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Інклюзивне навчання ЮНЕСКО визначає як «процес звернення і відповіді на 

різноманітні потреби учнів через забезпечення їхньої участі в навчанні, 

культурних заходах і житті громади, та зменшення виключення в освіті та 

навчальному процесі».  

Тобто учні з особливими освітніми потребами отримують освіту в 

загальному освітньому середовищі за місцем свого проживання, – і це є 

альтернативою інтернатній системі, за якою вони утримуються та навчаються 

окремо від інших дітей, або домашньому та індивідуальному навчанню.  

Питання інклюзії варто розглядати не тільки в аспекті створення доступного 

освітнього середовища для дітей з особливими освітніми потребами. 

Інклюзивна освіта в широкому сенсі передбачає створення рівних можливостей 

для всіх категорій дітей в Україні. Жоден з них не має відчувати себе іншим – і 

це головне завдання інклюзії. 

Список літератури відображає статті з періодичних видань бібліотеки 

Житомирського державного університету ім. Івана Франка за 2014-2018 роки. 

Список призначений для студентів, педагогів, вихователів, батьків, працівників 

соціальних закладів, усіх, кого цікавлять проблеми інклюзивної освіти, питання 

навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами, зокрема дітей з 

порушеннями зору. 
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