
ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ :

РІВНІ МОЖЛИВОСТІ – РІВНІ ПРАВА



ІНКЛЮЗІЯ (ВІД INCLUSION – ВКЛЮЧЕННЯ) – ПРОЦЕС ЗБІЛЬШЕННЯ 

СТУПЕНЯ УЧАСТІ ВСІХ ГРОМАДЯН У СОЦІАЛЬНЕ ЖИТТЯ, І НАСАМПЕРЕД, ТИХ 

ЯКІ МАЮТЬ ТРУДНОЩІ У ФІЗИЧНОМУ ТА ПСИХІЧНОМУ РОЗВИТКУ.

ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ У ЗВО – ЦЕ СПОСІБ ОСВІТИ, 

КОЛИ ЗДОБУВАЧ ВИЩОЇ ОСВІТИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 

НАВЧАЄТЬСЯ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ, ЗАДОВОЛЬНЯЮЧИ, У 

ПОВНОМУ ОБСЯЗІ, ВЛАСНІ ОСВІТНІ ПОТРЕБИ ВІДПОВІДНО ДО ЗДІБНОСТЕЙ І

МОЖЛИВОСТЕЙ.

МЕТОЮ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ Є 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНОГО ДОСТУПУ ДО ЯКІСНОЇ ОСВІТИ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ 

МОЖЛИВОСТЯМИ ЗДОРОВ’Я  ШЛЯХОМ ОРГАНІЗАЦІЇ ЇХ НАВЧАННЯ У 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ 

ОСОБИСТІСНО-ЗОРІЄНТОВАНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ, З УРАХУВАННЯМ 

ІНДИВІДУАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.



ОСОБА З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ –
ЦЕ ОСОБА, ЯКА ПОТРЕБУЄ ПОСТІЙНОЇ ЧИ ТИМЧАСОВОЇ ДОДАТКОВОЇ ЧИ

ПІДТРИМКИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА

ОСВІТУ, СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ, ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ

ЗДОРОВ’Я ТА ЯКОСТІ ЖИТТЯ, ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ УЧАСТІ У ЖИТТІ ГРОМАДИ.



ІНКЛЮЗИВНА МОДЕЛЬ ОСВІТИ У ЗВО

Інклюзивне 

навчання

Студенти з ООП 

мають рівний 

доступ до якісної 

освіти

Особистісно орієнтовані 

методи навчання

Забезпечені потреби всіх 

студентів

Програма та навчальний 

процес адаптовані до 

особливих освітніх потреб 

студента

Освітнє 

середовище 

доступне для 

студентів з ООП



Для реалізації інклюзивної моделі освіти 

у закладах вищої освіти вирішуються 

завдання: 

 адаптація і модифікація навчальних програм,

 розробка індивідуальних планів навчання, 

 створення сприятливого освітнього і виховного 
середовища,

 впровадження диференційованого навчання, 
особистісно-орієнтованих, інноваційних методів, 
освітніх технологій у навчальний процес,

 корекційна спрямованість педагогічної діяльності, 

 надання спеціальних послуг  відповідно до 
потреб осіб з особливими освітніми потребами. 



Важливим є дотримання основних принципів 

інклюзивного навчання, а саме: 

 особа з особливими освітніми потребами може навчатися разом зі

здоровими однолітками, якщо це є можливим, дозволяє її стан

здоров’я, незважаючи на певні труднощі;

 у процесі навчання слід враховувати індивідуальні особливості

розвитку особистості, її можливості й потреби;

 якісна інклюзивна освіта можлива при відповідному методичному

забезпеченні, впровадженні інноваційних технологій викладання,

оскільки використання традиційних методів і засобів навчання не

завжди дає позитивні результати;

 люди з обмеженими можливостями здоров’я мають отримувати

додаткову допомогу, яка може знадобитися їм для забезпечення

успішності процесу навчання (медичну, психологічну, логопедичну,

соціальну, іншу).
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