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Досліджено освітні процеси інклюзивного навчання осіб з особливими потребами. 

Проаналізовано порядок реалізації освітніх завдань та додаткові умови їх виконання. Із 

застосуванням мереж Петрі розроблено формальну модель процесу набуття освіти особами 
з особливими потребами, що дає змогу відображати одночасність освітніх процесів. Іл.: 1. 
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Постановка проблеми. Одним із найбільш ефективних способів 

соціальної адаптації особи з особливими потребами є інклюзивне 

навчання в процесі набуття освіти. Створення моделі процесу набуття 

освіти особою з особливими потребами є актуальною науково-

прикладною задачею, застосування такої моделі уможливить варіативне 

планування навчального процесу для такої категорії осіб. 

Аналіз літератури. Інтегрування дітей з особливостями розвитку до 

масових освітніх закладів є домінуючою тенденцією сучасної освіти, 

притаманною всім високорозвиненим країнам. У роботах деяких 

зарубіжних дослідників (Р.В. Майера, С.В. Астаніна, В.В. Ломакіна та 

ін.) викладено наукові підходи до математичного моделювання 

супроводу та управління процесом навчання [1 – 3], але не враховано 

можливість набування освіти особами, що мають психофізіологічні 

відхилення. І хоча існує значна кількість закордонних наукових 

досліджень, що враховують різноманітні специфічні характеристики 

інклюзивного навчання (Т. Бут, Д. Депплер, Т. Лорман та ін.), 

невід’ємною характерною ознакою моделювання процесів набуття освіти 

особами з особливими потребами є необхідність враховувати 

національну політику у галузі освіти такої категорії осіб. Саме тому 

напрацювання закордонних дослідників неможливо безумовно 

застосовувати до освітніх реалій нашої держави.  

В Україні інклюзивна освіта є предметом наукових досліджень 

О.М. Дікової-Фаворської, А.А. Колупаєвої, Т.Г. Соловйової, 

І.В. Макаренко та ін.: вітчизняними науковцями розроблено абстрактні 

моделі інклюзивного навчання та його оцінювання, формування 
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індивідуальної навчальної траєкторії, визначення рівня психофізичного 

розвитку [4, 5]. У доробку українських науковців є ряд робіт, прямо чи 

опосередковано пов’язаних із розробленням математичних моделей 

етапів набуття освіти особою з особливими потребами. У роботах 

Ю.В. Нікольського, Т.О. Дмитренко, В.І. Кута, М.В. Давидова 

запропоновано модель процесу аналізу великих масивів даних, 

адаптовано застосування теорії графів для вирішення завдань оптимізації 

навчального плану, розроблено моделі дистанційного навчання, 

запропоновано математичне забезпечення системи для ідентифікації 

елементів української жестової мови [6 – 9]. Проте, ці та інші 

математичні моделі не відображають вповні процес набуття освіти 

особами з особливими потребами. На даний час з доступних 

літературних джерел авторам не відомі загальні системні моделі процесу 

набуття освіти особами з особливими потребами (ООП). Перша спроба 

заповнити таку прогалину була здійснена авторами в [10]. 

Ціль статті. Об’єктом дослідження даної статті є особливості 

моделювання паралелізму в процесі набуття освіти ООП, предметом 

дослідження є можливості застосування математичного апарату мереж 

Петрі для моделювання паралельності певних явищ досліджуваного 

процесу. З цією метою на основі досліджень процесу набуття освіти ООП 

необхідно створити відповідну формальну модель з допомогою мереж 

Петрі. 

Моделювання паралелізму в освітніх процесах. В ході 

дослідження процесу набуття освіти ООП авторами було встановлено 

функціональні етапи такого процесу та його характерні ознаки, до яких 

відносяться строга послідовність виконання етапів досліджуваного 

процесу, а також необхідність паралельної реалізації окремих освітніх 

завдань в межах означених етапів процесу набуття освіти особою з 

особливими потребами. Для формального подання таких вимог 

застосовуємо мережі Петрі. Перевагами застосування цієї математичної 

абстракції є можливість відображення з її допомогою причинно-

наслідкових зв’язків у складних системах та наочне подання паралельних 

явищ та процесів у складних системах, до категорії яких відносяться 

процес набуття освіти особою з особливими потребами.  

Мережа Петрі забезпечує наочне, формалізоване подання поведінки 

паралельних систем з асинхронними взаємодіями [11]. Апарат мереж 

Петрі дає змогу компактно відображати структуру відношень між 

елементами системи та динаміку зміни її станів при заданих початкових 

умовах. Спираючись на формальний опис освітніх процесів при 

інклюзивній формі навчання, змоделюємо процес набуття освіти ООП 
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засобами мереж Петрі. Задамо таку мережу скінченною множиною 

позицій Р та переходів Т. Переходи такої мережі Петрі за своїм змістом є 

подіями, а позиції – умовами настання подій. Події в процесі набуття 

освіти полягають у виконанні певних освітніх завдань, наслідки 

реалізації таких завдань є умовами настання наступних подій. 

Послідовність реалізації освітніх завдань відображається 

спрацьовуванням переходів мережі Петрі. Узгодження правил 

спрацювання переходів є способом вираження причинно-наслідкових 

зв'язків між умовами і подіями в системі.  

Визначимо позиції мережі Петрі та їх зміст в термінах набуття 

освіти ООП. Введемо відповідні формальні позначення (табл. 1).  

 
Таблиця 1 

Позиції мережі Петрі та їх семантична інтерпретація 

Позиція  Інтерпретація позиції 

p0 Вимога особи щодо набуття освіти. 

p1 Накопичені реєстраційні дані. 

p2 Результати діагностування в ПМПК. 

p3 Результати опитування батьків особи. 

p4 Результати опитування особи. 

p5 Комплексна оцінка особи. 

p6 ОПР особи. 

p7 Форма навчання особи з ОПР. 

p8 Зміст навчання особи з ОПР. 

p9 Адаптований "Типовий навчальний план…". 

p10 Навчально-методичне забезпечення навчання особи з ОПР. 

p11 Матеріально-технічне забезпечення навчання особи з ОПР. 

p12 Кадрове забезпечення навчання особи з ОПР. 

p13 
Перелік закладів інклюзивного навчання за місцем проживання 

особи з ОПР. 

p14 
Перелік закладів позанавчальної освіти за місцем проживання 

особи з ОПР. 

p15 
Організаційно-правове забезпечення інклюзивного навчання 

особи. 

p16 Допомога батьків. 

p17 ІНП особи з ОПР. 

p18 Результати реалізації ІНП особи. 

p19 Оцінка навчальних досягнень особи з ОПР. 

p20 Оцінка розвитку соціальних компетенцій особи з ОПР. 

p21 Оцінка результатів реалізації ІНП особи. 
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Введемо відповідні формальні позначення переходів мережі Петрі та 

визначимо їх зміст (табл. 2).  

 
Таблиця 2 

Переходи в мережі Петрі та їх семантична інтерпретація 

Перехід Інтерпретація переходу 

t1 Процес / процедура формування ідентифікаційних даних. 

t2 Процес проведення комплексного оцінювання особи. 

t3 Процес аналізу комплексної оцінки особи. 

t4 Процес визначення форми навчання. 

t5 Процес визначення змісту навчання. 

t6 Процес узгодження мети навчання. 

t7 Процес формування складових ІНП. 

t8 Процес узгодження складових ІНП. 

t9 Процес реалізації ІНП. 

t10 Процес оцінювання результатів реалізації ІНП. 

t11 Процес інтерпретації результатів реалізації ІНП. 

t12 Процес прийняття рішень за результатами реалізації ІНП. 

 

Задамо мережу Петрі аналітично – множинами позицій, переходів, 

вхідних та вихідних функцій. Множина позицій: Р = {p0, p1, p2, p3, p4, p5, 

p6, p7, p8, p9, p10, p11, p12, p13, p14, p15, p16, p17, p18, p19, p20, p21}. Множина 

переходів: {t1, t2, t3, t4, t5, t6, t7, t8, t9, t10, t11, t12}. Множини вхідних та 

вихідних функцій зручно подати таблично (табл. 3). 

 
Таблиця 3 

Множини вхідних та вихідних функцій мережі Петрі 

Множина вхідних функцій Множина вихідних функцій 

I(t1) = {p0}, 

I(t2) = {p1, p2, p3, p4}, 

I(t3) = {p5}, 

I(t4) = {p6}, 

I(t5) = {p7}, 

I(t6) = {p7, p8}, 

I(t7) = {p9}, 

I(t8) = {p10, p11, p12, p13, p14, p15, p16}, 

I(t9) = {p17}, 

I(t10) = {p18}, 

I(t11) = {p19, p20}. 

 

O(t1) = {p1, p2, p3, p4}, 

O(t2) = {p5}, 

O(t3) = {p6}, 

O(t4) = {p7}, 

O(t5) = {p8}, 

O(t6) = {p9}, 

O(t7) = {p10, p11, p12, p13, p14, p15, p16}, 

O(t8) = {p17}, 

O(t9) = {p18}, 

O(t10) = {p19, p20}, 

O(t11) = {p21}. 
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Графічно мережу Петрі, що дає змогу змоделювати паралельні 

процеси в набутті освіти особою з особливими потребами, подано на рис.  
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Рис. Графічне задання мережі Петрі, що моделює паралелізм в освітніх процесах 

осіб з особливими потребами 

 

Перевагами застосування формалізмів мереж Петрі до моделювання 

освітніх процесів є зручність графічного та аналітичного відображення 

особливостей взаємодії та порядку настання подій, характерних для 

освітніх процесів. Апарат мереж Петрі дає змогу відображати в моделі не 

лише її функціональність, але й структурні властивості, що суттєво 

спрощує процес моделювання паралелізмів, притаманних освітнім 

процесам. До переваг запропонованої авторами моделі віднесемо і те, що 

вона об’єднує усі етапи освітнього процесу осіб з особливими потребами 

в єдиній системі, що дає змогу чи не вперше комплексно та цілісно 

аналізувати такий процес. Модель загалом враховує сучасну державну 

політику в галузі освіти осіб з особливими потребами та дає змогу 

враховувати досвід і закордонних науковців. Вона є добрим підґрунтям 

для розроблення цілісної системи інформаційно-технологічного 

супроводу освітніх процесів осіб з особливими потребами.  

Розроблена модель процесу набуття освіти особами з особливими 

потребами формально описує задачу побудови оптимальної 

індивідуальної освітньої траєкторії. У подальших дослідженнях 

сформовану авторами модель процесу набуття освіти такою категорією 

осіб буде використано при формуванні системи інформаційно-

технологічного супроводу освітнього процесу, визначенні властивості та 

функції такої системи. Розроблену модель доцільно було б 

використовувати для виявлення та обґрунтування техніко-технологічних 

вимог до такого класу систем.  
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Висновки. Інклюзивне навчання є одним із перспективних напрямів 

освіти осіб з особливими потребами, застосування методів 

математичного моделювання для аналізу такого виду складних систем 

сприятиме підвищенню їх ефективності та результативності такого 

навчання. При побудові формальної моделі набуття освіти особами з 

особливими потребами автори використали апарат мереж Петрі. Це дало 

змогу скористатись зручним графоаналітичним засобом відображення 

паралелізму, притаманного освітнім процесам. Оригінальність 

розробленої моделі набуття освіти особами з особливими потребами 

полягає у системному комплексному відображенні функціональних та 

структурних характеристик досліджуваного процесу. Модель поєднує в 

єдиній цілісній системі усі етапи процесу набуття освіти із врахуванням 

вітчизняної специфіки цього процесу.  

У перспективі автори передбачають розроблення комплексу 

інформаційних технологій супроводу набуття освіти особами з 

особливими потребами з активним використанням створеної моделі на 

основі мережі Петрі. Це, своєю чергою, уможливить формування цілісної 

системи управління в освітній галузі, яка забезпечуватиме процес 

навчання осіб з особливими потребами як однієї із сутнісних ланок 

вітчизняної освітньої мережі. 
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