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Анотація. Стратегічна мета навчання і виховання осіб з особливими 

потребами - повноцінна інтеграція в суспільство, їхня спроможність нарівні із 

здоровими однолітками нести соціальні навантаження, сприймати 

інтелектуально естетичні цінності суспільства, опановувати морально0етичні 

норми людських взаємин. 
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Сьогодні в Україні дуже важливою є проблема освіти дітей з особливими 

освітніми потребами, У зв’язку з цим розширюється та удосконалюється 

мережа навчальних закладів компенсуючого типу, в яких безоплатно 

перебувають хворі діти і діти з вадами психофізичного розвитку. Але разом з 

цим більш широкого розвитку набуває й інклюзивна освіта, яка передбачає, що 

діти з особливими освітніми потребами відвідують звичайний навчальний 

заклад, навчаються і виховуються разом зі своїми ровесниками. 

Стратегічна мета навчання і виховання осіб з особливими потребами - 

повноцінна інтеграція в суспільство, їхня спроможність нарівні із здоровими 

однолітками нести соціальні навантаження, сприймати інтелектуально 

естетичні цінності суспільства, опановувати морально0етичні норми людських 

взаємин. 

Поширення в Україні процесу інклюзивного навчання дітей з 

обмеженими можливостями фізичного або психічного здоров’я є не лише 

відображенням часу, але й представляє собою ще один крок до забезпечення 

повної реалізації прав дітей з особливими потребами на якісну освіту. 

Інклюзивна практика реалізує доступ до одержання освіти в 

загальноосвітньому закладі за місцем проживання та створення необхідних 

умов для успішного навчання для всіх без виключення дітей, незалежно від їх 

індивідуальних особливостей, психічних та фізичних можливостей. 

Збільшення кількості народження дітей із порушеннями в розвитку не 

лише проблема українського, але глобального масштабу. Рівень підтримки, 

гуманізм та терпимість у ставленні до дітей з особливими потребами, 

можливість надати їм доступну та якісну освіту - показники ступеня розвитку 
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суспільства, в якому вони живуть. Реалізація прав на освіту дітей з обмеженими 

можливостями розглядається як одна з найважливіших завдань державної 

політики в галузі корекційної освіти. 

Актуальність проблеми інклюзивної освіти пов’язана, насамперед, з тим, 

що число дітей, які потребують корекційного навчання, неухильно росте. В 

основу інклюзивної освіти покладена ідеологія, яка виключає будь-яку 

дискримінацію дітей, яка забезпечує однакове ставлення до всіх людей, але 

створює спеціальні умови для дітей з особливими потребами. Навчання дітей з 

особливими потребами ґрунтується на принципах виваженої педагогіки, 

дієвість яких підтверджується і від використання якої виграють усі діти. 

Аналіз праць В. О. Сухомлинського свідчить про те, що майже в усіх 

своїх роботах учений звертав особливу увагу на необхідність використання 

принципу індивідуального підходу в роботі з дітьми з особливими потребами. 

«Конкретна наша робота, - зазначав дослідник, - полягає у визначенні причин 

біди в кожному окремому випадку, необхідності знайти кожній дитині 

посильну розумову працю, доступні для неї шляхи подолання труднощів, 

захопити ії цікавою роботою, завдяки якій вона могла б розвиватись 

інтелектуально» [3]. 

Протягом останнього десятиліття вітчизняні науковці, зокрема Е. Даніелс, 

О. Золіна, С. Іноземцева, О. Іщенко га інші присвячують свої праці 

дослідженням проблеми залучення дітей з особливими потребами до навчання 

в загальноосвітніх навчальних закладах, їх реабілітації та соціалізації. 

Інклюзія - процес збільшення ступеня участі всіх громадян в соціумі, і 

насамперед, що мають труднощі у фізичному розвитку. Він припускає розробку 

і застосування таких конкретних рішень, які зможуть дозволити кожній людині 

рівноправно брати участь в академічному і суспільному житті. При інклюзії всі 

зацікавлені сторони повинні брати активну участь для отримання бажаного 

результату. Інклюзія - це процес реального включення дітей з особливостями 

психофізичного розвитку в активне суспільне життя і однаковою мірою 

необхідна для всіх членів суспільства. Дитина з особливими потребами - це не 

обділена долею, це, швидше, визначений спосіб життя за обставин, що 

склалися, який може бути дуже цікавий їй і оточуючим людям, якщо 

порушення розглядати в рамках соціальної концепції. 

Інклюзивна освіта - це система освітніх послуг, що ґрунтується на 

принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права навчатися за 

місцем проживання, що передбачає навчання дитини з особливими освітніми 

потребами, зокрема дитини з особливостями психофізичного розвитку, в 

умовах загальноосвітнього закладу [1, с. 34]. В основу інклюзивної освіти 

покладена ідеологія, яка виключає будь-яку дискримінацію дітей; забезпечує 

рівноцінне ставлення до всіх людей, але створює спеціальні умови для дітей з 

особливими потребами. В інклюзивних класах діти з особливими потребами 

включені в освітній процес. 

Діти з особливими потребами стають частиною нашого життя, вони 

включаються в загальноосвітні школи, оточення, спільноти. До них ставляться 

як до рівних і як таких, що заслуговують на повагу і сприйняття їх такими, як 
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воші є. Це те право, яким всі ми користуємось як члени суспільства. 

Концепція інклюзивної освіти відображає одну з головних демократичних 

ідей - усі діти є цінними й активними членами суспільства. Навчання в 

інклюзивних навчальних закладах є корисним, як для дітей з особливими 

освітніми потребами, так і для дітей з нормальним рівнем розвитку. Інклюзивна 

освіта передбачає створення освітнього середовища, яке б відповідало потребам 

і можливостям кожної дитини, незалежно від особливостей її психофізичного 

розвитку. 
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