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Від ексклюзії – до інклюзії 
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 Інтеграція 

 

 

 

 Ексклюзія 

 

 

 

 

 

 

 Інклюзія 



     ІНТЕГРАЦІЯ  &  ІНКЛЮЗІЯ 

Здобувач освіти 

як проблема 

Не реагує,  

не може навчатись 

Має особливі  

потреби 

Потребує  

спеціального 

обладнання 

ІНТЕГРАЦІЯ В ОСВІТІ 

Потребує  

спеціального 

середовища 

Потребує  

спеціально 

навчених 

педагогів 

Не може навчатись 

у звичайному  

закладі освіти 

Відрізняється від 

інших 

здобувачів освіти 

Освітня система 

як проблема 

Негнучкі методи  

та навчальна 

програма 

Ставлення 

педагогів 

Потребує  

спеціального 

обладнання 

ІНКЛЮЗІЯ В ОСВІТІ 

Потребує  

спеціального 

середовища 

Брак навчальних 

методик та 

обладнання 

Не може навчатись 

у звичайному  

закладі освіти 

Брак підготовки 

педагогів 



Інклюзивна професійна освіта  
як освітня система: 

Інклюзивна культура 
(визнання рівноправності та розмаїтості  

здобувачів освіти) 

«ІНДЕКС 

ІНКЛЮЗІЇ» 



Інклюзивна політика 

 



Інклюзивна практика 



Адаптації та модифікації 

Адаптації змінюють характер навчання, не змінюючи 
при цьому навчальний зміст та понятійну складність 
навчальних матеріалів/завдань.  

Модифікації змінюють характер навчання, змінюючи при 
цьому зміст та понятійну складність (повноту) 
навчального матеріалу/завдань. 



Формування інклюзивної культури 

 



2019/2020 н.р.: 

Базова загальна середня освіта 

 2 особи (з порушенням 

інтелектуального розвитку ) за 

професією «Маляр. Штукатур. 

Лицювальник-плиточник» 

 1 особа (з порушенням 

інтелектуального розвитку) за 

професією «Декоратор вітрин. 

Флорист» 

 3 особи (з порушенням інтелектуального 

розвитку) за професією «Маляр. 

Штукатур. Лицювальник-плиточник». 

 3 особи (з порушенням інтелектуального 

розвитку) за професією «Маляр. 

Штукатур. Декоратор вітрин». 

 1 особа (синдром Дауна) за професією 
«Декоратор вітрин. Флорист» 

 

2020/2021 н.р.: 

Базова загальна середня освіта 

Повна загальна середня освіта 

 3 особи (ДЦП різних форм) за 

професією «Оператор комп’ютерного 

набору. Адміністратор» 

Додатково осіб з інвалідністю інших 

форм, від яких не надходили заяви на 

створення інклюзивних груп: 

2019/2020 н.р.: 18 осіб 

2020/2021 н.р.: 16 осіб 



Принципи інклюзивної освіти 

Принцип дотримання рівних прав на здобуття освіти. 

Принцип толерантного ставлення до кожної дитини, визнання її цінності, незалежно від 
особливостей чи відмінностей, недопущення дискримінації. 

Принцип верховенства інтересів дитини. 

Принцип раннього втручання. 

Принцип особистісно зорієнтованого освітнього процесу. 

Принцип надання підтримки та супроводу у процесі навчання. 

Принцип права батьків на вибір закладу освіти та участь у процесі навчання. 

Принцип фахової співпраці та соціальної взаємодії. 





Дякую за увагу! 

 
Методичний кабінет “ДНЗ Запорізьке ВПУ”: 

https://metodkabinetdnzzvpu.blogspot.com/ 

Електронна адреса: elankul@ukr.net 
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