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В статті розглянуто актуальність проблеми та підходи до організації 

інклюзивної освіти на сучасному етапі; зазначено, що пошук підходів до 

активізації розвитку інклюзивної освіти є важливим державним питанням. 
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ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ НА 

СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

       Аналіз стану сучасного суспільства спонукає до роздумів про роль у 

цьому суспільстві дітей, які мають особливості психофізичного розвитку, 

тобто тих, які випадають із нашого стереотипного уявлення про так звану 

нормальність. Відомий письменник Луї Маршалл, розмірковуючи про норму 

та патологію, схиляється до трактування певної умовності норми, оскільки ті 

люди, які не виявляють зовнішніх ознак відхилень, досить часто мають грубі 

внутрішні порушення, невидимі оку.  

          Видатний український філософ Г Сковорода, говорячи про людей 

уражених хворобою, ставив риторичне питання: «Невже гадаєш, що 

премилосердна й дбала матір наша природа зачинила їм двері до щастя, 

ставши для них мачухою?». Це риторичне запитання нині хвилює багатьох 

спеціалістів, причетних до навчання, виховання, соціальної реабілітації дітей, 

яких природа позбавила достатньою мірою сприймати світ, відчувати свою 

належність до нього через хвороби, травми, патологічні стани. Визнання прав 

такої дитини, її інтересів, потреб, надання допомоги у процесі соціалізації та 

вибору професійної діяльності є дуже важливим на сучасному етапі розвитку 

освіти. Тому важливого значення набуває інклюзивне навчання, що 

передбачає спільне перебування дітей із порушеннями психофізичного 

розвитку з їх здоровими однолітками. 

         У різних країнах світу інклюзивна форма навчання дітей з особливими 

освітніми потребами існує понад 30–40 років і стала вже світовою 

тенденцією. До країн із найбільш досконалим розвинутим законодавством у 

галузі інклюзивної освіти належать: Канада, Кіпр, Данія, ЮАР, Іспанія, 

Бельгія, Швеція, Великобританія, США. Наприклад, в Італії законодавство 

підтримує інклюзивну освіту з 1971 року і акцентує увагу саме на 

соціалізацію «особливих» дітей, в результаті якої вони стають 

повноправними членами суспільства.  

          Міжнародні стандарти в галузі прав людини ґрунтуються на ідеї участі 

кожної особи в суспільному житті на засадах рівності й без дискримінації 



(ООН,1993). Поширення в Україні процесу інклюзивного навчання дітей з 

обмеженими можливостями фізичного та/або психічного здоров’я є не лише 

відображенням часу, але й представляє собою ще один крок до забезпечення 

повної реалізації прав дітей з особливими потребами на якісну освіту.  

          Актуальність проблеми інклюзивної освіти пов’язана, насамперед, з 

тим, що число дітей, які потребують корекційного навчання, неухильно 

росте. Дітей, які потребують корекції фізичного та/ або розумового розвитку, 

в Україні понад 1 млн., що становить 12% від загальної кількості дітей у 

країні. Окрім зростання кількості дітей з обмеженими можливостями, 

наголошується тенденція якісної зміни структури дефекту, комплексного 

характеру порушення у кожної окремої дитини. 

          Україна не може сліпо скопіювати досвід інших країн через різні 

економічні, етнографічні умови та різний менталітет, вона створює свій шлях 

розвитку інклюзивного навчання. 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 була 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 МОНмолодьспорту 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. 

         При цьому інклюзивною освітою охоплено 5,0% дітей з інвалідністю: 

станом 2015 рік дошкільні навчальні заклади відвідували 7 950 дітей-

інвалідів; у навчальних закладах для здобуття повної загальної середньої 

освіти навчалися 41 557 дітей, які потребують корекції фізичного та(або) 

розумового розвитку. Таким чином, 95,0% дітей з інвалідністю навчаються в 

умовах спеціальних навчальних закладів, або не отримують освіту взагалі. 

Тому пошук підходів до активізації розвитку інклюзивної освіти є важливим 

державним питанням.  

       Протягом    останнього         десятиліття  вітчизняні    науковці, зокрема,  

С. Богданов, Г. Гаврюшенко, А. Колупаєва, Н. Найда, Н. Софій, І. Ярмощук,    

А. Колупаєва, Т. Євтухова, В. Ляшенко, І. Іванова, О. Столяренко, А. 

Шевчук,  О. Савченко та ін., присвячують свої праці дослідженням проблеми 



залучення осіб з особливими потребами до навчання в освітніх закладах, їх 

реабілітації та соціалізації до суспільних норм.  

     Значний вплив на розвиток системи спеціальних навчальних закладів, 

удосконалення їх структури, розробку методик ранньої діагностики 

психічного розвитку дітей мають праці психологів Л.Виготського, О. Венгер, 

О.Запорожця, О.Киричука, Г.Костюка, Б.Корсунської, С.Максименка, 

Н.Морозової, В.Синьова, П. Таланчука, В.Тарасун, М.Ярмаченка. В них 

обґрунтовано принципові положення щодо особливостей розвитку психічних 

процесів у дітей різного віку, ролі корекційного виховання у підготовці до 

шкільного навчання, механізмів формування їх соціально–комунікативної 

активності. В дослідженнях вчених вивчалася історія становлення і розвитку 

окремих напрямків спеціальної освіти дітей шкільного віку з різними 

психофізичними порушеннями. Одночасно аналізувалася історія виникнення 

наукових поглядів на ті чи інші прояви аномального розвитку та засоби їх 

психолого–педагогічної корекції. 

             Насьогодні розроблено Інститутом та затверджено МОН України 

навчально-методичні посібники для педагогів і батьків, зокрема: «Путівник 

для батьків дітей з особливими освітніми потребами» (за заг. ред. 

А. А. Колупаєвої); науково-методичний посібник «Діти з особливими 

освітніми потребами та організація їх навчання» Колупаєвої А. А. та 

Савчук Л. О., путівник для педагогів «Діти з особливими потребами в 

загальноосвітньому просторі: початкова ланка» Колупаєвої А. А. й 

Таранченко А. О. В системи Інститутів післядипломної педагогічної освіти 

впроваджено навчальні програми: «Вступ до інклюзивної освіти» (автори: 

Колупаєва А. А., Єфименко С. М.), «Диференційоване викладання в 

інклюзивному класі» (автори: Таранченко О М., Найда Ю М., за заг. ред. 

А. А. Колупаєвої); навчальну програму та навчально-методичний посібник 

Колупаєвої А. А., Данілавічюте Е. А., Литовченко С. В. «Професійне 

співробітництво в інклюзивному навчальному закладі»; навчальну програму 

та навчально-методичний посібник для педагогічних університетів «Основи 

інклюзивної освіти» (за заг. ред. А. А. Колупаєвої) тощо. 

              В основу інклюзивної освіти покладена ідеологія, яка виключає будь-

яку дискримінацію дітей, яка забезпечує однакове ставлення до всіх людей, 

але створює спеціальні умови для дітей з особливими потребами. Навчання 

дітей з особливими потребами ґрунтується на принципах виваженої 

педагогіки, дієвість яких підтверджується і від використання якої виграють 

усі діти. Вона передбачає, що різноманітність між людьми є природнім 

явищем. Через обмеження у спілкуванні, самообслуговуванні, пересуванні 

розвиток цих дітей значною мірою залежить від задоволення їхніх потреб 

іншими людьми, а це становить багатогранний процес соціально-

педагогічної інтеграції та процесу інклюзії, зокрема. Освіта дітей з 

особливостями психофізичного  розвитку є однією із найважливіших завдань 

для країни. Це необхідна створення дійсно інклюзивного середовища, де 

кожен зможе відчувати затребуваність свого існування. Суспільство 

зобов’язане дати можливість кожній дитині, незалежно від її потреб та інших 



обставин, повністю реалізувати свій потенціал, приносити користь 

суспільству і стати повноцінним його членом. Водночас, наше сьогодення - 

це зміна ціннісних орієнтацій в освіті, визначення розмаїття кожної дитини, 

обумовлене зміною освітньої парадигми на гуманістичну «освіта для всіх, 

школа для всіх».[ 5,59 ]. 

           Інклюзивне навчання - це система освітніх послуг, що базується на 

принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права навчатися за 

місцем проживання, яка передбачає навчання в умовах загальноосвітнього 

закладу. Інклюзивна освіта - це процес, у якому школа намагається 

відповідати на потреби всіх учнів, вносячи необхідні зміни до навчальної 

програми та ресурсів, щоби забезпечити рівність можливостей. 

              Інклюзивна освіта націлена на: 

- залучення дітей з обмеженими можливостями в освітній процес; 

- соціалізацію дітей-інвалідів у сучасному суспільстві; 

- створення активної поведінкової установки у дітей-інвалідів на 

впевнене позиціонування себе в сучасному суспільстві; 

- вміння перетворювати свої недоліки в переваги; 

- зміну ставлення сучасного суспільства до людей з обмеженими 

можливостями. 

        Основний принцип інклюзії: у всіх випадках, коли це можливо, усі діти 

мають навчатися разом, незважаючи на певні труднощі чи відмінності, які 

існують між ними. Розкриття потенційних можливостей дітей з 

психофізичними порушеннями залежить не стільки від форм навчання 

(інтернатна чи інклюзивна), хоча вони й визначають різний ступінь 

соціальної адаптованості, скільки від гнучкості системи спеціальної освіти, 

рівня та діапазону наданих послуг, які задовольняють їхні потреби (раннє 

виявлення порушень, єдність діагностики і корекції розвитку, наступність 

дошкільного, шкільного і після шкільного змісту освіти тощо). 

      На зміну спеціалізованому навчанню приходять нові форми отримання 

освіти – інтеграція та інклюзія, завдяки яким учні з особливими потребами 

отримують можливість перейти зі спеціалізованих шкіл у масові за місцем 

проживання. Але, якщо інтеграція передбачає пристосування дітей з 

психічними і фізичними вадами до вимог всієї системи освіти, яка в цілому 

залишається незмінною, не пристосованою для навчання даної категорії 

учнів, то інклюзія полягає в адаптації системи до потреб дитини. 

             Для дітей з обмеженнями життєдіяльності мають бути створені такі 

основні умови: 

– регламентоване нормативно–правовими документами фінансове та 

юридичне забезпечення освітнього процесу; 

– спеціально підготовлені для роботи з дітьми з обмеженнями 

життєдіяльності педагоги та фахівці (кадровий ресурс); 

– матеріально- технічне оснащення для створення без бар’єрного середовища 

(пандуси, підйомники, спеціально обладнані туалети, кабінети лікувальної 

фізкультури, психомоторної корекції, кімнати для логопедичних та 



корекційних занять з дефектологами і психологами, медичний кабінет, 

спортивний зал тощо); 

– адаптовані освітні програми, складання фахівцями, педагогами та батьками 

індивідуальних планів занять; 

– необхідний роздатковий та дидактичний матеріал для занять з дітьми [6, 

64]. 

      Інклюзивне навчання може здійснюватись за однією з форм: 

- повна інтеграція, за якою діти з психологічною готовністю до 

спільного навчання зі здоровими однолітками та рівнем 

психофізичного розвитку, що відповідає віковій нормі, по 1 —3 особи 

долучаються до звичайних класів (груп) загальноосвітнього 

(дошкільного) навчального закладу; при цьому вони мають одержувати 

корекційну допомогу за місцем навчання та проживання; 

- часткова інтеграція, за якої діти з особливостями психофізичного 

розвитку, які неспроможні на рівні зі здоровими однолітками оволодіти 

освітнім стандартом, лише на частину дня долучаються до 

загальноосвітніх класів (груп) по 1—3 особи; 

- тимчасова інтеграція, за якої діти з особливостями психофізичного 

розвитку об’єднуються зі здоровими однолітками 2-4 рази на місяць 

для проведення спільних виховних заходів;  

- комбінована інтеграція, за якої діти з близьким до норми рівнем 

психофізичного розвитку по 1 —3 особи долучаються до звичайних 

класів (груп) загальноосвітнього (дошкільного) навчального закладу; у 

процесі навчання вони постійно одержують допомогу вчителя-

дефектолога (асистента вчителя); 

         Повна і комбінована форми інтеграції прийнятні для дітей з високим 

рівнем психофізичного і мовленнєвого розвитку; часткова і тимчасова 

доцільні для дітей з нижчим рівнем розвитку, зокрема для дітей з 

порушеннями інтелекту. 

           Ефективності навчально-виховного процесу сприяють різні форми 

роботи: навчальна робота в парах; робота груп кооперативного навчання; 

робота з індивідуальними інструкціями; незалежні самостійні заняття. 

           Для досягнення успіху дітей з особливостями психофізичного 

розвитку в навчальній діяльності необхідно враховувати: час, протягом якого 

дитина може концентрувати увагу (5—7 хв, 15 хв); зручність (давати дитині 

можливість визначити, в яких умовах їй зручніше працювати: в ігровій 

кімнаті, мистецькому центрі тощо); відволікання (визначати місце і умови 

роботи, за яких дитина мінімально відволікається на сторонні подразники; 

слідкувати, щоб увага була сконцентрована на матеріалах центру); рівень 

шуму (визначати робоче місце учня поруч з учителем, асистентом або ліде-

ром групи, щоб уникати гамору); вибір матеріалів (розташовувати в центрі 

тільки ті матеріали, що стосуються теми, завдання; використовувати засоби 

навчання, які сприяють соціальному та емоційному розвитку дитини); 

створення сприятливої атмосфери (ранкові зустрічі, святкування досягнень 

дитини, визначення учня «дитиною дня», нагородження призами). 



           Зміст, форми та методи навчання і виховання дітей з особливостями 

психофізичного розвитку мають бути корекційно спрямованими. Це означає, 

що кожна тема, яка вивчається в школі, кожний метод і прийом, ви-

користаний вчителем чи вихователем, мають сприяти не лише засвоєнню 

знань, умінь, навичок, формуванню поведінки, а й виправленню вад 

психофізичного розвитку (залежно від дефекту). 

          Дитина з особливостями психофізичного розвитку не повинна займати 

особливого становища в класі, вона має почуватися природно, досягти 

самостійності, наскільки це можливо. Дуже важливо в інклюзивному класі 

створити таку атмосферу взаєморозуміння та взаємодопомоги між учнями, 

щоб забезпечити дитині з особливостями психофізичного розвитку 

можливість самоствердитися, подолати неадекватні установки та стереотипи, 

набути певних навичок соціальної поведінки. 

          Результативність навчально-виховної, корекційно-реабілітаційної і 

лікувально-профілактичної роботи в інклюзивному класі (групі) значною 

мірою залежить від скоординованості впливів усіх членів команди (керівника 

закладу, педагогів, лікарів, психолога, дефектолога, реабілітолога, батьків) на 

дітей з особливостями психофізичного розвитку, комплексного підходу до 

планування і реалізації корекційно-розвивальних заходів. Важливо 

заохочувати організацію неформальних груп підтримки серед учнів школи з 

метою створення простору для соціальної реабілітації дітей з особливостями 

психофізичного розвитку 
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