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Інклюзивна освіта – перспектива нова,
Хоч різні можливості – рівні права! 

Кожна дитина – це цілий світ,
Освіта, повага і рівність для всіх!



Інклюзія – процес збільшення ступеня
участі всіх громадян в соціумі. І насамперед
тих, що мають труднощі у фізичному чи
розумовому розвитку. Він передбачає
розробку і застосування таких конкретних
рішень, які зможуть дозволити кожній
людині рівноправно брати участь в
академічному і суспільному житті.



Інклюзія – це принциповий підхід до
розвитку освіти і суспільства. Вона
пов’язана з ідеєю демократичної
участі в площині освіти та поза нею.



Мета інклюзивної освіти – розбудова інклюзивного
суспільства, що дозволяє кожному, незалежно від віку
й статі, етнічної належності, здібностей, наявності або
відсутності особливостей у розвитку, брати участь у
житті суспільства й робити свій внесок в його
розвиток. У такому суспільстві особливості
поважають й цінують.



Інклюзивний заклад освіти забезпечує
інклюзивну модель освіти як систему освітніх
послуг, зокрема: адаптує навчальні програми та
плани, фізичне середовище, методи та форми
навчання, використовує існуючі в громаді ресурси,
залучає батьків, співпрацює з фахівцями для
надання спеціальних послуг відповідно до різних
освітніх потреб дітей.



Законом України «Про освіту» визначено, що громадянин з
особливими освітніми потребами – це особа, яка потребує
додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі з
метою забезпечення її права на освіту.

Тобто, до категорії таких осіб можуть підпадати не тільки діти з
інвалідністю, а й внутрішньо переміщені особи, діти-біженці та діти, які
потребують додаткового та тимчасового захисту, особи, які здобувають
спеціалізовану освіту та/або можуть прискорено опанувати зміст
навчальних предметів, учні з особливими мовними освітніми потребами
(наприклад, ті, які здобувають освіту мовами, що не належать до
слов’янської групи мов) тощо.



Сьогодні в Україні набирає потужних обертів освітня
реформа, невід’ємною частиною якої є інклюзивна
складова. Проблема навчання дітей з особливими освітніми
потребами (ООП) набуває широкої актуальності.
Інтегрування дітей з ООП в освітні заклади – це процес,
який набуває усе більшого розповсюдження. Освітній
інклюзивний простір стає доступний для всіх дітей, адже
право на рівний доступ до якісної освіти та навчання за
місцем проживання в умовах освітнього закладу – це
вимога часу та право всіх дітей.

І. Актуальність проекту



«Вірте в талант і творчі сили кожного вихованця».
Василь Сухомлинський



• Навчання дітей з особливими освітніми потребами 
на сьогодні є одним з найважливіших завдань 

сучасної освітньої галузі;
• Педагоги, батьки, волонтери мають дати можливість 

кожній дитині, незалежно від її потреб та інших 
обставин, повністю реалізувати свій потенціал. 



• Саме для вирішення першочергових завдань сучасної 
освіти щодо  забезпечення рівних прав на освіту для 

всіх дітей, у тому числі для дітей з ООП, творчою 
групою педагогів ПТДЮ розроблено соціально-

творчий  проект 

«Різні можливості – рівні права».



Мета проекту:

• реалізація права дітей з особливими освітніми
потребами на здобуття якісної позашкільної освіти,
їх соціалізація та інтеграція у суспільство;

• формування конкурентоспроможної та життєтворчої
особистості – повноправного громадянина нашої
держави.



Завдання проекту: 
• залучення дітей та молоді з особливими освітніми потребами до

позашкільної освіти;
• створення умов для розвитку особистості дитини;
• залучення батьків, що виховують дітей із особливими потребами до

освітнього та виховного процесу;
• надання інформаційних ресурсів щодо забезпечення додаткової

підтримки дітям з ООП та їхнім батькам, педагогам;
• ознайомлення педагогів із практикою інклюзивної освіти;
• підвищення самооцінки дитини з особливими освітніми потребами;
• формування активної життєвої позиції, розвиток самостійності та

життєтворчості;
• створення умов для творчого розвитку кожної дитини з особливими

освітніми потребами;
• організація цікавого та змістовного дозвілля.



Учасники проекту:
• вихованці гуртків, студій та творчих 

об’єднань ПТДЮ;
• педагоги закладу;
• батьки, члени сімей вихованців закладу.



Термін реалізації проекту:

2018-2021 р.



Етапи реалізації проекту

І. Початковий етап;

ІІ. Організаційно-практичний етап;
ІІІ. Підсумково-оцінювальний етап.



І. Початковий етап
Метою цього етапу є визначення напрямку роботи

проекту. Для цього формується творча група,
визначаються мета та завдання проекту, проводяться
діагностичні дослідження, опрацьовуються джерела
інформації, визначаються напрями роботи з дітьми з ООП,
активно залучаються до організації роботи батьки та
педагоги.



ІІ. Організаційно-практичний етап

Цей етап – є найбільшим. В рамках цього етапу
проходить збір даних про дітей з ООП та їхні
особливості, організовується велика кількість
заходів для всіх учасників проекту, проводиться
психологічний супровід, а також періодично
досліджуються проміжні результати втілення
проекту.



ІІІ. Підсумково-оцінювальний етап

Завершальний етап проекту. Він включає
в себе підведення підсумків реалізації
проекту, та визначення напряму подальшої
роботи з учасниками проекту.



Очікувані результати реалізації проекту:
• об’єднання зусиль педагогів, батьків, громадських

організацій, створення простору для розкриття творчих
можливостей дітей з ООП;

• формування в учасників проекту системи ціннісних
орієнтацій, толерантне ставлення до дітей з ООП;

• розвиток у дітей з ООП навичок самостійності та
підвищення відповідальності за результат;

• поширення досвіду психологічної та соціальної підтримки
дітей з ООП.
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