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Одним із основних 

принципів освітніх 

стандартів є право 

дітей з особливими 

потребами на інтег-

рацію в суспільст-

во, основою якої є за-

безпечення таким дітям 

доступу до якісної осві-

ти. 

Інклюзивна освіта є 

підходом, який дозво-

ляє адаптувати освітню 

програму та навчальне 

інтегроване середовище 

до потреб учнів, які 

відрізняються своїми 

навчальними можливо-

стями. 

Запозичивши досвід 

міжнародної практики 

у наших партнерів з 

інтеграційної школи 

міста Ерфурта, Землі 

Тюрінгії, Німеччина, 

наш заклад освіти з      

2004 року впроваджує у 

навчальний процес ін-

клюзивну форму на-

вчання. Для ефективно-

го навчання дітей вчи-

телі початкових класів 

використовують елеме-

нти системи педагогіки 

та методики Марії Мо-

нтессорі. Монтессорі-

матеріал надає можли-

вість дитині розвивати 

інтелектуальні, психіч-

ні і моторні здібності.  
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Сьогодні у номері: 

Інклюзія-нова мо-

дель освіти…….1-2 

Заповіді Марії  Мо-

нтессорі………….3 

Спільний українсь-

ко-німецький про-

ект……………...4-5 

Духовне багатст-

во………………....6 

Від серця до сер-

ця………………….7 

Творити, перемага-

ти, радіти……..….8 



 

Інклюзія - нова модель освіти, 
Це - крок назустріч особливим 
дітям. 
Отож, наша школа відкрита для 

всіх дітей, незалежно від їхніх фі-

зичних, емоційних та інтелектуаль-

них, соціальних чи інших особли-

востей, створюючи їм умови з вра-

хуванням психолого-педагогічних 

прийомів, які орієнтовані на задо-

волення потреб дітей.  

Тому ми створили безбар’єрне 

навчальне середовище, надавши 

можливість дітям з особливими 

потребами по-перше, здобути осві-

ту відповідно до своїх інтелектуа-

льних здібностей, по-друге, вільно 

спілкуватися та займатися спільни-

ми справами зі своїми однолітка-

ми. Таке інтегроване навчання є 

користним і для здорових дітей, бо 

вони вчаться розуміти проблеми 

інших, стають добрішими, толера-

нтніше сприймають людські від-

мінності, більш активними та са-

мостійними, розуміючи що кожен 

може подолати значні перешкоди і 

досягти успіху. Водночас , спільна 

освіта дітей з обмеженими можли-

востями та їх здорових однолітків є 

о с н о в о ю 

їхньої ін-

теграції та 

адаптації. 

П о в с я к -

денні кон-

такти з 

дитиною зособливими потребами у 

розвитку, на наш погляд, сприяють 

розширенню соціального досвіду, 

можливо , навіть світоглядних меж 

звичайних дітей. 

Вчителі оволодівають різномані-

тними педагогічними методиками, 

що дає їм змогу ефективно сприяти 

розвиткові дітей з урахуванням 

їхньої індивідуальності. 

Корекційно-реабілітаційна робо-

та практичного психолога у роботі 

з дитиною з особливими потреба-

ми направлена на підвищення соці-

альної адаптації  , розвиток самос-

тійності, підвищення розвитку ін-

телектуальнихздібностей, форму-

вання позитивних життєвих пози-

цій, які відповідатимуть їхнім фі-

зичним і психічним можливостям. 

Л.Рачковська,  

директор школи 

Інклюзія—нова модель навчання: 

Всі діти рівні у правах своїх, 

Освіта робить крок назустріч ді-

тям,  

Школа стає відкритою для всіх. 

Павлович О. Б. 

вчитель укр .мови та літератури 

       У 2010 році підписано мемора-

ндум про співпрацю з Львівським 

регіональним інклюзивним ресурс-

ним центром в рамках канадсько-

українського проекту "Інклюзивна 

освіта для дітей з особливими осві-

тніми потребами в Україні." 

        На базі нашої школи прово-

дяться міжнародні, обласні, міські, 

районні семінари за участю науко-

вців, медичних працівників, соціа-

льних служб, громадських органі-

зацій. 

Проект  висвітлюється на сторін-

ках львівських мас-медіа. Зокре-

ма ,останнім часом це були статті: 

“ Особливі потреби—рівні можли-

вості”, “Львівська пошта”, квітень 

2011; “ Лежу і вчуся”, “Експрес”, 

вересень 2011; “ Навчити терпимо-

сті та милосердя”, “ Львівська га-

зета”, вересень 2011. 

Вчителі нашої школи  щорічно їз-

дять на стажування та навчання до 

Німеччини..У березні цього року 

вчителі Гнідець О. та Зозуля М. 

повернулись із Ерфурта , Німеччи-

на, де переймали досвід наших ні-

мецьких колег у застосуванні ме-

тодики Марії Монтессорі у навчан-

ні 

дітей з особливими потребами.  

Проект завершено.... 

 

Та добрі справи - 

не завершуються ніколи.  

 

Сподіваємось на продовження  

цієї складної , але необхідної 

справи. 

Це потрібно дітям, батькам, сус-
пільству. 

 

 

Матеріал підготувала Мартинів 

У.П. заступник директора з НВР 



Реалізуючи завдання Програми 

розвитку міста Львова на період 

2008-2012 років, відділ освіти За-

лізничної райадміністрації Львів-

ської міської ради у 2009 році ви-

значив СЗШ № 60 м. Львова опор-

ним закладом освіти із впрова-

дження інклюзії у навчально-

виховний процес, забезпечивши 

право дітей з особливими освітні-

ми потребами на доступ до якісної 

освіти та подальшої їх інтеграції в 

с у с п і л ь с т в о . 

       Станом на 2012 рік у школі 

функціонує 7 інтеграційних кла-

сів: 4 класи - в школі І ступеня, 3 - 

в основній школі, у яких навчаєть-

ся 23 дитини з особливими освіт-

німи потребами. У цих класах 

створена матеріальна база та спе-

ціальне розвиваюче середовище за 

методикою Ма-

рії Монтессорі. 

         У школі 

впродовж шес-

ти років здійс-

нюється напра-

цювання моде-

л і  с п і л ь н о г о  у к р а ї н с ь к о -

німецького проекту з інтеграцій-

ною школою міста Ерфурта Землі 

Тюрінгії, а з 2009 року школа є 

учасником українсько-канадського 

проекту "Інклюзивна освіта для 

дітей з особливими освітніми пот-

р е б а м и  в  У к р а ї н і . " 

         Школа успішно співпрацює 

з: 

Львівською міською дитячою лі-

карнею(вул. П.Орлика); дитячою 

поліклінікою №5 м. Львова;  

Львівським національним медич-

н и м  у н і в е р с и т е т о м  і м . 

Д.Галицького (кафедра загальної 

педіатрії); Львівським національ-

ним університетом ім. Ів.Франка 

(кафедра психології); Львівським 

університетом фізичної культури 

(кафедра лікувальної фізкульту-

ри); благодійною організацією 

"Промінь сонця", Німеччина, Зон-

неншайн; 

Берлінським університетом

(кафедра інклюзії); волонтерськи-

ми представниками (Лейпцігзький 

університет); інгтеграційною шко-

лою м. Ерфурта Землі Тюрінгії, 

Німеччина. 

 

В інклюзивних кла-

сах  взаємодія з інши-

ми дітьми сприяє ког-

нітивному, фізичному, 

мовному, соціальному 

та емоційному розвит-

ку дітей з особливими 

освітніми потребами. 

При цьому діти з типо-

вим рівнем розвитку 

демонструють відповідні моделі поведін-

ки дітям з особливими освітніми потре-

бами і мотивують їх до цілеспрямовано-

го використання нових знань і вмінь. 

В інклюзивних класах взаємодія між 

учнями з особливими освітніми пот-

ребами та дітьми з типовим рівнем 

р о з -

витку сприяє налагодженню між ними 

дружніх стосунків, завдяки чому діти 

вчаться природньо сприймати і толеран-

тно ставитися до людських відмінностей, 

стають більш чуйними, готовими до до-

помоги. 

Так учні 7-В класу, у якому навча-

ються діти з особливими освітніми 

потребами, щорічно проводять різні 

заходи до яких залучають усіх учнів 

класу.  Проводячи  у  грудні 2011 року 

а к ц і ю 

“Миколай 

про тебе 

пам’ятає” 

учні  ра-

зом із кла-

сним кері-

в н и к о м 

Ж а б ’ я к 

О.Ф . Зібрали 

подарунки та 

провідали сво-

їх однокласни-

ків Лозинську 

Юлю, Дзижака 

Дмитра та Те-

раза Олега. 

Також разом з 

ними відвідують театри, святкують  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дні народження . 

 

Ці  години , проведені разом, залиша-

ють глибокий слід усерці кожної дитини. 

 

Жаб’як О.Ф , 

класний керівник 7-В класу 



У 

травні 2011 

р. юні прочани 3-а 

класу, класний кері-

вник Зозуля М.Ю., 

та вихователь Фе-

ренц М.В.,3-б клас-

ний керівник Чериба Г.Д. та 6-в 

класний керівник Жаб’як О.Ф. із 

заступником директора з виховної 

роботи Крутій Н.В. вирушили у 

Страдчівську Хресну Дорогу . 

Старовинне село Страдч  розташо-

ване неподалік від Львова(17 км), 

на горі (359 

м), по дорозі 

на Яворів. 

Історія його 

заснування 

сягає далеких 

княжих часів. 

Село швидко розросталось і отри-

мало назву Стрілиська. У другій 

половині XIст. до Стрілиська при-

мандрував чернець із Києво-

Печерської Лаври. Він зібрав самі-

тників і розпочав з ними видовбу-

вати в скелі підземний печерний 

монастир. Таким чином наприкін-

ці  ХІ ст. на Страдецькій горі пос-

тає Печерська Лавра, яка зберегла-

ся донині.  

У печері є церква Матері Божої 

Нерушимої Стіни, а за 

престолом вхід до Пе-

черської Лаври. На пре-

столі були мощі св. мч. 

Тимотея. На стінах свя-

тилища збереглися дві 

ікони, 

висічені у скельних стінах, а 

саме: ікона Христа Спасите-

ля, увінчаного терном, та іко-

на св. П’ятниці. 

У 1243 р. на Страдецькій го-

рі, відбулась страшна траге-

дія. Під час боротьби з татарами 

загинуло до 2 тисяч людей, вони 

переховувались в печерах, їх  жив-

цем спалили татари . 

За народними переказами після 

Страдецької трагедії зійшла з Неба 

Пречиста Діва Марія та оплакувала 

закатованих татарами людей. 

Згодом на цьому місці повстало 

нове поселення під назвою Страдч 

(місце терпіння, страждання). 

Хочеться побажати усім христия-

нам  ходити на Хресну Прощу до 

Страдча, очищуватись, духовно 

перероджуватись, запалювати своє 

серце любов’ю від Ісусового Серця 

і нести цей скарб іншим людям. 

        Дорогі батьки, беріть приклад 

із власних дітей і разом зі своєю 

сім’єю з любов’ю та покорою мо-

літься на Хресній Дорозі та випро-

шуйте ласки для своїх рідних через 

Матір Божу Нерушиму Стіну в От-

ця  Небесного. 

Заступник директора з вих. робо-

ти КрутійН.В.,  катехит церкви 

Христового Воскресіння 

Марія Василівна, вчителі 

початкових класів Чери-

ба Г.Д.,  Зозуля М.Й., Фе-

ренц М.В. та вчитель 

історії Жаб’як О.Ф  

 Ніколи не чі-

пай дитини, поки 

вона сама до тебе 

не звернеться (у 

якій-небудь фор-

мі)  

 Ніколи не го-

вори погано про 

дитину, ні при ній, 

ні без неї  

 Концентруйся на розвитку 

хорошого в дитині, так що у ре-

зультаті   поганому залишати-

меться все менше і менше місця  

 Будь активний в підготовці 

середовища. Допомагай дитині 

встановлювати конструктивну 

взаємодію з ним: показуй їй мі-

сце кожного розвиваючого ма-

теріалу і правильні способи ро-

боти.  

 Будь готовий відгукнутися 

на заклик дитини, яка потребує 

тебе, завжди прислухайся і від-

повідай дитині, яка звертається 

до тебе.  

 Поважай дитину, яка зро-

била помилку і зможе зараз або 

трохи пізніше виправити її, але 

негайно твердо зупиняй будь-

яке некоректне використання 

матеріалу і будь-яку дію, загро-

зливу безпеці самої дитини або 

інших дітей. 

Поважай дитину від-

почиваючу або  спосте-

рігаючу за роботою ін-

ших, а також дитину, яка 

роздумує про те, що во-

на робить або збирається 

робити. Ніколи не клич 

її і не примушуй до ін-

ших активних дій.  

Допомагай тим, хто шу-

кає роботу і не може вибрати її.  

 Будь невпинним, повторю-

ючи дитині презентації, від 

яких вона раніше відмовлялася, 

допомагаючи дитині засвоюва-

ти раніше незасвоєне, долати 

недосконалість. Роби це, напов-

нюючи навколишній світ турбо-

тою, стриманістю і тишею, ми-

лосердям і любов'ю. Зроби свою 

готовність допомогти очевид-

ною для дитини, яка є в пошу-

ку, і непомітною для тієї дити-

ни, яка вже все знайшла.  

 Завжди при спілкуванні з 

дитиною використовуй найкра-

щі манери і пропонуй їй най-

краще в тобі і найкраще з того, 

що  є в твоєму розпорядженні. 

 

Підготувала за матеріала-

ми преси практичний психо-

лог Сажина С.П. 


