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Як ми сприймаємо інвалідність ?  Як ми сприймаємо людей з інвалідністю?





Концепція різноманітності

включає прийняття і повагу всього спектра людських характеристик 
в їх соціально-екологічному, історичному та культурному контексті, 
а також розуміння того, що кожна людина, родина, спільнота, 
соціальна група мають унікальність, яка відрізняє їх від інших. 

Ці відмінності можуть включати вік, етнічну приналежність, 
соціальний статус, стать, інвалідність, фізичні здібності, сексуальну 
орієнтацію, релігійний статус,  гендерну ідентичність, освіту, 
географічне положення, мову, сімейний стан, досвід роботи та ін.



Різноманітність - набір свідомих практик, які 
включають, але не обмежуються: 

• Визнання того, що люди мають право відрізнятись від інших

• Розуміння і визнання взаємозалежності людства, культур і навколишнього середовища

• Практика поваги до досвіду, який відрізняється від нашого власного.

• Визнання того, що особиста, культурна і інституційна дискримінація створює суттєві привілеї 
для одних тим самим створюючи і зберігаючи невигідне становище для інших, зокрема для 
тих, кого вважають «іншими, хто не вписується в загальні стандарти»

• Вивчення відмінностей в безпечному, сприятливому середовищі, яке враховує інтереси всіх

• Розуміння один одного, прийняття людського різноманіття, ставлення до всіх людей з 
гідністю та повагою.

• Однакове ставлення до жінок та чоловіків

• Недискримінація

• Вивчення власної поведінки та упереджень, щоб уникнути стереотипних реакцій



Опишіть , що ви думаєте
про айсберг?



Інвалідність - поняття, яке еволюціонує, і … 
є результатом взаємодії, яка відбувається між 
людьми, які мають порушення здоров'я, і 
відносницькими та середовищними бар'єрами і 
яка заважає їхній повній та ефективній участі в 
житті суспільства нарівні з іншими   

Конвенція про права осіб з інвалідністю



ОСОБИ  З ІНВАЛІДНІСТЮ, ЦЕ 

особи зі стійкими фізичними, 
психічними, інтелектуальними або 
сенсорними порушеннями, які при 
взаємодії з різними бар'єрами можуть 
заважати їхній повній та ефективній 
участі в житті суспільства нарівні з 
іншими

Конвенція про права осіб з 
інвалідністю

Фото інтернет



СТЕРЕОТИПИ
Серед суспільства 

пасивні;

слабкі;

залежні від інших

недружні;

тягар для сім'ї, суспільства; 

Серед суспільства 

потребують великих  

фінансових затрат

потребують постійної  

допомоги

від людей з інвалідністю немає 

ні економічної ні духовної  

користі  суспільству

Серед суспільства 

люди з інвалідністю не 

можуть працювати і 

конкурувати на відкритому 

ринку праці; 

неосвічені

Серед осіб з інвалідністю

З якими стереотипами 

серед людей з інвалідністю 

ви зустрічались?

Фото інтернет 



ДЛЯ РОЗДУМІВ …

Які ваші перші емоції, відчуття, коли ви 
розглядаєте фото? 

Фото  інтернет





Стівен
Уілтшир

Пол Сміт



Енні Ханауер

Аліса Шеппард та Лорел Лоусон на репетиції, Нью 
Йорк 

Іван Сівак, Рівно, 



Благодійна модель 



Моральна модель 



Медична модель 



Соціальна модель 



Ключові принципи правозахисного підходу  

Включення

Залучення 

Повага до людської 
гідності 

Рівність чоловіків та 
жінок

Недискримінації

Доступність 

Повага до 
особливостей  ( в тому 
числі дітей); людського 

різноманіття 

Рівність можливостей 

Незалежність, свобода 
робити власний вибір



• Держави-учасниці визнають право осіб з інвалідністю на освіту. Для 
цілей реалізації цього права без дискримінації й на підставі рівності 
можливостей держави-учасниці забезпечують інклюзивну освіту на 
всіх рівнях і навчання протягом усього життя (КПОІ)

• інклюзивне навчання - система освітніх послуг, гарантованих 
державою, що базується на принципах недискримінації, врахування 
багатоманітності людини, ефективного залучення та включення до 
освітнього процесу всіх його учасників ( Закон про освіту)

• інклюзивне освітнє середовище - сукупність умов, способів і засобів їх 
реалізації для спільного навчання, виховання та розвитку здобувачів 
освіти з урахуванням їхніх потреб та можливостей ( Закон про освіту)

Поняття 



• особа з особливими освітніми потребами - особа, яка потребує 
додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому 
процесі з метою забезпечення її права на освіту ( Закон про 
освіту)

• Враховуючи принцип рівності прав усіх громадян, початкова 
мистецька освіта повинна бути доступна для кожного, хто виявляє 
бажання або зацікавленість мистецькою діяльністю з урахуванням 
його здібностей та можливостей. (Концепція інклюзивної 
мистецької освіти)

Поняття 



Дитина як проблема в системі 

Не може 
навчатись

Необхідне 
спеціальне 
обладнанн

я

Не може 
добратись 
до школи 

Відрізняєть
ся від 

інших дітей

Необхідне 
спеціальне 
середовищ

е 

Потрібні 
навчанні 

викладачів 



Система освіти, як проблема 

Ставлення 
викладачів, 

адміністрацій 

Недостатньо 
навчальних 

матеріал 

Відсутність 
гнучких методів 

навчання 

Недоступне 
середовище 

Застаріла 
система 

підготовки  
викладачів 

Відсутність 
підтримки  
викладачів 
та закладів

Батьки не 
залучені 



• Кожен має право на освіту

• Кожен може зіткнутись з труднощами. Кожен потребує допомоги 
в процесі навчання

• Сім'я, освітній заклад, суспільство/ громада несуть спільну 
відповідальність

• Людські відмінності та цінності збагачують суспільство 

• Викладачі, адміністрація закладів  потребують постійної 
підтримки. 

• Командна робота. Міжвідомча координація

Основні переконання властиві інклюзивному 
навчанню



• дитиноцентризму, людиноцентризму, індивідуального вибору освітніх 
траєкторій, форм та методів навчання з урахуванням інтересів учня; 

• протидії всім формам дискримінації та ксенофобії;
• варіативності освітніх програм у мистецьких школах та коледжах, які 

враховують можливості навчання за ними осіб з ООП; 
• безперешкодного доступу, розумного пристосування та 

універсального дизайну мистецько-освітніх закладів;
• активного включення до освітнього процесу всіх його учасників на 

засадах педагогіки партнерства, створення умов для співтворчості;
• інституційного партнерства між мистецькими школами і коледжами, 

інклюзивно-ресурсними центрами та спеціальними корекційними 
школами;

?????

Інклюзивна освіта в митецьких школах 
запроваджується на принципах:



Дякую за увагу 


