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Додаток 3.  

Роздавальний матеріал 

Практичне завдання: сегрегація, інтеграція та інклюзія в освіті. 

Що відбувається з цими дітьми у сфері освіти – сегрегація, інтеграція чи інклюзія? 

1. Оксана користується інвалідним кріслом. Вона хоче відвідувати місцеву школу, 

де навчаються її друзі, але у школі немає пандусів і двері такі вузькі, що її крісло 

не проїде через них. 

Це сегрегація, інтеграція чи інклюзія? 

2. Шестикласник Микола, який навчається у загальноосвітній школі, має 

порушення слуху. Вчителька час від час пересаджує дітей з передніх на задні 

парти, щоб таким чином забезпечити рівні умови. Цього разу Микола мав 

пересісти на задню парту і йому приходиться постійно напружувати слух, щоб 

почути, що говорить вчителька. Мама Миколи попросила пересадити його 

поближче, але вчителька відповіла, що вона не може робити винятку, бо 

ставиться до всіх дітей однаково.  

Це сегрегація, інтеграція чи виключення? 

3. Марина навчається в десятому класі. У неї порушення зору. Марина хоче 

відвідувати школу разом із своїм асистентом дитини, який читає їй вголос. Ця 

людина вже давно допомагає дівчині і добре її розуміє. На жаль, асистенту 

Марини прийшлося поїхати у тривалу відпустку і читати вголос стало нікому.  Її 

вчителька говорить, що це не проблема, оскільки Марина розумні дівчина і 

навчається краще за решту учнів у класі. Марина починає нудьгувати на уроках і 

збирається покинути школу. 

Це сегрегація, інтеграція чи інклюзія? 

4. Галина розмовляє за допомогою комунікатора. У цьому їй допомагає асистент 

дитини, але Галина хоче спілкуватися зі своїми однолітками безпосередньо.  

Проте, школа забороняє дівчинці відвідувати школу без свого асистента, та й 

інші діти не розуміють її «мову». 

Це сегрегація, інтеграція чи інклюзія? 

5. У Захара труднощі у навчанні. Йому необхідно, щоб хтось чітко і зрозуміло 

пояснював йому, що відбувається у класі. У класі працює асистент вчителя, який 

разом із вчителькою працює над тим, щоб полегшити Захару навчання разом з 

іншими дітьми. Вчителька заохочує інших дітей спілкуватися із Захаром і 

надавати йому підтримку.  

Це сегрегація, інтеграція чи інклюзія? 

6. У Сергійка епілепсія. Наразі він лише вчиться контролювати свій стан. Йому 

необхідно кожен день під час ранкової перерви приймати ліки. Його класний 
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керівник зробила відповідний запис у журналі, щоб інші вчителі нагадували 

хлопчику про це. Поки що ця система спрацьовує.   

Це сегрегація, інтеграція чи інклюзія? 

7. У школі навчається багато дітей з порушеннями слуху, тому директор школи 

вирішив надати можливість працівникам школи вивчити жестову мову у 

вільний від роботи час. Але не всіх працівників зацікавила ця можливість.   

Це сегрегація, інтеграція чи інклюзія? 

8. Клас відправляється в інше місто, де вони залишаться на ніч в одному з готелів. 

Оля користується інвалідним кріслом і потребує допомоги. Учителька, яка 

відповідає за організацію поїздки, забула перевірити, чи готель, який вона 

замовила, є доступним для Олі – чи є пандус, ліфт, спеціально обладнаний туалет 

тощо. Відміняти замовлення вже пізно і вчителька вирішує, що вони все одно 

їдуть і на місці будуть вирішувати проблеми, якщо такі будуть. 

Це сегрегація, інтеграція чи інклюзія? 

9. В Андрія серйозні емоційні та поведінкові проблеми. Він може спокійно сидіти на 

місці не більше 20-ти хвилин. Але тривалість уроку 45 хвилин і до кінця майже 

кожного уроку Андрій починає відволікати інших дітей. Зауваження вчительки 

викликають у нього приступи люті. Його маму часто викликають до школи з 

вимогою, щоб вона заспокоїла сина.  

Це сегрегація, інтеграція чи інклюзія? 

10. Восьмикласниця Іванна користується інвалідним кріслом. Вона не може брати 

участь у практичних заняттях з хімії, які проводяться в лабораторії на другому 

поверсі – у школі немає ліфта. На всіх інших уроках Іванна бере активну участь. 

Це сегрегація, інтеграція чи інклюзія? 

11. Ярослав – незрячий. Директор місцевої школи відмовився приймати хлопчика і у 

8 років Ярослава відправили у спеціальну школу, де він вивчив азбуку Брайля і 

зараз навчається досить успішно. Коли він приїжджає на канікули додому інші 

діти не хочуть з ним гратися. 

 

 

 

 

 


