливості 

дослідження та дали згоду на участь 
у ньому.

Результати опитування допомо-
гли виявити методи, умови, засоби 
та форми роботи з дітьми з ООП в ін-
клюзивних групах у гуртках судномо-
делювання.

З метою опрацювання отриманих 
даних було застосовано методи мате-
матичної статистики. Обробку резуль-
татів проводили за допомогою про-
грами Microsoft «Excel 2016» у питан-
нях, в яких було застосовано метод 
ранжування для виявлення розташу-
вання факторів чи тверджень у поряд-
ку їх значущості. Для отримання ви-
сокого (оптимального) ступеня узго-
дженості думок експертів у процесі 
аналізу та обробки отриманих даних 
нами не враховувались відповіді, що 
суттєво відрізнялись від середньоста-
тистичних. Отже, у питаннях, що сто-
сувались експертної оцінки, кількість 
респондентів становила 23 особи.

Під час опитування про суть по-
няття «інклюзивна освіта» половина 
тренерів та керівників гуртків та ме-
тодистів (50 %) визначили це понят-
тя як навчання, виховання та корекція 
порушень розвитку дитини в закла-
дах освіти. Разом з тим, 43,3 % рес-
пондентів зазначили, що вони сприй-
мають інклюзивну освіту як таку сис-
тему, в центрі якої знаходиться дитина 
з порушенням розвитку (рис. 1). Влас-
ний варіант відповіді був обґрунтова-
ний так: інклюзивна освіта – це роз-
ширення доступності освіти для мак-
симальної кількості охочих громадян, 
незважаючи на наявні вроджені чи на-
буті вади, які викликають труднощі з 
доступом до освіти.

Варто враховувати, що згідно з ді-
ючим законодавством, а саме Зако-
ном України «Про освіту», до числа ді-
тей з ООП відносять осіб, які потребу-
ють додаткової постійної чи тимчасо-
вої підтримки в освітньому процесі з 
метою забезпечення їхнього права на 
освіту [2]. Проте, до даної категорії 

можуть потрапляти не лише діти з інва-
лідністю, а і діти-біженці, внутрішньо 
переміщені особи чи учні з особливи-
ми мовними потребами [1]. Серед за-
пропонованих варіантів респонденти 
до групи осіб з ООП здебільшого від-
носили дітей з психічними та фізични-
ми відхиленнями. Проте також до цієї 
групи можна відносити неуспішних ді-
тей та обдарованих (рис. 2).

Беззаперечно важливою є роль 
учителя у впровадженні інклюзивної 
освіти. В нашому дослідженні вивчено 
європейський досвід з питань інклю-
зії та підготовки кваліфікованих пе-
дагогів. Зокрема, Європейське агент-
ство з особливих потреб та інклюзив-
ної освіти організувало проєкт «Освіта 
вчителів для інклюзії», в рамках яко-
го досліджувало підготовку вчителів 
бути «інклюзивними» та за результа-
тами якого було складено профіль ін-
клюзивних учителів [14].

Нами проаналізовано документ, в 
якому за результатами дослідження 
було представлено думку 55 експер-
тів з 25 країн та інші зацікавлені сто-
рони (від працівників шкіл до батьків 
та громадських організацій), сформо-
вано профіль викладача для роботи 
в інклюзивних класах. Саме це стало 
основою для визначення ставлення та 
переконання, що лежать в основі по-
гляду тренера на різницю в навчанні 
дітей. Отримані результати дали змогу 
визначити, що різноманітність вихо-
ванців слід поважати, цінувати і розу-
міти як ресурс, який розширює мож-
ливості навчання та додає цінності 
гурткам, суспільству тощо. Дане твер-
дження було обрано 77 % респонден-

of inclusion have been identified. The attitude and beliefs that underlie effective teaching methods 
are defined, which can be the basis for organizing a quality inclusive educational environment in 
ship modeling sport.
Keywords: inclusive educational environment, children with special educational needs, ship 
modeling circles, organizational and methodical support

Рисунок 1 – Суть поняття «інклюзивна 
освіта», %:

 1 – система освіти, в центрі якої знаходиться ди-

тина з порушеннями розвитку;  2 – навчання, вихо-
вання та корекція порушень розвитку дитини в закла-

дах освіти;  3 – вплив педагога на дитину з психо-
фізичними порушеннями в процесі навчання у закла-

дах освіти;  4 – власний варіант
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тів. Тренери зазначають, що наразі 
актуальним є підготовка та розвиток 
технічно обдарованої молоді, а 
також створення можливості для 
набуття техніко-технологічних умінь 
та навичок для всіх категорій дітей. 
Не менш значущими (40 %) є погля-
ди на те, що голоси всіх гуртківців ма-
ють бути почутими та цінуватись, а ке-
рівник гуртка є ключовим суб’єктом 
впливу на самооцінку вихованців та на 
їх потенціал (40 %) (рис. 3).

Тренер чи керівник гуртка під час 
тренувальної та змагальної діяльнос-
ті, а також гурткової роботи пови-
нен враховувати особливості кожно-
го вихованця. Тому серед найважли-
віших умінь та навичок, що розвива-
ються у тренера/керівника гуртка че-
рез його розуміння різниці у навчан-
ні дітей різних категорій, експерти 

обирали такі: використання різнома-
нітності в освітніх підходах та стилях 
є вагомим ресурсом для викладання 
(63,3 %) (рис. 4).

Актуальним є те, що за рахунок 
розуміння різниці у навчанні дітей 
тренери навчаються найкращим спо-
собам реагувати на різноманітність 
у всіх ситуаціях. Ці знання необхідні 
тренерам та викладачам гуртків, щоб 
бути компетентними, організовуючи 
інклюзивне освітнє середовище в 
гуртку, оскільки суттєвим для цього є 
знання та розуміння того, що всі учні 
навчаються різними способами.

Однією з характеристик компе-
тентного тренера/викладача в умо-
вах інклюзії є його погляд на різницю 
між вихованцями. Водночас робота в 
інклюзивних групах формує у нього 
важливі вміння та навички для робо-
ти з дітьми з ООП.

У подальшому було визначено 
ключові методи навчання у гуртках 
судномоделювання, які доречно ви-
користовувати під час роботи в ін-
клюзивному класі. Із запропонова-
них варіантів респонденти могли мак-
симально обрати три варіанти відпо-
відей. За результатами анкетування 
експерти віддали перевагу практичній 
роботі (83,33 %), використанням ме-
тодів наочності (56,67 %) та команд-
ним іграм (36,67 %) (рис. 5).

Однією зі складових для реалізації 
якісного навчання в інклюзивних гру-
пах є визначення ключових ставлень 
та переконань, що лежать в осно-
ві ефективних методів навчання. Для 
визначення ставлення та переконань, 
що лежать в основі цієї компетентнос-

ті, експертам були запропоновані пев-
ні твердження (рис. 6).

Аналіз результатів експертного 
опитування показав, що ключовими 
переконаннями під час роботи в ін-
клюзивній групі є те, що здібності ви-
хованців не фіксовані та всі вони ма-
ють здатність учитись і розвиватись 
(29 %). Ставлення до роботи в групі 
з дітьми з ООП має ґрунтуватись на 
тому, що метою для всіх вихованців 
є розвиток уміння вчитись, а не лише 
опановувати зміст і предметні знання 
(24 %). Водночас керівники гуртків та-
кож відповідають за сприяння навчан-
ню всіх гуртківців. Це пов’язано з тим, 
що навчально-тренувальна робота з 
дітьми з ООП у процесі занять суд-
номоделюванням вимагає специфіч-
ної педагогічної роботи від тренера, 
оскільки процес навчання відбуваєть-
ся одночасно з практично здоровими 
дітьми, але вимагає застосування різ-
них підходів, методів, форм та засо-
бів, що враховують індивідуальність 
кожного вихованця.

Для організації інклюзивного на-
вчання необхідно вміти застосовува-
ти та комбінувати різноманітні форми 
проведення занять, що сприятимуть їх 
ефективності. Характерним для робо-
ти з дітьми з ООП є вміння варіатив-
но використовувати в ході навчаль- 
но-тренувального процесу будь-яких 
форм проведення занять. Для суд-
номодельного спорту характерним є 
гурткові заняття, під час яких вихо-
ванці виготовляють моделі для участі 
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Рисунок 2 – Категорії дітей з особливими освітніми потребами, %:
 1 – неуспішні діти;  2 – діти з психічними та фізичними відхиленнями;  3 – обдаровані діти;  4 – не-

успішні діти та діти з психічними та фізичними відхиленнями;  5 – неуспішні діти та обдаровані діти;  6 – 

діти з психічними та фізичними відхиленнями та обдаровані діти;  7 – неуспішні діти, діти з психічними та фі-
зичними відхиленнями, обдаровані діти

Рисунок 3 – Ставлення та переконання, 
що лежать в основі погляду тренера на 
різницю в навчанні, %:

 1 – бути іншим – це нормально;  2 – різноманіт-
ність вихованців слід поважати, цінувати і розуміти як 
ресурс, який розширює можливості навчання та додає 

цінності гурткам, суспільству тощо;  3 – голоси всіх 

гуртківців мають бути почутими та цінуватися;  4 – 
керівник гуртка є ключовим суб’єктом впливу на са-
мооцінку вихованців і, як наслідок, на їхній потенціал 

навчатися;  5 – категоризація та маркування дітей 
можуть негативно впливати на можливості навчання

Рисунок 4 – Вміння та навички, що роз-
виваються у керівника через розуміння 
різниці в навчанні, %:

 1 – навчитися вчитися на відмінностях;  2 – ви-
значити найкращі способи реагування на різноманіт-

ність у всіх ситуаціях;  3 – зважати на різноманіт-

ність у реалізації навчальних програм;  4 – викорис-
товувати різноманітність у навчальних підходах та сти-

лях як ресурс для викладання;  5 – сприяти ство-
ренню спільнот, які поважають, заохочують та відзна-
чають досягнення всіх вихованців
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у змаганнях різного рівня (міські, на-
ціональні, міжнародні). Тренер/керів-
ник гуртка повинен враховувати певні 
аспекти під час організації занять в ін-
клюзивному класі: індивідуальні осо-
бливості вихованців, їх взаємовідно-
сини в групі, особливості фізичного 
та розумового розвитку дітей з ООП 
тощо.

У цьому питанні думки експертів 
цілком узгоджені, а найбільш ефек-
тивними формами занять в інклюзив-
них групах є: групові та індивідуаль-
ні заняття, а також змагання та трену-
вання. Це безпосередньо пов’язано зі 
специфікою судномодельного спорту 
та спортивно-технічних видів спорту 
в цілому, оскільки гурткова робота є 
обов’язковою діяльністю. Варто звер-

нути увагу, що в інклюзивних групах в 
процесі занять тренер може викорис-
товувати групові завдання та роботу в 
командах, що сприятиме розвитку ко-
мунікації та формуватиме командний 
дух. Проте в умовах гурткової роботи, 
тренер повинен вміти (за необхіднос-
ті) приділяти час для індивідуальної 
роботи з вихованцями.

Організація навчально-тренуваль- 
ного процесу в судномодельному 
спорті пов’язана з використанням різ-
номанітних засобів. З одного боку, 
частина з них необхідна для забезпе-
чення процесу проєктування та виго-
товлення моделей, з іншого – в ході 
підготовки до змагальної діяльнос-
ті та, безпосередньо, змагань. Діяль-
ність спортсмена-судномоделіста по-
лягає не лише у власноруч створеній 
моделі, але і у володінні необхідними 
знаннями, що стосуються судномоде-
лювання (рис. 7).

Для організації навчання дітей з 
ООП гуртки судномоделювання по- 
винні мати необхідне забезпечення, 
що сприятиме доступності та варіа-
тивності у засобах підготовки.

За даними експертного опитуван- 
ня, серед найбільш ефективних засо-
бів підготовки спортсменів-судномо- 
делістів виділяють: застосування різ-
номанітних засобів наочності (33 %), 
графічних засобів (малюнків, схем, 
шаблонів) (27 %) та інформаційно-
комунікаційних технологій (симуля-
торів, комп’ютерних програм) (20 %).

Заклади позашкільної освіти, в 
яких функціонують гуртки судномо-
делювання, у процесі впровадження 
інклюзивної освіти повинні врахову-

вати потреби кожного вихованця. Це 
можливо за наявності кваліфікованих 
кадрів та необхідних умов, що можуть 
забезпечити якісний освітній процес 
для дітей з ООП у єдиному просторі з 
практично здоровими дітьми.

Проведене дослідження врахову-
вало особистий досвід та власне ба-
чення респондентів щодо впрова-
дження інклюзивної освіти, в тому 
числі у спортивно-технічних видах 
спорту. Виявлено, що ставлення рес-
пондентів до такої моделі навчання 
здебільшого позитивне.

Успішність організації інклюзивно-
го навчання в судномодельному спор-
ті залежить від безлічі факторів. Нова 
українська школа виділяє такі аспек-
ти, як наявність команди супроводу 
дитини з ООП, матеріально-технічне 
та методичне забезпечення, доступ-
ність закладів тощо. [3, 7]. Водночас, 
кожен з організаційно-методичних ас-
пектів, що необхідні для успішного ін-
клюзивного навчання, можна умовно 
поділити на дві групи: загальні та ло-
кальні. В нашому дослідженні визна-
чались локальні фактори, а саме ті, 
що залежать від діяльності тренерів/
керівників гуртків, дітей та батьків, а 
також забезпеченості гуртків судно-
моделювання на сучасному етапі.

Ключові фактори, що найбільше 
можуть впливати на впровадження 
та успішність реалізації інклюзивно-
го навчання на заняттях судномоде-
люванням, респонденти визначили, 
базуючись на власному досвіді робо-

Рисунок 5 – Методи навчання в інклюзивному класі в гуртку судномоделювання, %:

 1 – лекції (лекції з елементами бесіди);  2 – дослідні роботи;  3 – практична робота;  4 – наочні ме-

тоди (ілюстраційно-демонстраційна);  5 – навчальні дискусії;  6 – командні ігри;  7 – самостійна робо-

та;  8 – аудіо-візуальні методи

Рисунок 6 – Ставлення та переконання, що 
лежать в основі ефективних методів на-
вчання в інклюзивних групах, %:

 1 – ефективні тренери навчають усіх учнів;

 2 – керівники гуртків відповідають за сприяння на-
вчанню всіх гуртківців;

 3 – здібності вихованців не фіксовані; всі вони ма-
ють здатність вчитися та розвиватися;

 4 – навчання – це процес, а метою для всіх вихо-

ванців є розвиток уміння вчитися, а не лише опануван-
ня змісту і предметних знань;

 5 – процес навчання по суті однаковий для всіх, 
«особливих методик; дуже мало;

 6 – у деяких випадках особливі труднощі з навчан-
ням потребують відповідей, що ґрунтуються на адап-
тації навчальної програми та підходах до викладання

Рисунок 7 – Ефективні засоби підготовки 
спортсменів-судномоделістів в 
інклюзивних групах, %:

 1 – використання літератури з теорії та практики 
інклюзивної освіти; підручників, посібників, науково-
методичної літератури для спортивно-технічного про-
філю;

 2 – графічні засоби (малюнки, схеми, шаблони);

 3 – використання різноманітних засобів наочності;
 4 – застосування інформаційно-комунікаційних 

технологій (симулятори, комп’ютерні програми);

 5 – допоміжні засоби та інвентар
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ти з вихованцями гуртків спортивно-
технічного профілю.

Отримані результати експертного 
опитування свідчать про те, що визна-
чальним фактором ефективності на-
вчання на заняттях судномоделюван-
ня в умовах інклюзивного навчання є 
готовність тренерів та інших фахівців, 
а також педагогічна майстерність тре-
нерів/керівників гуртків та їх обізна-
ність про особливості навчання дітей 
з ООП. Це обумовлено тим, що судно-
модельний спорт тісно пов’язаний з 
гуртковою роботою, якій приділяєть-
ся значна увага в процесі виготовлен-
ня моделі та підготовки до змагань. 
Вміння тренера організувати гуртко-
ву роботу та створити якісне інклю-
зивне освітнє середовище залежить 
передовсім від його компетентностей 
як фахівця.

Інклюзивна компетентність пе-
дагога є однією з вимог сучасності. 
Вміння працювати з дітьми в умовах 
інклюзивного навчання, сприймати їх 
різноманітності та вдало знаходити 
підхід до будь-якої дитини є основою 
для формування інклюзивного освіт-
нього середовища. Проте значна кіль-
кість тренерів/викладачів з судномо-
делювання та судномодельного спор-
ту ще не мають ключових понять та 
розуміння роботи з дітьми з ООП, що 
є для них певним викликом.

Варто зауважити, що прийнятий 
в 2019 р. «Порядок організації інклю-
зивного навчання в закладах поза-
шкільної освіти» визначив вимоги до 
організації інклюзивного навчання 
та особливості відкриття інклюзивних 
груп, що на державному рівні гаран-
тує доступність позашкільної освіти 
для осіб з ООП. Для якісної організа-
ції інклюзивного навчання в гуртках 
фізкультурно-оздоровчого і спортив-
ного профілю необхідно враховува-
ти різноманіття гуртків та секцій, їх 
спрямованість та вплив на дітей. Удо-
сконалення матеріально-технічної та 
навчально-методичної бази є ключо-
вим чинником для створення доступ-
ного середовища та підвищення прі-
оритетності зазначених гуртків серед 
дітей з особливими освітніми потре-
бами [12, 13, 15].

Згідно з Порядком організації ін-
клюзивного навчання в закладах по-
зашкільної освіти серед вимог, не-

обхідних для забезпечення освітньо-
го процесу дітей з ООП, є створення 
безбар’єрного освітнього середовища 
та відповідність матеріально-технічної 
та навчально-методичної баз. На дум-
ку експертів, необхідними умовами 
для організації інклюзивного навчан-
ня в гуртках спортивно-технічного 
профілю, в тому числі гуртках суд-
номоделювання є: спільна взаємо-
дія гуртківців, керівника гуртка, бать-
ків, психолого-педагогічний супро-
від занять; створення безбар’єрного 
та адаптивного освітнього середови-
ща; науково-методичне забезпечення 
навчально-тренувального процесу та 
належне технічне оснащення гуртка.

Таким чином, проведені дослі-
дження дали змогу визначити органі-
заційні аспекти роботи в гуртках суд-
номоделювання в умовах інклюзив-
ного навчання, а саме: форми орга-
нізації навчально-тренувального про-
цесу; оптимальні методи та засоби 
роботи з дітьми з ООП, а також роз-
робити основу для методичного за-
безпечення для побудови навчально-
тренувального процесу в зазначених 
гуртках.

висновки. Результати аналізу нау-
ково-методичної літератури та про-
ведене опитування експертів показа-
ли, що впровадження інклюзивного 
навчання та створення інклюзивно-
го освітнього середовища в гуртках 
судномоделювання потребує комп-
лексного підходу. Зокрема, умовами, 
що необхідні для організації інклю-
зивного навчання в гуртках судно-
моделювання, є: спільна взаємодія 
гуртківців, керівника гуртка, бать-
ків, психолого-педагогічний супро-
від занять; створення безбар’єрного 
та адаптивного освітнього середови-
ща; науково-методичне забезпечен-
ня навчально-тренувального процесу 
та належне технічне оснащення гурт-
ка. Серед форм підготовки спортс-
менів в умовах інклюзії є групові та 
індивідуальні заняття, а також змаган-
ня та тренування. Доречно викорис-
товувати в інклюзивних групах різно-
манітні засоби наочності, графічні за-
соби (малюнки, схеми, шаблони) та 
інформаційно-комунікаційні техноло-
гії (симулятори, комп’ютерні програ-
ми тощо).

Проте визначальним фактором є 
кваліфікація та готовність тренерів/
керівників гуртків працювати з дітьми 
в інклюзивному освітньому середо-
вищі, сприймати їх різноманітності 
та вдало знаходити підхід до кожно-
го, враховуючи індивідуальні можли-
вості дітей.

перспективи подальших дослі-
джень передбачають вивчення прин-
ципів інклюзивного навчання, що ма-
ють місце під час організації проце-
су роботи з дітьми з ООП в гуртках 
спортивно-технічного профілю та ста-
нуть певними базовими вимогами до 
процесу навчання вихованців.

конфлікт інтересів. Автори заяв-
ляють, що відсутній будь-який кон-
флікт інтересів.
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