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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Інклюзія, особисте різноманіття, 

доступність є сьогодні одними з найактуальніших питань у світі. Міжнародна 

спільнота поступово відходить від класичного визначення інклюзії як включення 

осіб з інвалідністю до рівноправного соціального життя. Інклюзія передусім 

визначається як ширший процес сприйняття суспільством осіб, які зазнають 

найбільших дискримінаційних проявів.  

За даними МОН України на початок 2020 року в Україні створено 13782 

інклюзивні класи. А це означає, що найменше 13782 шкільні колективи почали 

писати свою історію інклюзії в Україні. І якою ця історія буде, великою мірою 

залежить від стану інформаційної підготовки суспільства.  

В усьому світі постійно триває пошук ефективних просвітницьких 

інструментів для розвитку інклюзії. Ми вирішили зосередитись на використанні 

української художньої літератури про героїв з інвалідністю та у доступних 

форматах, інклюзивної літератури, в освітньому процесі, оскільки використання 

літературних прикладів є м’яким та гнучким просвітницьким інструментом, що 

вже довів свою ефективність за кордоном та заслуговує на активне впровадження 

в Україні. 

Термін «інклюзивна література» є інноваційним для українського наукового 

середовища. Його обґрунтування та публічне використання почалося з 2016 

року, коли відбувся Всеукраїнський просвітницький проєкт «Інклюзивна 

література». Саме тоді вперше в усіх регіонах України школярі почули про 

художні книжки українських авторів, що розповідають про людей з інвалідністю 

та особисте різноманіття.  

Включення інклюзивних творів до шкільної програми або до 

рекомендованих списків для позакласного читання дозволяє школярам значно 

розширити межі власного сприйняття світу і себе в цьому світі, допомагає 

формуванню толерантного ставлення до особистого різноманіття, до «інакших». 
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Використання інклюзивної літератури в інклюзивних класах може бути 

одним з мезофакторів соціалізації дитини з особливими освітніми потребами у 

суспільстві. У звичайних класах загальноосвітніх шкіл читання інклюзивних 

творів дозволяє м’яко, через аналіз літературних персонажів та сюжетів дозволяє 

обговорювати у колективі складні соціальні питання, боротися зі стереотипами, 

виховувати в дітях повагу до прав людини. 

Мета роботи – теоретично та емпірично дослідити актуальність 

використання інклюзивної літератури в освітньому середовищі, 

продемонструвати широкі можливості інклюзивної літератури як 

просвітницького інструменту щодо гуманізації освіти як початкової школи, так і 

вищої.  

Поставлена мета дослідження зумовила такі завдання:  

1. Дослідити стан використання інклюзивних творів в українському 

освітньому середовищі та скласти рекомендаційний список творів на інклюзивну 

тематику для використання в освітньому процесі;  

2. Визначити ефективність введення в освітній процес студентів 

журналістських спеціальностей вибіркового курсу «Інклюзивна література в 

сучасному книговиданні»;  

3. Визначити ефективні моделі роботи з інклюзивними виданнями для 

подальшого використання в освітньому процесі. 

Об’єктом дослідження: Гуманізація освіти засобами інклюзивної 

літератури.  

Предмет дослідження – просвітницький механізм використання 

інклюзивної літератури в освітньому процесі. 

Методологічні засади дослідження: Реалізація мети та завдань роботи 

обумовила використання низки методів. Для вивчення стану розробленості теми 

було застосовано метод систематизації. Аналіз допоміг виокремити інклюзивні 

літературні проєкти та визначити їхні функціональні характеристики для 

застосування в освітньому процесі. Методом опитування досліджено 



5 

 

компетенції, які розвиває впровадження навчальних курсів з вивчення 

інклюзивної літератури. Узагальнити отримані знання дозволив метод синтезу.  

З метою верифікації отриманих результатів анкетування було використано 

порівняльно-статистичний та логіко-аналітичні методи дедукції та індукції.   

Наукова новизна одержаних результатів полягає у вивченні освітнього 

виміру інклюзивної літератури. На основі проаналізованих проєктів було 

розроблено практичні кейси застосування інклюзивної літератури в освітньому 

процесі. 

У результаті проведеного дослідження вперше було вивчено ефективність 

навчального курсу «Інклюзивна література в сучасному книговиданні» та 

компетентності, які він розвиває. 

Практичне значення. Результати дослідження використані для 

вдосконалення методики викладання навчального курсу «Інклюзивна література 

в сучасному книговиданні». Практичні кейси роботи з інклюзивними творами 

можуть бути використані в освітньому процесі вчителями, вихователями, 

асистентами вихователів, психологами, реабілітологами, викладачами вищих 

навчальних закладів. 

Апробація результатів дослідження. Результати наукового дослідження 

були апробовані на конференції у вигляді доповіді, а саме: на ІІ Всеукраїнській 

науково-практичній онлайн-конференції «Практичні комунікаційні кейси в 

інклюзивному освітньому середовищі» (30.11 -1.12.2020). 

Публікації. Основні положення наукової роботи було викладено в 

публікації: 

Тищенко В. О. «Інклюзивна література у програмі початкової школи» / 

В.О.Тищенко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Практичні комунікаційні кейси в інклюзивному освітньому середовищі» (Київ, 

30 листопада 2020 р.) - К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2020. 

– 25-27. 
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Структура наукової роботи. Структура роботи визначена її метою і 

завданнями. Наукове дослідження (загальний обсяг – 28 стор.) складається зі 

вступу, трьох розділів, кожен із яких має підрозділи і висновки, загальних 

висновків, списку використаних джерел (28 найменувань), додатків (8 

найменувань). 
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РОЗДІЛ 1  

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ 

ІНКЛЮЗИВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ  

1.1. Сутність інклюзивної літератури 

Термін «інклюзивна література» є інноваційним для українського 

книжкового середовища. Поява цього терміну свідчить про систематизацію та 

комплексний підхід до літературних творів, які раніше виходили у категоріях 

«книжки про особливих», «книжки про інвалідність», «книжки про 

толерантність», «книжки на важливі соціальні теми» тощо. Використовуючи 

поняття «інклюзивна література», ми послуговуємося визначенням, яке 

запропонували в рамках однойменного просвітницького проєкту «Видавничий 

центр «12» та БО «Право на щастя».  

Згідно з ним, «інклюзивна література (inclusive literature) – це література, 

орієнтована на формування позитивного сприйняття інвалідності та особистої 

різноманітності». 

Вона об’єднує такі напрями: 

● література, яка розповідає про осіб з інвалідністю, формуючи у 

читачів позитивне сприйняття стану таких людей (книжки, які фокусують 

інтерес читача на загальнолюдських якостях та можливостях літературних героїв 

з інвалідністю; які покликані зробити спілкування з такими людьми 

взаємозацікавленим та комфортним); 

● література, яка спрямована на сприйняття особистої різноманітності 

(гендерні, національні, культурні та ін.); 

● література для дітей з особливими освітніми потребами (книжки 

шрифтом Брайля, з використанням піктограм, тактильні, книжки-картинки та ін.) 

[13, с. — 125] 

Проєкт 2016 року став стимулом для вітчизняних дослідників, педагогів, 

видавців звертатися до теми інклюзивної літератури.  
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Дедалі більше дослідників звертають на важливість інклюзивної літератури 

у просвітницькій діяльності. 

«У тих ситуаціях, коли не вистачає отого життєвого досвіду, варто 

звертатися до літератури. Чимало таких ситуацій (мовчання, нерозуміння, 

цькування, самотність, відчуження, маленькі кроки успіхів та великі надії) у 

творах уже прописані – і точки зору батьків дітей з інвалідністю, і з точки зору 

світу, в якому вони перебувають». [20, с. — 4-5] 

Педагоги успішно використовують рекомендації щодо проведення 

щорічних днів толерантності, зокрема за допомогою художніх творів на 

інклюзивну тематику. Бо саме через літературний твір легше та цікавіше 

прищепити дитині поняття толерантності, поваги до права людини, дати 

розуміння запобігання булінгу.  

Сучасні художні інклюзивні твори, як правило, вже використовують 

сучасну термінологію: особи з інвалідністю, особи з особливими освітніми 

потребами. Закон України «Про освіту» визначає особу з особливими 

освітніми потребами як особу, яка потребує додаткової постійної чи тимчасової 

підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення її права на освіту. І це не 

завжди лише особи з інвалідністю. Замість терміну «інвалід» на законодавчому 

рівні введений термін «особа з інвалідністю». Так само як інклюзія загалом є 

людиноорієнтовною, так і у фокусі художньої літератури на тему інклюзії є, 

перш за все, людина, а не інвалідність або певні особливості розвитку. 

Реалізація мети та завдань роботи обумовила використання низки методів. 

Для вивчення стану розробленості теми було застосовано метод систематизації. 

Аналіз допоміг виокремити інклюзивні літературні проєкти та визначити їхні 

функціональні характеристики для застосування в освітньому процесі. Методом 

опитування досліджено компетенції, які розвиває впровадження навчальних 

курсів з вивчення інклюзивної літератури. Узагальнити отримані знання 

дозволив метод синтезу.  



9 

 

З метою верифікації отриманих результатів анкетування було використано 

порівняльно-статистичний та логіко-аналітичні методи дедукції та індукції.   

 

1.2. Історіографія використання інклюзивної літератури в освітньому 

процесі 

Питання рівності, особистого різноманіття та доступності — одне із 

найважливіших у реаліях ХХІ століття. Суспільство поступово відходить від 

традиційного уявлення, що інклюзія — питання виключно про інвалідність. 

Інклюзія — це, насамперед, процес сприйняття найменш захищених верств 

населення або тих, хто піддається дискримінаційним проявам.  

Пришвидшити ці процеси та полегшити їх допомагає інклюзивна 

література. 

В історії публічного обговорення теми книжкової інклюзивності, як 

майданчика для репрезентації літературних персонажів з різним кольором шкіри, 

особливостями розвитку, інвалідністю, можна виділити кілька визначних 

моментів та важливих періодів. Але безперечно, що публікація Ненсі Лерік у 

1965 році «Абсолютно білий світ дитячих книг» відкрила нову еру у світовій 

культурі книговидання, заклала підвалини для вивчення питань інклюзивної 

літератури. [4, pp. 63-65]. Ненсі Лерік у своїй статті вказала на неприпустимість 

використання у дитячій літературі виключно персонажів з білим кольором 

шкіри, поодиноких літературних героїв з іншим кольором шкіри подавати 

виключно у негативному чи принизливому образі. Тогочасній Америці подібна 

риторика надала стимул для відстоювання прав людей різних національностей, 

кольору шкіри, фізичних особливостей. І одним з ключових елементів такої 

боротьби став саме факт використання різноманітної літератури з 

просвітницькою метою. 

Основний обсяг дослідницької бази інклюзивної літератури та 

використання інклюзивної літератури для впровадження принципів рівності та 
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толерантності в освітньому процесі належать закордонним дослідникам. 

Зокрема, дослідження С. Ендрюс, Е. Вуперер, М. Прейтер та інших. 

Незважаючи на те, що у світовій науковій літературі термін «інклюзивна 

література» не є остаточно визначеним, він часто використовується 

дослідниками для зображення осіб з інвалідністю, особливостями розвитку, а 

також питань особистого різноманіття у літературних творах.  

Кіт Л’юс у статті «Інклюзивна література: вибір ресурсів для представлення 

інвалідності в школі» для спеціалізованого журналу Федерації вчителів 

початкової школи Онтаріо наголошує на тому, що усі учні повинні бачити, що 

вони представлені в книгах, які читають вдома та використовуються у школі. [3] 

 Американська дослідниця Емілі Вуперер у своїй статті зазначає, що 

«Література для дітей та молоді має багато різних завдань. Вона може носити 

суто розважальний характер або допомагати дітям та молоді краще розуміти світ, 

в якому вони живуть та вирішувати проблеми, з якими вони стикаються. Вона 

також знайомить читача з новими місцями, ідеями, ситуаціями або зображує 

характери, через які читач може краще зрозуміти себе. Дитяча та юнацька 

література, що зображує персонажів з інвалідністю є важливим інструментом для 

кращого розуміння, пізнання та спілкування з людьми з інвалідністю». [7] 

Серед українських науковців предметного дослідження окремого 

видавничого напрямку інклюзивної літератури не проводилось до 2019 року.  

За 2019-2020 роки були підготовлені та видані 2 видання, які безпосередньо 

досліджують тему інклюзії у літературі та книговиданні. У колективній 

монографії «Видавнича діяльність в умовах розвитку новітніх технологій: 

вивчення запитів фахівців» під загальною редакцією Горбенко Г.В., кандидата 

педагогічних наук, доцента інституту журналістики Київського університету 

імені Бориса Грінченка у 2019 році, окремий розділ присвячений виданню 

інклюзивної літератури як інноваційного напряму розвитку видавничої сфери 

України. Матеріал підготовлений доцентом кафедри видавничої справи 

Осмоловською О.А. У 2020 році побачив світ підручник «Література та 
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інклюзія», підготовлений О.Деркачовою та С.Ушневич, де розглядаються 

різноманітні приклади художніх інклюзивних творів українських та зарубіжних 

авторів. 

Розширення меж практичного використання інклюзивної літератури у 

просвітницькій діяльності сприяє зростанню зацікавленості вітчизняних 

науковців у цій темі. Зокрема на базі Київського університету імені Бориса 

Грінченка було проведено дослідження рівня присутності інклюзивної 

літератури у видавничих портфелях українських видавців. [20] Дослідження 

зазначило потенційну наукову привабливість теми інклюзії в літературі та 

механізмів її застосування, зокрема, в освітньому процесі. 

  

Висновки до розділу 1  

Термін «інклюзивна література» є інноваційним для українського наукового 

середовища. Це поняття актуальне, живе та дискутивне, воно знаходиться у стані 

постійного змістовного наповнення та детального дослідження. Незважаючи на 

недостатній стан наукового дослідження цей термін вже успішно 

використовується на практиці: літераторами, видавцями, бібліотекарями, 

культурними діячами тощо. Це свідчить про високий потенціал теми інклюзії в 

художній літературі. Особливо актуальним є вивчення такої літератури саме у 

початковій школі, адже саме у цей час у дітей формується світогляд, базові 

поняття про рівність та толерантність. 
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РОЗДІЛ 2 

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ 

ЛІТЕРАТУРИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛИ 

2.1. Інклюзивна література в українській початковій школі 

Згідно Концепції Нової української школи одними з 10 ключових 

компетентностей нової школи є соціальна та громадянська компетентності. Це 

«усі форми поведінки, які потрібні для ефективної та конструктивної участі у 

громадському житті, в сім’ї, на роботі. Уміння працювати з іншими на результат, 

попереджати і розв’язувати конфлікти, досягати компромісів. Повага до закону, 

дотримання прав людини і підтримка соціокультурного різноманіття». [23] 

Тобто вміння знаходити компроміс з іншими людьми, поважати їхні права 

та особисте різноманіття декларується однією з підвалин Нової української 

школи. Залишається знайти ефективні методи досягнення цієї мети. І тут саме 

література про «інакших», про повагу до особистого різноманіття, про 

сприйняття інвалідності, тобто інклюзивна література, може бути і вже є 

ефективним інструментом просвітницької діяльності в освітньому середовищі. 

За даними МОН України «Станом на 1 січня 2020 року в інклюзивних 

класах навчається 19345 учнів із особливими освітніми потребами. На початок 

2020 року в Україні створено 13782 інклюзивні класи.» [27] А це означає, що 

найменше 13782 шкільні колективи почали писати свою історію інклюзії в 

Україні. 

Використання інклюзивної літератури саме у класах початкової школи 

допомагає створити засади толерантності. Чим раніше почати говорити з дітьми 

на теми інвалідності та різноманітності, тим більше шансів на запобігання 

булінгу та проявів агресії. А говорити на важливі соціальні теми з дітьми краще 

через цікаві літературні образи та сюжети. 

Включення творів на інклюзивну тематику до шкільної програми чи 

програми позакласного читання розширює кругозір дітей. Вони швидше 
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усвідомлюють, що світ різноманітний, що є люди, які відрізняються від них. Так 

формується толерантне ставлення до найменш захищених груп населення. 

Інклюзивна література для дітей — це інструмент, який дозволяє м’яко та 

просто, в ігровій формі пояснити складні речі. Діти охоче обговорюють казкових 

персонажів, проекціюють їх на реальне життя та знаходять з ними паралелі. 

Таким чином, колектив дітей обговорює складні соціальні питання, виховується 

толерантність та позитивне сприйняття “інакшості”.  

Для ефективного дослідження застосування інклюзивної літератури в 

освітньому процесі, а зокрема, у початковій школі, було проаналізовано 

підручники з літературного читання та хрестоматії, складені за програмою Нової 

Української Школи. 

Для аналізу були використані такі підручники: 

—  “Українська мова та читання 2 клас” 1 та 2 частини, Микола Вашуленко, 

Оксана Вашуленко, Надія Васильківська, Світлана Дубовик; 

— “Українська мова та читання 3 клас” 1 та 2 частини, Микола Вашуленко, 

Оксана Вашуленко, Надія Васильківська, Світлана Дубовик; 

— Хрестоматія сучасної української дитячої літератури для читання в 1, 2 

класах; 

— Хрестоматія сучасної української дитячої літератури для читання в 3, 4 

класах; 

— Сапун Г. М. “Українська мова та читання 2 клас” 1 та 2 частини; 

— Сапун Г. М. “Українська мова та читання 3 клас” 1 та 2 частини; 

— Віра Науменко “Літературне читання 4 клас”  

Розглянемо кожен підручник окремо. 

“Українська мова та читання 2 клас” 1 та 2 частини, Микола 

Вашуленко, Оксана Вашуленко, Надія Васильківська, Світлана Дубовик. 

Підручник був виданий видавництвом “Освіта” у 2019 році. Підручник 

спирається на програму Нової Української Школи, складену під керівництвом О. 
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Савченко. У ньому поєднані як вправи для вивчення української мови, так і 

твори, які призначені для опрацювання на уроках літературного читання. 

Твори, які зібрані у обох частинах, поєднуються повчальністю. Вони 

виховують патріотизм, пропагують Золоте правило моралі, вчать дружбі. Однак 

творів, які б стосувалися інклюзивної тематики, у підручниках немає.  

“Українська мова та читання 3 клас” 1 та 2 частини, Микола 

Вашуленко, Оксана Вашуленко, Надія Васильківська, Світлана Дубовик 

Підручник був виданий видавництвом “Освіта” у 2020 році. Він спирається 

на програму Нової Української Школи, складену під керувництвом О. Савченко. 

Твори базуються на пропагуванні добра, любові та моральних цінностей. У 

підручнику можна знайти один твір на інклюзивну тематику. Це оповідання 

Анатолія Григорука “Гра в шашки”.  

“Гра в шашки”  

Оповідання розповідає про дівчинку Улю та її сусіда — хлопчика, що 

прикутий до візка. Уля знайомиться зі своїм новим сусідом та пропонує йому 

піти до канала погратися, бо там дуже гарно. Але хлопчик відмовляється, бо в 

нього хворі ноги. Це не стало на заваді дружбі, тож Уля запропонувала просто 

пограти в шашки. Хлопчик погодився. Після гри Уля не продовжила з ним 

спілкування, дівчинка влаштувала для хлопчика прогулянку мальовничою 

Русанівкою та підтримала його. Оповідання, перш за все, руйнує той стереотип, 

що з дітьми з інвалідністю складно вигадати якусь гру. Насправді ж з ними 

можна так само гратися, як із тими, хто інвалідності не має.  

Хрестоматія сучасної української дитячої літератури для читання в 1, 2 

класах 

Хрестоматія була підписана до друку у 2016 році. Видало хрестоматію 

“Видавництво Старого Лева”. Її укладачкою є Тетяна Стус. 

Хрестоматія містить у собі твори, що призначені для опрацювання учнями 

1 та 2 класів. Опубліковані лише сучасні українські письменники, як от Ірен 

Роздобудько, Катерина Бабкіна, Іван Андрусяк та інші.  
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Твори, які зібрані у Хрестоматії розкривають теми дружби, добра та зла, 

відповідальності за свої вчинки та інші важливі соціальні питання.  

У Хрестоматії можна знайти один твір на інклюзивну тематику. Це казкове 

оповідання сучасної української письменниці Ірен Роздобудько “Дикі образи 

дикобраза”.  

 “Дикі образи дикобраза” 

У лісі жило Невідомо-Хто. Це було незрозуміле створіння, яке відлякувало 

інших жителів лісу своєю інакшістю. Невідомо-Хто хотіло подружитися із 

різними тваринами, але ті не приймали його до своїх зграй. Невідомо-Хто 

образилося. Але врешті решт, стало зрозуміло, що це Дикобраз.  

Твір показує, що інакшість — це не причина відмовляти у дружбі чи 

спілкуванні. Вчить, що висміювати чи ігнорувати когось тільки через зовнішні 

ознаки — погано. Те, що особа з “іншого племені”, не значить, що вона погана.   

Крім того, казкове оповідання цікаве тим, що воно не має відкритого 

щасливого фіналу. Тобто, ми знаємо, що Дикобраз — ображений та ставиться 

тепер до всіх з пересторогою. Однак, чи знайшов друзів Дикобраз — не 

зрозуміло. 

Хрестоматія сучасної української дитячої літератури для читання в 3, 

4 класах 

Хрестоматія була підписана до друку у 2016 році. Входить до серії “Шкільна 

бібліотека” Видавництва Старого Лева. Укладачкою Хрестоматії є Тетяна Стус. 

Хрестоматія містить у собі твори, які орієнтовані на учнів 3-4 класів. Там 

можна знайти вірші, оповідання, уривки повістей сучасних українських 

письменників, таких як Сашко Дерманський, Катерина Бабкіна, Ірен 

Роздобудько та інших.  

У Хрестоматії можна знайти один твір, який стосується інклюзивної 

тематики. Це частина повісті “Маляка — принцеса драконів” — “Мрія Маляки”. 

“Мрія Маляки” 
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Маляка — дівчинка, що захоплюється драконами та принцесами. Маляка 

має скарбничку-кота, де вона збирає гроші, аби поїхати на драконячий острів.  

Однак Маляка — насправді не Маляка. Дівчинку звати Марійка. Вона має 

проблеми із дикцією. Письменник показує, що така вимова, як у Маляки — це 

нормально. І немає тут нічого страшного. Що перейматися мають тільки ті, хто 

запитує у Маляки її ім’я.  

Діти, які мають проблеми із дикцією, часто сором’язливі, вони бояться 

знайомитися з іншими дітьми, адже у них є страх того, що їх не зрозуміють. 

Сашко Дерманський ніби запевняє дітей, що нічого страшного у цій проблемі 

немає.  

Сапун Г. М. “Українська мова та читання 2 клас” 1 та 2 частини 

Сапун Г. М. “Українська мова та читання 3 клас” 1 та 2 частини 

У цих підручних яскраво виражено пропагування патріотизму, засад добра 

та поваги до старших. Діти, вивчаючи українську мову, також освоюють правила 

поведінки у соціумі. У підручниках поєднані твори як сучасних українських 

письменників (Ірен Роздобудько, Наталі Гуркіної), так і твори письменників 

минулого століття — Василя Сухомлинського, Надії Красоткіної. Також у 

підручниках зібрані фольклорні твори різних народів світу (казки та прислів’я). 

Однак творів інклюзивної літератури, які показують різноманіття нашого світу у 

підручниках не представлено.  

Віра Науменко “Літературне читання 4 клас”  

Підручник знайомить школярів із міфами народів світу. Крім того, у ньому 

зібрані твори українських класиків, як Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана 

Франка, Василя Симоненка, Остапа Вишні та Бориса Грінченка. Також дітей 

знайомлять і з сучасною українською літературою — це твір Сашка 

Дерманського. Але творів на інклюзивну тематику у підручнику немає. 
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2.2. Українські інклюзивні твори рекомендовані для позакласного 

читання у 1 - 4 класах 

Основна мета початкової освіти — це всебічний розвиток дитини. Як 

зазначено у Типовій освітній програмі, розробленій під керівництвом Савченко 

О. Я., “Метою початкової освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів, 

здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та 

індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування 

цінностей та розвиток самостійності, творчості, допитливості, що забезпечують 

її готовність до життя в демократичному й інформаційному суспільстві, 

продовження навчання в основній школі.” [23] 

Програма побудова з метою розвитку у дитини певних компетентностей, що 

допоможуть їй у подальшому розвиватися та ставати активним членом 

суспільства. Це знання, які дитина зможе застосувати на практиці.  

Серед компетентностей можна побачити ті, які пробуджують у дитині 

почуття толерантності, позитивне сприйняття інакшості. А саме: 

“...громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, 

справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, 

усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають співпрацю з 

іншими особами для досягнення спільної мети, активність в житті класу і школи, 

повагу до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних з 

різними проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та 

ідентифікацію себе як громадянина України, дбайливе ставлення до власного 

здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу 

життя...” [23] 

Саме початкова школа забезпечує становлення особистості. Дитина 

розвивається соціально — відкриває творче самовираження, здатність мислити 

критично. Формуються засади поваги до держави, культури, прав та свобод 

інших людей.  
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Саме література допомагає дітям відтворити можливі життєві ситуації, 

обіграти складнощі казкою та показати різноманіття цього світу.  

Твори на інклюзивну тематику забезпечують розвиток громадянської та 

соціальної компетентностей. Пропагують ідеї рівності та толерантності до 

інакшостей.  

Задля покращення та удосконалення програми та розвитку у дітей, що 

вчаться у початковій школі таких рис, як толерантність, чуйність, повага до 

інших та спираючись на рекомендації та рецензії фахівців ми пропонуємо додати 

до переліку літератури для позакласного читання твори сучасних українських 

письменників на інклюзивну тематику.  

Рекомендовані твори на інклюзивну тематику. Твори відповідають 

рівню початкової школи.  

1. Катерина Єгорушкіна “Будиночок з води”, видавництво «Класика» 

Стефана Недериці. Книжка була видана у 2011 році. Це книжка про хлопчика, 

що ніяк не міг навчитися говорити. Одного разу він зустрічає маленьке 

Дельфінятко, яке допомагає йому. Хлопчик потрапив у Золоту Школу Дельфінів, 

де навчився не тільки говорити, а й розуміти себе та інших. Додатком до книги є 

музичний альбом, створений Стефаном Недерицею. У ньому поєднана класична 

музика разом зі звуками дельфінів, моря та чайок. [17] 

2. Катерина Бабкіна “Гарбузовий рік”, видавництво “Старого Лева”. Книжка 

була видана у 2014 році. Це збірка історій про жителів міської садиби. 

Велосипед, овочі, візочок, діти, дорослі — всі вони взаємодіють між собою: 

спілкуються, проживають певні емоції. Головною особливістю книги є те, що в 

ній показані відносини дитини у інвалідному візочку із навколишнім світом. [8] 

3. Катерина Бабкіна “Шапочка і кит”, видавництво “Старого Лева”. Книжка 

була видана у 2015 році. Після хіміотерапії у Хлопчика випало волосся і він не 

хотів знімати шапочку. Через це його так і прозвали — Шапочка. Взагалі, йому 

мало чого було дозволено. Не можна їсти цукерок, не можна бігати і кататися на 

лонгборді. Шапочка не сумує, у нього є друг Кит, який інколи з’являється над 
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містом. Книга показує, що люди, котрі важко хворіють, не припиняють своє 

існування. просто до їх життя додається додаткове навантаження. [9] 

4. Олена Осмоловська “Сонце в озері твоєму”, Видавничий центр “12”. 

Книжка була перевидана у 2020 році. Головні герої – Аїда, дівчинка з синдромом 

Дауна та Анатолій, хлопчик з аутизмом, діляться з нами своїми мріями та 

враженнями. А казкова родина, яка живе в уяві наших героїв, допомагає їм у 

складній ситуації. Особливість книжки у тому, що вона вчить сприйняттю 

інакшості, а ще вона проілюстрована авторськими ляльками. [25] 

5. Оксана Драчковська “Зайчик-нестрибайчик та його смілива мама”, 

Видавництво “21”, “Чорні вівці”. Книжка була видана у 2019 році. Це 

автобіографічна казка, яка розповідає про сім’ю зайчиків. Однак серед діток-

зайченят є звірятко у візочку. Його матуся піклується про те, щоб малюкові було 

комфортно у цьому світі: вигадує ігри, дбає про те, щоб його не ображали та, 

врешті решт, добивається того, щоб через річку по дорозі до школи проклали 

місток. Оксана Драчковська молодша проілюструвала казку неперевершеними 

ілюстраціями. [16] 

6. Лариса Ніцой “Дві бабуськи у незвичайній школі або скарб у візку”, 

видавництва “Самміт-книга”. Книжка була видана у 2016 році. 

Головні герої цієї повісті вирушають у пошуках скарбу. А допомагати їм у 

цьому будуть кумедні бабусі. Авторка розкриває тему людей з інвалідністю з 

гумором та невимушеною легкістю. Повість кумедна, сповнена смішних сцен. 

Буде цікава як дітям, так і їх батькам! [22] 

7. Оксана Лущевська “Авіа, пташиний диспетчер”, видавництва “Грані-Т”. 

Книжка була видана у 2015 році.  

Це захоплююча історія про голуба Авіа, котрий вирішує, що птахам у 

польотах необхідний диспетчер. Місяці навчання та активних тренувань — і ось, 

птах досягнув своєї мети. Ідея стати диспетчером у Авіа виникла не дарма. Річ у 

тім, що сам він літає дуже погано — поранив крило ще в дитинстві. Але завдяки 

справжній наполегливості, він “розправив крила” своєї мрії. [21] 
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Висновки до розділу 2 

У програмі таких предметів, як українська мова та літературне читання у 

початковій школі зустрічаються твори на інклюзивну тематику. Однак їхня 

кількість надзвичайно мала. З 7 досліджених підручників для вивчення 

літературного читання у початковій школі інклюзивні твори було знайдено лише 

у 3. Одна із компетенцій Нової Української Школи — толерантності та поваги 

до інших потребує більшого залучення інклюзивної літератури для вивчення у 

початковій школі. Такі твори можна обрати, спираючись на рекомендації та 

рецензії фахівців та безпосередні відгуки читачів. З метою удосконалення 

програми та забезпечення дітей якісною літературою на інклюзивну тематику, 

був проведений аналіз сучасного ринку дитячої літератури на тему інклюзії. За 

результатами вивчення та аналізу підготовлений рекомендаційний список 

творів, які можуть бути включені до програми позакласного читання учнів 1 - 4 

класів. 
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РОЗДІЛ 3 

ВИКОРИСТАННЯ ХУДОЖНЬОЇ ІНКЛЮЗИВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ У 

ФОРМУВАННІ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ (УЧНІВ)  

3.1. Опитування щодо ефективності курсу “Інклюзивна література в 

сучасному книговиданні” 

Студенти Київського університету імені Бориса Грінченка мають змогу 

дослідити досвід українських та закордонних видавництв, які займаються 

випуском інклюзивної літератури. Для цього було створено курс “Інклюзивна 

література в сучасному книговиданні”. [24] Дисципліна є вибірковою, її можна 

обрати на 2 курсі. Автор курсу доцент кафедри видавничої справи 

О.А.Осмоловська. Під час цього курсі студенти вивчають поняття інклюзії 

загалом, досліджують ринок інклюзивної літератури у світі та Україні, 

відкривають нові твори на інклюзивну тематику, дізнаються про конкурси та 

гранти, в яких можуть брати участь як видавці, так і автори.  

Мета навчальної дисципліни – формування соціальної відповідальності та 

поваги до особистої різноманітності через вивчення основних характеристик, 

історичних та виробничих особливостей видавничого напряму інклюзивної 

літератури. 

Курс допомагає студентам освоїти такі навички, як здатність виявляти 

стійке бачення сучасних проблем розвитку суспільства, людського буття, 

духовної культур, займати активну громадянську та життєву позицію, нести 

соціальну відповідальність на різних рівнях (особистому, професійному, 

громадянському) Демонструвати повагу до різноманітності та 

мультикультурності.  

Для дослідження ефективності впровадження курсу “Інклюзивна література 

в сучасному книговиданні” для студентів, які вже пройшли цей курс, було 

створено опитування. В опитуванні взяли участь 19 студентів.  

Поставлена мета опитування зумовила такі завдання: 

●  дослідити, чи доцільно переносити курс до основних дисциплін; 
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●  дізнатися, скільки творів вивчили студенти під час курсу; 

●  з’ясувати, чи планують студенти використовувати цей досвід у 

подальшій роботі; 

●  дізнатися про загальні враження від курсу.  

Для опитування пропонувався такий перелік питань: 

1. Чи потрібно залишати курс курс серед вибіркових дисциплін? 

2. Чи вважаєте ви тему інклюзії актуальною для медійної освіти? 

3. Скільки творів на інклюзивну тематику ви могли назвати до 

вивчення дисципліни? 

4. Скільки творів на інклюзивну тематику ви можете назвати зараз? 

5. Чи допомогла вам дисципліна позбутися певних стереотипів 

стосовно незахищених верств населення? 

6. Як ви вважаєте, чи достатньо книжок на інклюзивну тематику 

представлено на українському ринку? 

7. Чи продовжуєте ви цікавитися новинками книгодруку на інклюзивну 

тематику? 

8. Чи хотіли б ви працювати з темою інклюзії в майбутньому? 

9. Які враження у вас залишилася після вивчення дисципліни? 

 

Інклюзивна література — це напрям, що активно розвивається та 

висвітлюється у медіа. Книги на інклюзивну тематику привертають увагу та 

викликають інтерес. Опитування показало, що 84% студентів погоджуються з 

тим, що тема інклюзії актуальна для медійної освіти. (Додаток 1) Студенти 

видавничої справи мають орієнтуватися в новинках як українського, так і 

світового книгодрукування. Досліджувати новинки, розумітися на сучасному 

ринку та визначити, що необхідно читачеві сьогодення. Видавець має 

проаналізувати достатню кількість літератури, щоб зрозуміти ситуацію на ринку.  
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Результати дослідження показали, що дисципліна “Інклюзивна література в 

сучасному книговиданні” стовідсотково допомогла студентам позбутися 

стереотипів щодо незахищених верств населення. (Додаток 2) Під час курсу була 

розглянута книга “Майя та її мами” Лариси Денисенко. Книжка-картинка 

підіймає важливість таких тем, як розмаїття сучасних варіантів сімейного 

устрою, а показати можливість легкого та не зашореного сприйняття людиною 

іншого. Дівчинка, яка виховується двома мамами, близнюки, які з’явилися на світ 

завдяки штучному заплідненню — книга показує, наскільки цей світ 

різноманітний. На її прикладі та на прикладі інших творів студенти виховували 

в собі толерантність та позитивне сприйняття інакшості. [28] 

Результати опитування показали, що дисципліна “Інклюзивна література в 

сучасному книговиданні” позитивно сприймається студентами як вибіркова та 

має потенціал для переведення до групи основних дисциплін. Про це 

висловилися 26% опитуваних.  (Додаток 3) 

На момент старту курсу більшість студентів, а саме 47% могли назвати лише 

1-2 твори на інклюзивну тематику. Лише 15% змогли згадати 5 творів. І жоден 

не зміг назвати більше 10 творів на інклюзивну тематику. Дисципліна 

“Інклюзивна література у сучасному книговиданні” допомогла розширити ці 

знання. (Додаток 4) 

Станом на кінець курсу 42% опитуваних можуть назвати більше 10 творів 

на інклюзивну тематику. Під час курсу студенти мали змогу ознайомитися із 

роботами досвідчених авторів, як от Катерина Бабкіна, що написала дитячу 

казкову повість “Шапочка і Кит”, так і відкрити нові імена. Вивчення курсу 

передбачає аналіз творів авторів-початків, що стали відомими завдяки 

спецвідзнаці “Tera інклюзія” Міжнародного літературного конкурсу «Коронація 

слова». (Додаток 5) 

На думку студентів, українському ринку не вистачає книжок на інклюзивну 

тематику. Так відповіли 78% опитуваних. (Додаток 6) 42% опитуваних 
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продовжують цікавитися виходом новинок на інклюзивну тематику не тільки в 

Україні, а й за кордоном. (Додаток 7) 

Резюмуючи вивчення курсу та навички, які отримали студенти під час 

нього, двоє студентів, які до початку курсу взагалі не цікавилися інклюзією, 

висловили сформоване бажання працювати у галузі видавничої справи, а зокрема 

у напрямку інклюзивної літератури. (Додаток 8) 

Опитування показало, що дисципліна “Інклюзивна література в сучасному 

книговиданні” викликала у студентів позитивні емоції і є неодноразовим, а 

доволі сталим проєктом. Дисципліна сподобалася студентам своєю 

інформативністю та новизною.  

Отриманий досвід та знання, отримані під час вивчення дисципліни 

“Інклюзивна література в сучасному книговиданні” студенти зможуть 

використати у майбутній фаховій діяльності, зокрема, під час роботи у 

видавництвах.  

Зазначений вибірковий курс дозволив студентам ознайомитися з сучасним 

рівнем наукових досліджень у сфері інклюзії та розширити знання в рамках 

загальних компетентностей; поглибити професійну підготовку в межах обраної 

спеціальності та освітньої програми, здобути додаткові чи розширити існуючі 

результати навчання в рамках загально-професійних чи фахових 

компетентностей; здобути більш повне задоволення освітніх і кваліфікаційних 

запитів для потреб суспільства. 

 

3.2. Практичні кейси з використання інклюзивної літератури 

Розглядаючи особливості вивчення інклюзивної літератури у початковій 

школі та її використання у вищий школі, ми дослідили певні практичні кейси, які 

можуть використовуватися як універсальний інструмент в освітньому 

середовищі. 
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Зокрема, це вивчення літератури, яка надрукована у доступних для дітей з 

інвалідністю форматах. Серед цих книжок — книжки, надруковані шрифтом 

Брайля, тактильні та “мовчазні” книжки, книжки з піктограмами. 

1. Використання книжок, надрукованих шрифтом Брайля.  

Кейс “Світ на дотик”. 

Дітям або студентам пропонують ознайомитися із різними прикладами 

видань шрифтом Брайля. Учні (студенти) із зав’язаними очима можуть 

спробувати прочитати текст або ж самі намагаються його відтворити. Експерти 

розповідають про особливості цього шрифту, історію його створення, 

особливості друку таких книжок. 

Для учнів та студентів це буде новий та цікавий досвід, який допоможе 

дивитися на цей світ ширше, дізнатися про особливості сприйняття друку 

людьми з порушеннями зору. Цей кейс можна посилити колективним 

відвідуванням Музею у темряві «Третя після опівночі». Всі екскурсії тут 

проходять в суцільній темряві у супроводі незрячих гідів. 

2. Книжки з використання піктограм. 

Кейс “Зрозуміло без слів”. 

Учням або студентам розповідають про такий вид книжок, як книжки з 

піктограмами. Спочатку їм пропонується спробувати прочитати уривок тексту, 

який надрукований у такий спосіб. Далі можна запропонувати створити свою 

піктограмну історію. Після того учасники діляться на команди та намагаються 

розшифрувати історії одне одного.  

Учні та студенти сприймають такий спосіб вивчення даного вида літератури 

як цікаву гру. Даний кейс можна посили інформацією про використання 

піктограм у громадських місцях.  

3. Дослідження інклюзивних книжкових фондів бібліотек. 

Кейс “Журналістська розвідка”. 
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Учнів та студентів ознайомлюють із прикладами різноманітної інклюзивної 

літератури: з книгами, надрукованими у доступних форматах, з творами про 

героїв з інвалідністю та особисте різноманіття.  

Далі учням (студентам) пропонується виконати таке завдання — необхідно 

відвідати будь-яку бібліотеку та попросити надати літературу на інклюзивну 

тематику для умовного уроку толерантності.  

Таким чином учні та студенти проводять справжнє невеличке журналістське 

розслідування: знайомляться з бібліотеками, їхнім асортиментом та оцінюють 

стан інклюзивних творів у сучасних бібліотеках. Подібний кейс можна посили 

організацією справжніх уроків толерантності з використанням художніх творів. 

 

Висновки до розділу 3  

Використання інклюзивної літератури на уроках у школі чи на парах в 

університетах — суттєвий крок до толерантності та рівності між усіма групами 

населення. Проаналізовані відповіді дослідження щодо ефективності курсу 

“Інклюзивна література в сучасному книговиданні” показали, що студенти 

зацікавлені у вивченні інклюзивної літератури, під час курсу вони вивчили нові 

твори українських та світових авторів, а також позбулися стереотипів 

щодолюдей з інвалідністю. Головним завдання курсу було показати 

різноманітність цього світу у професійному розрізі, і курс із цим впорався. 

Дисципліна викликала інтерес до подальшого вивчення інклюзивної літератури.  

Були виокремлені практичні кейси, які допоможуть використовувати різні 

види інклюзивних видань на уроках та аудиторних заняттях. Це завдання, які 

допоможуть дітям та студентам краще зрозуміти інклюзивну літературу, 

дослідити історію її виникнення. На власному досвіді діти та студенти зможуть 

побачити, як це працює.  
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ВИСНОВКИ 

Сьогодні увесь світ ставить питання інклюзії та поваги до особистого 

різноманіття на одне з перших місць. Кожна професійна галузь шукає свої 

методи досягнення цієї мети. Освітнє середовище на різних рівнях (початкова та 

вища освіта) може бути саме тим фундаментом, який дозволить виховувати 

толерантність та повагу до прав людини для майбутніх представників усіх 

професійних галузей. 

Аналіз сутності інклюзивної літератури та її використання в освітньому 

процесі учнів початкової школи підтверджує використання інклюзивної 

літератури (inclusive literature) як літератури, орієнтованої на формування 

позитивного сприйняття інвалідності та особистої різноманітності. 

Опрацювання зарубіжного досвіду та аналіз українських художніх текстів на 

тему інклюзії дають можливість зазначити високий просвітницький потенціал 

використання інклюзивної літератури в освітньому середовищі. 

Виходячи із завдань наукової роботи, можна зробити такі висновки: 

1. Під час написання роботи було досліджено програму, яка передбачена для 

вивчення української мови та літературного читання у початковій школі. Було 

опрацьовано 7 підручників для школярів 1 - 4 класів. Серед них лише у трьох 

було виявлено твори на інклюзивну тематику. Такий результат та якісна оцінка 

наявних творів українських авторів на інклюзивну тематику свідчать про 

необхідність більш активного включення інклюзивних творів для вивчення та 

обговорення в освітньому середовищі. 

2. Український ринок дитячої інклюзивної літератури має достатньо 

цікавих, рекомендованих фахівцями творів на інклюзивну тематику, які б 

доцільно було використати для вивчення та обговорення у школах, особливо в 

інклюзивних класах. Спираючись на оцінки фахівців та власний аналіз творів 

розроблено та запропоновано список книжкових видань на інклюзивну тематику, 

рекомендований для використання в освітньому процесі. 
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3. Протягом дослідження було виділено та описано ефективні практичні 

кейси, які можуть бути використані та вже використовуються як моделі роботи з 

інклюзивними виданнями в освітньому процесі:   

- кейс “Світ на дотик” - використання книжок, надрукованих 

шрифтом Брайля;  

- кейс “Зрозуміло без слів” - книжки з використанням піктограм; 

- кейс “Журналістська розвідка” - дослідження інклюзивних 

книжкових фондів бібліотек. 

Ці практичні кейси мають високий просвітницький потенціал як у 

початковій, так і у вищих школах.  

4. На базі Київського університету імені Бориса Грінченка здійснено 

дослідження у форматі опитування щодо оцінювання вибіркового курсу 

“Інклюзивна література в сучасному книговиданні”. Визначено ефективність 

впровадження курсу, зокрема студенти зазначили, що курс дозволив їм  

ознайомитися з сучасним рівнем наукових досліджень у сфері інклюзії та 

розширити знання в рамках загальних компетентностей; поглибити професійну 

підготовку в межах обраної спеціальності та освітньої програми, здобути 

додаткові чи розширити існуючі результати навчання в рамках загально-

професійних чи фахових компетентностей; здобути більш повне задоволення 

освітніх і кваліфікаційних запитів для потреб суспільства. 

5. Інклюзивна література має дієвий потенціал розвитку таких 

компетентностей як виховання толерантності, поваги до інакшості, до 

особистого різноманіття, до прав людини, вміння знаходити компроміси в 

колективі.  
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