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Анотація 

У статті проаналізовано важливі завдання, необхідні для реалізації інклюзивної освіти людей з 

особливими освітніми потребами в Україні. Розкрито особливості розвитку інклюзивної освіти в Україні. 
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Abstract 

The important present-day tasks, necessary for realization of inclusive education of people with special 

educational needs in Ukraine, are analyzed in the article. The peculiarities of inclusive education development in 

Ukraine are described too. 

Keywords: inclusive education, people with special educational needs, the development strategy of the national 

education system. 

 

Розвиток сучасного суспільства України й процеси інтеграції в європейську спільноту гостро 

ставлять питання забезпечення соціального захисту громадян країни, і особливо тих, хто потребує 

його найбільше, зокрема, це діти з особливими освітніми потребами. Актуальність проблеми 

інклюзивної освіти пов’язана, насамперед, з тим, що чисельність дітей, які потребують корекційного 

навчання, неухильно зростає. Модернізація освіти в Україні, що спрямована на демократизацію та 

гуманізацію, зумовлює необхідність впровадження інноваційних технологій, зокрема, в освіті людей 

з особливими потребами. Інклюзія є однією з основних тенденцій розвитку зазначеного типу освіти в 

Україні.  

В Україні, за даними офіційної статистики, чисельність дітей з інвалідністю станом на 2016 рік 

досягає 15 відсотків. Ця цифра є шокуючою. Це діти із порушенням зору, слуху, вадами мовлення, 

рухового апарату, із затримками психомовного розвитку, невролгічними проблемами тощо. У зв’язку 

з цим постає важливе питання запровадження інклюзивного навчання, формування нової філософії 

державної політики щодо дітей та молоді з особливими освітніми потребами, вдосконалення та 

розвито нормативно-правової бази відповідно до міжнародних договорів у сфері прав людини [3, 5]. 

Конвенція ООН про права дитини, як документ міжнародного рівня, висуває вимоги до кожної 

держави щодо розробки та вдосконалення законодавчої бази для виконання важливого принципу усіх 

демократичних суспільств, що кожна дитина, незалежно від стану її здоров’я, наявності 

інтелектуального або розумового порушення має право на одержання якісної освіти.  

Однією з форм навчання дітей з особливими освітніми потребами є визнана в багатьох країнах 

світу інклюзивна форма навчання. Інклюзивна освіта – це система освітніх послуг, що базується на 

принципі забезпечення основного права дитини на освіту та права навчатися за місцем проживання в 

умовах загальноосвітнього закладу. Для забезпечення рівних можливостей доступу до якісної освіти 

інклюзивні навчальні заклади повинні адаптувати програми й плани, форми й методи навчання та 

ресурси до індивідуальних потреб дітей з особливими освітніми потребами [5, 10].  

В нашій країні початок інтеграційних процесів „особливих дітей” у масову шкільну систему 

почався з 90-х років минулого століття. У 2001 р. Міністерство освіти і науки України, Інститут 

спеціальної педагогіки АПН України та Всеукраїнський фонд „Крок за кроком” започаткували 

науково-педагогічний експеримент „Соціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей з 

особливостями психофізичного розвитку шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх 

закладах”, основна мета якого є розробка і реалізація механізму інтеграції дітей з особливостями 

психофізичного розвитку в загальноосвітні навчальні заклади, ранньої інтеграції цих дітей в 

соціальне середовище з урахуванням їх типологічних та індивідуальних особливостей. Але остаточно 

інклюзивна освіта стала підтримуватись законодавчою базою України з 2010 року, коли до Закону 

України „Про загальну середню освіту” були внесені зміни, згідно з якими загальноосвітні навчальні 

заклади могли повноправно створювати спеціальні та інклюзивні класи для навчання дітей з 

особливими потребами. У жовтні 2010 року МОН молодь спорту України затвердило „Концепцію 

розвитку інклюзивної освіти”, а в серпні 2011 року Кабінет міністрів України затвердив „Порядок 



організації інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах”. Нині інклюзивне 

навчання поширюється у всіх регіонах України [1,8]. 

Незважаючи на певні позитивні результати освітнього експерименту, треба зазначити, що 

впровадження інклюзивної освіти в нашій країні має ще багато проблем. Інклюзивна освіта гостро 

потребує вдосконалення законодавчої бази, принципів фінансування, створення в школах 

сприятливого середовища, формування матеріально-технічної бази, методичного й кадрового 

забезпечення, подолання соціальних та професійних стереотипів.  

Основними принципами інклюзивної освіти є: рівний доступ до навчання в загальноосвітніх 

закладах та отримання якісної освіти кожною дитиною; визнання здатності до навчання кожної 

дитини та необхідність створення суспільством відповідних умов для цього; забезпечення права дітей 

розвиватись у родинному оточенні та мати доступ до всіх ресурсів місцевої спільноти; залучення 

батьків до навчального процесу дітей, як рівноправних партнерів та їх перших учителів; навчальні 

програми, які ґрунтуються на особистісно орієнтованому та індивідуальному підходах, що сприяють 

розвитку навичок навчання протягом усього життя; визнання факту, що інклюзивне навчання 

передбачає додаткові ресурси, необхідні для забезпечення особливих освітніх потреб дитини; 

використання результатів сучасних досліджень та практики в реалізації інклюзивної моделі навчання; 

командний підхід у вихованні та навчанні дітей, який передбачає залучення педагогів, батьків, 

спеціалістів [4, 11]. 

Значний внесок у справу пропаганди інклюзивної освіти зроблено українсько-канадським 

проектом «Інклюзивна освіта для дітей з особливими освітніми потребами в Україні», який 

здійснювався за підтримки Канадської агенції з міжнародного розвитку. 

На нашу думку, головним досягненням проекту стало саме донесення до громадськості переваг 

інклюзивного навчання. Вони такі: для дітей з особливими освітніми потребами – інклюзивне 

навчання не розділяє дітей з інвалідністю та їхніх здорових однолітків; завдяки цілеспрямованому 

повноцінному спілкуванню поліпшується когнітивний, моторний, мовний, соціальний та емоційний 

розвиток дітей; діти мають можливості для налагодження дружніх стосунків зі здоровими 

ровесниками й участі у громадському житті; для інших дітей – вони вчаться природно сприймати і 

толерантно ставитися до людських особливостей; налагоджувати й підтримувати дружні стосунки з 

людьми, які відрізняються від них; співпрацювати; поводитися нестандартно, бути кмітливими, а 

також співчувати іншим; для педагогів та фахівців – учителі інклюзивних класів краще розуміють 

індивідуальні особливості учнів; учителі опановують різноманітні педагогічні методики, що дає їм 

змогу ефективно сприяти розвиткові дітей з урахуванням їхньої індивідуальності; спеціалісти 

(медики, педагоги спеціального профілю, інші фахівці) починають сприймати дітей більш цілісно, а 

також вчаться дивитися на життєві ситуації очима дітей [5, 124]. 

Отже, інклюзивне навчання в загальноосвітніх закладах відображає одну з головних 

демократичних ідей – усі діти є цінними й активними членами суспільства. Інклюзія означає 

розкриття кожного учня за допомогою освітньої програми, яка є достатньо складною, але відповідає 

його здібностям. Вона враховує потреби, а також спеціальні умови та підтримку, яка забезпечується 

медико-соціальним та психолого-педагогічним супроводом. Але саме головне – дитина вчиться 

життєдіяльності в оточенні здорових дітей, що формує спрямованість до повноцінного життя, до 

усвідомлення власної спроможності, підвищення якості власного буття. 
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