
Дитина потребує вашої 

любові найбільше саме тоді, коли 

вона менше всього її заслуговує. 

                             Ерма Бомбек 

Створення рівних можливостей для всіх громадян без винятку – незалежно 

від їх соціального статусу, стану здоров'я, віку та інших показників – одне з 

основних завдань для суспільства, що прагне розвиватися у демократичному 

напрямку. Інклюзивне навчання — це комплексний процес забезпечення рівного 

доступу до якісної освіти дітям з 

особливими освітніми потребами 

шляхом організації їх навчання у 

загальноосвітніх навчальних закладах 

на основі застосування особистісно 

орієнтованих методів навчання.  

Зміст такої освіти та її 

впровадження в Україні сьогодні є ще малознайомою, зокрема і для студентів, 

які готуються до педагогічної діяльності. 17 грудня 2019 року разом на базі 

ВКНЗ "Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка" Житомирської 

обласної ради пройшов круглий 

стіл «Інклюзивне навчання в 

школі», ініціатором якого стали 

Шайкова Аліна Леонтіївна, 

викладач психології, та психолог 

коледжу Мартинюк Л.В.   

В обговоренні проблеми 

взяли участь директор 

інклюзивно-ресурсного центру  Гребенюк Алла Аполлінарівна,  13 вчителів шкіл 

м. Житомира та  м.Коростишева, які працюють з дітьми з особливими 

потребами, а  також  студенти III-IV курсів.  



Термін "діти із особливими потребами" згідно з Міжнародною 

класифікацією стандартів освіти визначається як "особи, навчання яких потребує 

додаткових ресурсів", що охоплює 

достатньо широкі кола дитячого 

населення: обдаровані діти і діти із 

затримкою психічного розвитку, 

діти-інваліди і діти із вадами за 

станом розвитку і здоров'я, діти-

сироти і безпритульні діти тощо. В Україні цей термін поширюється 

переважно на дітей, у яких визначаються особливості або порушення 

психофізичного розвитку, що не повною мірою відповідає змісту 

загальноприйнятої міжнародної термінології.  

Інклюзивно-ресурсний ценетр (ІРЦ) - це установа, яка створена з метою 

реалізації права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років 

на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі, у закладах 

професійної освіти, шляхом проведення комплексної  психолого-педагогічної 

оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-

розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікаційного супроводу.  

Директор Коростишівського ІРЦ Гребенюк А.А. у своєму виступі 

наголосила на законодавчій основі організації інклюзивної освіти в Україні та 

ознайомила з роботою інклюзивно-ресурсного центру м.Коростишева.. Було 

окреслено, які  державні установи здійснюють супровід таких дітей та які діти 

підлягають інклюзивній освіті. Відмітила перші успіхи та труднощі. Зокрема, 

нестачі вчителів-дефектологів, недостатній підготовленості вчителів ЗОШ до 

роботи з дітьми з особливими потребами.  

Зубарєв Максим, студент 341 групи спеціальності 014 Середня освіта 

(фізична культура) , свій виступ присвятив одному з найпоширеніших розладів 

дитинства – гіперактивному розладу з дефіцитом уваги. Таких дітей за 

міжнародними стандартами відносять до  «дітей з особливими потребами», а от 

в Україні ні. Такий розлад у 2004 році Всесвітньою асоціацією дитячої та 



підліткової психіатрії визнаний проблемою №1. Його поширеність за даним 

різних досліджень у середньому становить 3-5% у дітей шкільного віку. А тому 

вчителі у школах досить часто зустрічаються з такими дітьми.  

Заслуговував на увагу і виступ студентка 341 групи Дмитрук Валерія про 

дітей з аутичним розладом.  

Досвідом роботи з дітьми з 

особливими потребами 

поділилися учителі ЗОШ №14 

Подорожня Юлія Петрівна та  

ЗОШ  «Всесвіт» м. Житомира 

Білоброва Лариса Анатоліївна. 

Учасники круглого столу мали можливість отримати відповіді щодо 

основних проблем інклюзивного навчання. Участь у захоході для всіх була 

доброю нагодою публічно представити свою позицію і чітко визначити подальші 

кроки у створенні якісного інклюзивного освітнього середовища, що є одним 

із пріоритетних завдань Нової української школи. 

 


