




➢ Інклюзія як інноваційний процес соціалізації дітей з

особливостями у навчанні. "Ексклюзія - інтеграція -

інклюзія".

➢ Законодавче забезпечення, рівень відповідальності,

права суб'єктів виховного процесу.

➢ Особлива дитина в групі - практика європейських країн.



Термін «людина з функціональними обмеженнями

здоров’я», який підкреслює специфічний стан здоров’я,

неможливість виконання певних функцій, що призводить

до здійснення атипових соціальних ролей, проте, не

знижує цінності особистості як повноцінного актора

соціальної взаємодії.



Існує ПРОТИРІЧЧЯ між соціальним замовленням на

забезпечення рівних умов отримання освіти дітьми з

функціональними обмеженнями здоров’я та розробленістю

адаптивних програм та готовністю педагогів, освітніх

організацій до реалізації концепції інклюзії.



Ексклюзія – ситуація соціального виключення, яка

характеризується відсутністю соціальних зв'язків, досвіду

комунікацій та порушення типових соціальних ролей.
Умовні групи дітей, які знаходяться в ситуації ексклюзії



Створення збагаченого інклюзивного середовища:  

панацея для педагогів чи перевантаження дітей?

- про різницю між простором та середовищем,

- про можливості та обмеження інклюзивного

середовища,

- що наш мозок ґедоніст,

- про зовнішні ознаки перевантаження,

відповідь на запитання: «Чи можна

інформаційно перевантажити дитину?»



Освітній простір
чи освітнє середовище?

• ЗОНА

• КУТОЧОК

Освітній простір – це місце, яке
охоплює дитину і середовище
їхньої взаємодії, результатом
якого є приріст культури того, хто
навчається.
Середовище – безпосередня

активність дитини.

Осередок, центр.



Справжня інклЮзія не протиставляє, а зближує дві

освітні системи - загальну і спеціальну, роблячи межу між

ними прозорою.



Інтеграція інклюзії 

в приватні заклади дошкільної освіти. 

Основні задачі та їх реалізація. 

ЗАРАХОВУВАТИ 

ЧИ НЕ 

ЗАРАХУВАННЯ 

ДІТЕЙ З 

ОСОБЛИВИМИ

ОСВІТНІМИ 

ПОТРЕБАМИ???

ЯК І ЗА ЯКІ КОШТИ 

СТВОРИТИ 

ІНКЛЮЗИВНИЙ

ПРОСТІР???

ЯК ОРГАНІЗУВАТИ 

ІНКЛЮЗИВНИЙ 

ОСВІТНІЙ 

ПРОЦЕС???

ЯКІ РЕАЛІЇ І 

ПЕРСПЕКТИВИ 

ІНКЛЮЗІЇ В

ПРИВАТНИХ 

НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДАХ???
ЯК ЗАДОВОЛЬНИТИ 

ІНТЕРЕСИ ВСІХ 

БАТЬКІВ???



Практичні аспекти діяльності 

асистента вихователя і асистента дитини

в закладах дошкільної освіти

▪ Нормативно-правові документи, якими

регламентується діяльність асистента

вихователя.

▪ Основні завдання, функції та ключові

компетентності асистента вихователя закладів

дошкільної освіти.

▪ Яку документацію має вести асистент

вихователя?

▪ Чим відрізняється асистент вихователя від

асистента дитини?



Немовленнєва дитина в дитячому центрі: 

покроковий алгоритм роботи педагога

або чому не можна чекати, якщо дитина в 2 роки не розмовляє?

Авторка та ведуча тренінгових програм та майстер-

класів для педагогів та батьків з розвитку та корекції

мовлення у дітей.

Авторка навчально-методичних посібників, зокрема

«Мовленнєвої картки з картинками», яка має гриф МОН

України й рекомендована для дітей з особливими освітніми

потребами, та логопедичного сайту www.logoclub.com.ua

▪ Як затримка мовленнєвого розвитку впливає на формування усіх психічних

процесів дитини;

▪ коли дитину необхідно направити на додаткове обстеження, в яких випадках

та до яких спеціалістів;

▪ про сучасні підходами та особливостями роботи з немовленнєвими дітьми,

які можна застосовувати у практичній діяльності.



Детальніше на сайті

www.iankozlov.com

ЯН КОЗЛОВ

▪ Про емоційний баланс,

▪ про запобігання емоційного вигорання,

▪ інструмент для саморегуляції та впровадження в

педагогічну практику.

http://www.iankozlov.com


«Щастя бути поміченим, 

щастя бути почутим, 

щастя бути реалізованим 

в жорстокому світі здорових людей».

П. Таланчук


