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ПЕРЕДМОВА 

 

 

Ти можеш!» – повинен 

нагадувати вчитель учневі.  

«Він може!» – повинен 

нагадувати колектив.   

«Я можу!» – повинен 

повірити в себе учень. 

   В. Шаталов 

 

 

Дитина – це особливий, неповторний світ, пізнати який може лише той, 

хто небайдужий до її долі, хто може разом з нею радіти успіхам, розділяти 

невдачі, розуміти кожен крок та допомогти зробити правильний життєвий 

вибір. Цей цінний імператив, висунутий великим гуманістом 

В. Сухомлинським є неодмінною передумовою успішного навчання, 

виховання і розвитку дітей, незалежно від їхнього стану здоров’я, наявності 

фізичного чи інтелектуального порушення.  

Кожна людина має право на повноцінне життя, освіту, якість якої не 

відрізняється від якості освіти решти людей. Саме цей принцип є основним в 

організації інклюзивного навчання дітей та молоді з особливими освітніми 

потребами. Згідно з ЮНЕСКО інклюзивне навчання – це «процес звернення і 

відповіді на різноманітні потреби дітей та молоді через забезпечення їхньої 

участі в навчанні, культурних заходах і житті громади та зменшення 

виключення в освіті та навчальному процесі».  Метою інклюзивного 

навчання є покращання навчального середовища,  в якому педагоги і діти 

готові віднайти у своїх серцях турботу про когось іншого, допомогти 

повірити у свої сили за для досягнення успіху.  

    

                                                      

                                                                                             Демченко Ірина 

завідувач науково-дослідної 

лабораторії «Інклюзивної педагогіки» 

Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини 

 



 


