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Передмова

Шановні студенти, викладачі та усі, хто цікавить-
ся темою інклюзії в літературі та книговиданні! 

Вашій увазі пропонується навчальний посібник, 
де зібрані теоретичні та практичні матеріали, напра-
цьовані за роки викладання вибіркової дисципліни 
«Інклюзивна література в сучасному європейському 
книговиданні» для студентів Київського університе-
ту імені Бориса Грінченка. Представлені матеріали 
містять результати теоретичного аналізу, наукових 
досліджень і практичних апробацій та стосуються 
історії, розвитку та використання поняття «інклюзив-
на література» в якості просвітницького інструмен-
ту. Розвиток інклюзивної літератури розглядається 
в контексті адаптації світового досвіду та її сучсного 
стану як новітнього видавничого тренду в Україні як 
частині європейського комунікаційного простору. 

Авторка навчального посібника досліджує тему 
інклюзивної літератури як письменниця, видавчиня, 
викладачка та науковиця, що дає можливість підійти 
до висвітлення предмету дослідження комплексно, 
системно та в контексті практичної реалізації.

Український культурно-просвітницький проєкт 
«Інклюзивна література» був презентований 20 черв-
ня 2018 року в Союзі Українців у Великій Британії за 
підтримки посольства України у Великій Британії. 

У 2019 році українська інклюзивна література 
була представлена на сцені Франкфуртського книж-
кового ярмарку, що є одним з найпотужніших книж-
кових форумів світу. 
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Авторка посібника провела низку зустрічей 
та консультацій з європейськими партнерами, 
які розвивають тему інклюзивної літератури в 
своїх країнах, зокрема, видавництво «WickWick» 
з Фінляндії, проєкт «Inclusive minds» з Великої 
Британії. Подібна співпраця дозволила використа-
ти найуспішніші європейські кейси у роботі над 
навчальним курсом та, відповідно, представленим 
навчальним посібником.

Метою курсу «Інклюзивна література в сучас-
ному європейському книговиданні» для студентів 
Київського університету імені Бориса Грінченка є 
формування соціальної відповідальності та поваги до 
особистої різноманітності через вивчення основних 
характеристик, історичних та виробничих особливо-
стей видавничого напряму інклюзивної літератури.

На порядку денному світових видавців поста-
ють такі питання як доступність, безбар’єрність, 
інклюзія. Саме повага до особистого різноманіття, 
соціалізація та інтеграція людей з інвалідністю в су-
спільство вимагає від видавничої сфери, як надзви-
чайно соціально відповідальної сфери економічної 
та інтелектуальної діяльності, адекватної реакції та 
компетентно сформованих реакцій. 

Завдання курсу передбачають:
– спроможність комплексно розв’язувати про-

блему на прикладі формування нового видавничого 
напряму;

– здатність продукувати нестандартні ідеї, твор-
чо підходити до вирішення проблеми чи виконання 
завдання;

– виконувати пошук, оброблення та аналіз інфор-
мації з різних джерел;

– спроможність аналізувати, систематизувати й 
використовувати у професійній сфері сучасні знання;

– здатність виявляти стійке бачення сучасних 
проблем розвитку суспільства, людського буття, 
духовної культур, займати активну громадянську 
та життєву позицію, нести соціальну відповідаль-
ність на різних рівнях (особистому, професійному, 
громадянському);

– уміння демонструвати повагу до різноманіт-
ності та мультикультурності;

– здатність усвідомлювати основні принципи по-
будови інклюзивного суспільства;

– розуміння основних поліграфічних процесів і 
вимог до поліграфічного виконання видання;

– розуміння основних етапів розвитку інклю-
зивної літератури в європейському контексті, в 
світі та Україні, визначення та наповнення терміну 
«Інклюзивна література», основні інклюзивні книж-
кові проєкти в Україні та світі; основні категорії 
інклюзивних видань, аналіз існуючих в Україні та 
світі інклюзивних літературних конкурсів, основні 
етапи організації інклюзивних книжкових проєктів 
та особливості інформаційної підтримки;

– уміння знаходити та використовувати інформа-
цію з інформаційних ресурсів, джерел (електронних, 
письмових, архівних та усних), виконувати конкрет-
них практичних завдань, як використовувати від-
повідну термінологію з категорії інклюзивної літера-
тури в усній та письмовій формах. 
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Курс складається з 4-х модулів, загальним обся-
гом 120 годин, з них: 8 годин – лекційних, 48 годин – 
семінарських занять, 56 години – самостійна робота.

У першому змістовному модулі «Інклюзивна літе-
ратура: витоки та особливості формування» розгля-
дається та відпрацьовується на семінарських занят-
тях: основні події та чинники формування напряму 
української інклюзивної літератури, визначення 
терміну «інклюзивна література» та категоризація 
інклюзивних видань.

Другий змістовний модуль «Інклюзивне книгови-
дання як новітній напрям світового книговидання» 
присвячено вивченню загальних рис та особливо-
стей розвитку сучасного книговидання, розвитку до-
ступних книжкових форматів.

Третій модуль «Сучасний стан та перспективи 
розвитку української інклюзивної літератури» до-
зволить вивчити та проаналізувати вплив європей-
ських інноваційних книжкових проєктів на розвиток 
інклюзивного книговидання та літератури України. 

Четвертий модуль «Інклюзивна література як 
інструмент суспільної комунікації» допоможе зро-
зуміти практичний вимір застосування такого ін-
струменту, як інклюзивна література, у сфері су-
спільної комунікації.

Завершує вивчення кожного змістовного блоку 
модульна контрольна робота. Підсумовуючим ви-
пробовуванням є залік.

Частина перша    
ІНКЛЮЗИВНА ЛІТЕРАТУРА: 
ВИТОКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ 
ФОРМУВАННЯ

Тема 1. Передумови виникнення 
напряму інклюзивної літератури

Інклюзія впевнено стає обов’язковою умовою іс-
нування сучасного демократичного суспільства. 
Прийняття законодавчих актів України щодо ро-
звитку інклюзивної освіти, активне впровадження 
принципів інклюзивної освіти в українських на-
вчальних закладах, перші поразки та здобутки пока-
зали, що в інформаційній, культурній сферах україн-
ське суспільство потребує системної дослідницької 
та просвітницької діяльності на шляху до сприйнят-
тя інклюзії.

Одним з найефективніших кроків для розбудови 
інклюзії може вважатися розвиток та популяриза-
ція інклюзивної літератури через формування ком-
плексного видавничого напряму.

Історично так склалося, що особи з інвалідністю, 
питання особистого різноманіття у літературі висвіт-
лювалися відповідно до стану сприйняття цих людей 
і питань безпосередньо у суспільстві. 

В історії публічного обговорення теми книжкової 
інклюзивності, як майданчика для репрезентації літе-
ратурних персонажів з різним коліром шкіри, особли-
востями розвитку, інвалідністю, можна виділити різні 
періоди. Але, безперечно, публікація Ненсі Лерік у 


