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ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ  
 

Тривалий час основним інститутом виховання дітей з різними 
захворюваннями вважалися спеціальні школи, орієнтовані на певний недолік. 
Проте дитина, що закінчила спеціальний заклад, стає перед проблемою 
отримання подальшої освіти та проблемою адаптації у соціумі здорових людей. 

Визнання Україною Конвенції ООН «Про права дитини» та Всесвітньої 
декларації про забезпечення виживання, захист і розвиток дітей посилило 
увагу до проблем дітей, котрі мають ті чи інші відхилення в розвитку, 
зумовило необхідність розробки цілеспрямованих дій держави для створення 
найсприятливіших умов для забезпечення їхньої самоактуалізації, активної 
участі в системі сучасних суспільних відносин [7]. 

Кожна дитина «має вести повноцінне й достойне життя в умовах, які 
забезпечують її гідність, сприяють почуттю впевненості в собі та 
полегшують її активну участь у житті суспільства» (із Конвенції ООН про 
права дитини), а «батьки мають право вибирати навчальні заклади та форми 
навчання для неповнолітніх дітей» (ст. 29 закону України «Про загальну 
середню освіту»). 

У Концепції розвитку інклюзивного навчання (Наказ МОН № 912 від 
01.10.10 р.) наголошується, що інклюзивна освіта в Україні має 
запроваджуватися, починаючи з дошкільних навчальних закладів, де 
відбувається головним чином виховна діяльність що до підростаючого 
покоління. В Україні практика інклюзивного виховання з’явилася дещо 
раніше, ніж інклюзивного навчання. Дитина, яка має обмежені здібності, 
сьогодні може відвідувати звичайний дитячий садок, хоча ми не можемо 
стверджувати про загальне подолання архітектурних бар’єрів та інших 
перешкод, але по закінченні цього закладу не завжди для випускника з 
інвалідністю знаходиться місце в загальноосвітній школі [6]. 

Однією із форм навчання дітей з особливими освітніми потребами є 
нова, але визнана в багатьох країнах світу інклюзивна форма освіти, яка 
забезпечує безумовне право кожної дитини навчатися в загальноосвітньому 
закладі за місцем проживання із забезпеченням усіх необхідних для цього 
умов. В Україні модель інклюзивної освіти почала набувати значення 
переважно за ініціативи громадських організацій [3, с. 43]. 

Тому, проблема інклюзивного навчання, що передбачає подолання 
існуючих стереотипів щодо навчання дітей із різними порушеннями 
психофізичного розвитку з їхніми здоровими однолітками та необхідність 
розробки механізмів впровадження базової Концепції розвитку інклюзивного 
навчання в Україні у відповідності до основних міжнародних документів 
набуває досить важливого значення. 

Інклюзивна освіта - це система освітніх послуг, що ґрунтується на 
принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права здобувати її за 
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місцем проживання, що передбачає навчання дитини з особливими освітніми 

потребами в умовах загальноосвітнього закладу. Це процес, у якому школа 

намагається відповідати на потреби всіх учнів, вносячи необхідні зміни до 

навчальної програми та ресурсів, щоб забезпечити рівність можливостей усіх 

дітей, незалежно від їхнього психофізичного стану [1, с. 15]. 

Інклюзивна освіта в Україні потребує свого вирішення на основі 

виваженого підходу як з боку державних органів влади, так і громадськості, 

оскільки інклюзивні процеси у навчанні дітей з порушеннями 

психофізичного розвитку у країнах пострадянського простору мають свою 

специфіку, розвиваються в умовах особливого соціокультурного статусу з 

урахуванням позитивів і досягнень диференційованого навчання. 

В Україні реалізація інклюзивного підходу до навчання дітей з 

порушеннями психофізичного розвитку розглядається в контексті перспектив 

і можливостей подальшого розвитку системи спеціальної освіти. 

Успішне запровадження інклюзивного навчання дітей з особливими 

потребами, потребує вирішення завдань на державному рівні, а саме: 

формування нової філософії державної політики щодо дітей з особливими 

освітніми потребами, удосконалення нормативно-правової бази у 

відповідності до міжнародних договорів у сфері прав людини, реалізації та 

поширення моделі інклюзивного навчання дітей у дошкільних та 

загальноосвітніх навчальних закладах [2, с. 127]. 

Завдяки створеним умовам щороку зростає кількість дітей з 

особливими потребами, які навчаються в інклюзивних класах 

загальноосвітніх навчальних закладів. Так, у 2016/2017 навчальному році в 

інклюзивних класах навчаються 4180 учнів, що на 53,6 відсотка (або на 1460 

учнів) більше порівняно з 2015/2016 навчальним роком (2720 учнів). 

З метою забезпечення кваліфікованої допомоги в засвоєнні 

навчального матеріалу учнями з особливими освітніми потребами в 

інклюзивних класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 

навчальному році до штатних розписів уведено 1825 посад асистентів 

учителя (у 2015/2016 -994посади). 

Надзвичайно проблемним залишається питання непристосованості 

інфраструктури до особливих потреб осіб з інвалідністю: недоступність або 

дуже обмежена доступність від загальної кількості навчальних закладів, 

будівель житлових приміщень, лікувально-профілактичних, реабілітаційних 

установ, об’єктів соціального призначення. 

За статистичними даними у 2016/2017 н. р. із загальної кількості 

загальноосвітніх навчальних закладів 16395 доступні лише до першого поверху – 

12652 (77,2 %), доступні до другого поверху 69 закладів (0,4%), доступні до 

третього поверху – 22 заклади (0,13 % до четвертого і наступних поверхів 

доступними є лише 11 будівель загальноосвітніх навчальних закладів [5]. 

Як свідчить практика запровадження інклюзивного навчання в Україні, 

учителі загальноосвітніх шкіл, які звикли протягом багатьох років працювати 

за налагодженою системою, апробованими навчальними планами, виявилися 

не готовими до нових вимог, які ставить перед ними інклюзивна освіта. 
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У цьому велику роль відіграє недостатність у педагогів знань про 

особливості розвитку, навчання і виховання учнів з особливими освітніми 

потребами. 

Серед найбільш ймовірних проблем, які будуть перешкодою до 

впровадження інклюзії, експерти виділяють: недостатність державного 

фінансування (33,17%), непристосованість навчальних закладів (31,7%), 

складнощі у засвоєнні навчальної програми (16,09%), потреба учнів з 

особливими потребами у наданні кваліфікованої психокорекційної допомоги 

(19,02%) [1, с. 87]. 

Отже, успішна та ефективна практична реалізація процесу інклюзивного 

навчання залежить насамперед від ставлення до нього учителя як субʼєкта 

навчальної діяльності. Якщо особливості психофізичного розвитку дитини – 

це, майже завжди, незмінний фактор, то спроможність учителів щодо свідомої 

зміни свого ставлення до них, розширення знань, умінь та навичок у навчанні 

та вихованні дітей з вадами психофізичного розвитку, використанні ними 

різноманітних форм, методів і прийомів роботи мають змогу змінитись на 

краще. Саме за таких умов є можливим ефективне запровадження інклюзії в 

практику роботи загальноосвітніх навчальних закладів. 
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У сучасних умовах розвитку суспільства потреба в збереженні здоров’я 

є стратегічною проблемою будь-якої держави, а підготовка соціальних 

працівників до діяльності зі збереження здоров’я є невід’ємною складовою 

загально професійної підготовки фахівців соціальної сфери. Вона базується на 

засадах гуманізму, цілісного підходу в сприйнятті особистості та 

біопсихосоціальної моделі здоров’я людини. Така підготовка сприяє 

формуванню конкурентоспроможного, творчого, здорового, гнучкого, 
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