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Анотація. У статті проведено аналіз стану інклю-
зивної освіти в Україні. Встановлено низку чинників, 
що перешкоджають впровадженню та розвитку інклю-
зивної освіти. Сформульовано комплекс взаємопов’я-
заних економічних та організаційних важелів макро-, 
мезо-, мікрорівнів, спрямованих на активізацію розвит-
ку інклюзивної освіти в Україні.
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Постановка проблеми. Розвиток сучасного суспільства 
України і 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 про-
блеми інклюзивної освіти пов’язана насамперед, з тим що 
чисельність дітей, які потребують корекційного навчання, 
неухильно зростає. На сьогодні дітей, які потребують корек-
ції фізичного та(або) розумового розвитку, в Україні понад 
1 млн., що становить 12% від загальної чисельності дітей у 
країні. При цьому інклюзивною освітою охоплено 5,0% дітей 
з інвалідністю: станом на 1.09.2014 р. дошкільні навчальні 
заклади відвідували 7 950 дітей-інвалідів; у навчальних закла-
дах для здобуття повної загальної середньої освіти навчалися 
41 557 дітей, які потребують корекції фізичного та(або) розу-
мового 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 питан-
ням.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Протягом 
останнього десятиліття вітчизняні науковці, зокрема, С. Богда-
нов, Г. Гаврюшенко, А. Колупаєва, Н. Найда, Н. Софій, І. Ярмо-
щук та ін., присвячують свої праці дослідженням проблеми 
залучення осіб з особливими потребами до навчання в освітніх 
закладах, їх реабілітації та соціалізації до суспільних норм. 

Виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. Разом із тим, незважаючи на важливість і актуальність 
інклюзивної освіти, науковці констатують серйозні проблеми 
в її науковій розробці та практичній реалізації. Дані обставини 
визначили актуальність теми дослідження та необхідність 
пошуку економіко-організаційних важелів впливу на активіза-
цію розвитку інклюзивної освіти в Україні. 

Мета статті полягає в розкритті особливостей розвитку 
інклюзивної освіти в Україні та пошуку економіко-організацій-
них важелів його активізації. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Інклюзивна 
практика реалізує доступ до одержання освіти в загальноосвіт-
ньому закладі за місцем проживання та створення необхідних 
умов для успішного навчання для всіх без виключення дітей, 

незалежно від їх індивідуальних особливостей, психічних та 
фізичних можливостей. 

Інклюзія (від англ. inclusion – включення) – процес збіль-
шення ступеня участі всіх громадян в соціумі, і насамперед, 
що мають труднощі у фізичному розвитку. Він передбачає роз-
робку і застосування таких конкретних рішень, які зможуть 
дозволити кожній людині рівноправно брати участь в академіч-
ному і суспільному житті. Термін «інклюзія» має відмінності 
від термінів «інтеграція» та «сегрегація». При інклюзії всі заці-
кавлені сторони повинні брати активну участь для отримання 
бажаного результату.

За визначенням, яке дають Н. Софій та Н. Найда, «інклю-
зивна освіта – це система освітніх послуг, що ґрунтується на 
принципі забезпечення основного права дітей на освіту та 
права навчатися за місцем проживання, що передбачає нав-
чання дитини з особливими освітніми потребами, зокрема, 
дитини з особливостями психофізичного розвитку, в умовах 
загальноосвітнього закладу» [1]. На наш погляд, це визначення 
повною мірою стосується і процесу навчання таких дітей в 
дошкільних, професійно-технічних навчальних закладах, а 
також позашкільної освіти.

Міжнародні стандарти в галузі прав людини ґрунтуються 
на ідеї участі кожної особи в суспільному житті на засадах 
рівності й без дискримінації. Поширення в Україні процесу 
інклюзивного навчання дітей з обмеженими можливостями 
фізичного та(або) психічного здоров’я є не лише відображен-
ням часу, але й представляє собою ще один крок до забезпе-
чення повної реалізації прав дітей з особливими потребами на 
якісну освіту.

Узагальнення розвитку поглядів на проблему інклюзивної 
освіти свідчить про те, що в різні часи вона поставала перед 
суспільством з різною гостротою і в тій чи іншій мірі вирішу-
валася різними методами залежно від політичного устрою, еко-
номічного стану та ідеології держави.

Так, у перші роки після Великої Вітчизняної війни, коли 
чисельність населення в Україні різко знизилася, а частка інва-
лідів була досить високою, їх сприймали як повноцінних членів 
суспільства, діти-інваліди мали змогу навчатися разом із здо-
ровими дітьми. Водночас особливих інструментів державного 
впливу на створення умов для здобуття освіти саме осіб з обме-
женими фізичними можливостями в досліджуваному періоді 
не застосовувалося [2].

Подальша державна політика стосовно навчання дітей-ін-
валідів окремо від здорових, створення будинків-інтернатів, 
ізольованих від суспільства, спеціалізованих виробництв для 
організації праці інвалідів сформували в середині 60-х років 
ставлення до інвалідів як до вигнанців. Не маючи змоги брати 
участі в суспільному виробництві, утримувати себе і свою 
сім’ю, здобути достатній рівень освіти, соціальний проша-
рок громадян, «засуджених» до інвалідності, став тягарем для 
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суспільства, а самі інваліди опинилися в складних медичних, 
соціальних та економічних умовах [2].

Нині в Україні відбувається зміщення акцентів соціальної 
політики держави стосовно інвалідів у бік формування суспіль-
ної свідомості щодо сприйняття їх як рівних членів суспільства 
та необхідності створення для цих громадян умов для повно-
цінного життя, в тому числі здобуття освіти. 

Реальністю є те, що діти, які закінчують інтернати чи 
навчаються вдома, мають дуже серйозні проблеми із соціалі-
зацією. Нерідко вони не впевнені в собі, несамостійні, у них 
відсутні соціальні компетенції, їм складно реалізувати себе, 
отримати вищу чи спеціальну освіту, працевлаштуватися тощо. 
Натомість інклюзія передбачає, що дитина з раннього віку зна-
ходиться в соціумі, вчиться виживати. У дітей є можливості для 
налагодження дружніх стосунків зі здоровими ровесниками й 
участі у громадському житті. З іншого боку, здорові діти, які 
навчаються з першого класу з дітьми з особливими потребами, 
в дорослому віці по-іншому ставляться до людей з обмеженими 
фізичними можливостями: вже не з жалістю чи презирством, а 
нарівні, вчаться природно сприймати і толерантно ставитися до 
людських відмінностей, налагоджувати й підтримувати дружні 
стосунки з людьми, які відрізняються від них.

Аналіз зарубіжного досвіду впровадження інтегрованого 
та інклюзивного навчання дітей з інвалідністю доводить, що 
провідна роль у цьому процесі належить державі, при цьому 
політика держави відносно осіб з інвалідністю будується на 
рівноправності та гарантіях спеціальних прав для забезпечення 
їх життєдіяльності [3–6].

Виходячи з виключної важливості ролі держави в розвитку 
інклюзивної освіти, підкреслимо, що перешкоди макрорівня 
мають найбільше вагоме значення у процесі гальмування роз-
витку інклюзивної освіти в Україні. Основними перешкодами 
цього рівня є: недосконалість чинного законодавства щодо дітей 
з інвалідністю; невідповідність його міжнародним нормам; від-
сутність закону про спеціальну освіту, в якому б чітко визнача-
лися правові основи інституту інклюзивної освіти та принципи 
механізму створення економічних умов для реалізації інклюзив-
них підходів до освіти осіб з особливими освітніми потребами.

На мезорівні основними перешкодами на шляху розвитку 
інклюзії в освіті є: наявність культурних стереотипів щодо 
людей з інвалідністю; неготовність сформованої системи 
освіти відповідати індивідуальним потребам кожної дитини; 
відсутність спеціальних стандартів освіти та варіативних про-
грам для навчання осіб з особливими освітніми потребами; 
відсутність законодавчо закріпленої можливості проводити 
навчання «особливих» учнів за індивідуальним планом, який 
дозволяє використовувати адаптовану до спеціальних освітніх 
потреб того чи іншого учня стандартну освітню програму і 
реально, а не формально застосовувати в навчанні особистісно 
орієнтований підхід; відсутність програм із супроводу осіб з 
обмеженими можливостями здоров'я, що навчаються в загаль-
ному освітньому закладі.

Перешкоди мікрорівня на шляху розвитку інклюзивних 
підходів в освіті пов’язані з діяльністю конкретних організацій 
та фахівців, окремих людей. Для інклюзивної освіти це рівень 
психологічного прийняття викладачами освітніх установ самої 
можливості спільного навчання осіб з обмеженими можливос-
тями здоров’я, їх професійні установки, стереотипи та дії сто-
совно учнів з обмеженими можливостями здоров’я.

Практика свідчить, що відсутність в Україні умов для пере-
сування в громадському транспорті, в’їзду й виїзду в житлові 

будівлі та навчальні заклади інвалідних колясок, брак спеціаль-
них програм навчання, спеціального допоміжного навчального 
обладнання, недостатня чисельність спеціально підготовлених 
викладачів перешкоджають реалізації особами з інвалідністю 
конституційного права на отримання освіти.

Змушені констатувати, що на сьогодні в Україні немає 
належної системи обліку дітей з фізичними та(або) розумо-
вими вадами і дітей з обмеженими можливостями за станом 
здоров’я. За статистичними даними, на 1.01.2015 р. в Україні 
налічувалось 151,1 тис. дітей-інвалідів [7, c. 66]. Проте, за сло-
вами експертів, чисельність дітей з фізичними та(або) розумо-
вими вадами значно більша.

Оскільки дошкільна освіта – це основа освіти в цілому, у 
сфері дошкільної освіти в нашій державі застосовується багато 
нововведень різного характеру, різних напрямків та різної зна-
чимості. Вводяться новинки в організацію, зміст, методику та 
технологію навчання.

Так, 13 квітня 2011 р. в Україні була затверджена Державна 
цільова соціальна програма розвитку дошкільної освіти на період 
до 2017 р. Даною програмою передбачається розширення мережі 
навчальних закладів різних типів та форм власності, покращення 
матеріально-технічної бази, перепідготовка та підвищення квалі-
фікації педагогічних працівників дошкільних навчальних закла-
дів та інші заходи, спрямовані на покращення якості дошкільної 
освіти і для дітей з особливими потребами також. 

Зокрема, ця програма значною мірою впливатиме на 
розробку програм розвитку для дітей віком від трьох до 
шести років (інклюзивних, корекційних) і окремих методич-
них програм для дітей з різними видами хвороб та методичних 
рекомендацій до них для практичного використання в рамках 
інклюзивної та спеціальної освіти тощо. 

Право на освіту гарантується Конституцією України, Зако-
ном України «Про освіту» та іншими нормативними актами 
України. Відповідно до Конституції в Україні, обов’язковою є 
загальна і середня освіта. Однак реальні можливості отримати 
середню освіту для дітей з інвалідністю є обмеженими. 

Професійне навчання для інвалідів – це підвищення 
їхнього соціального статусу та можливість підвищення 
рівня доходів, розвиток навичок та вміння працювати. Для 
суспільства професійне навчання інвалідів – це зниження 
напруженості на ринку праці, підвищення суспільної про-
дуктивності, розв’язання соціальних проблем інвалідів. 
Основна мета професійного навчання інвалідів – інтегра-
ція їх у суспільство. Однак відносно осіб з інвалідністю в 
Україні тут також порушуються принципи доступності для 
кожного громадянина усіх форм і типів освітніх послуг, що 
надаються державою; рівності умов кожної людини для пов-
ної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку, 
гуманізму, демократизму.

Реальністю є те, що окремі категорії осіб з інвалідністю 
мають можливість здобувати освіту лише в умовах спеціаль-
них навчальних закладів. Водночас практика свідчить, що ці 
заклади не забезпечують підготовки осіб з інвалідністю на 
рівні, що гарантував би їм конкурентоспроможність, а деякі 
з них готують фахівців, які є заздалегідь незатребуваними на 
ринку праці.

Основними факторами соціального відторгнення осіб з 
інвалідністю від сфери освіти є недостатня кількість навчаль-
них місць, обмежена квотою на вступ таких осіб до вищих 
навчальних закладів; недосконалість законодавства у сфері 
освіти, що зумовлює відсутність механізмів розвитку та 
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фінансування системи інклюзивного навчання; недостатнє  
матеріально-технічне та кадрове забезпечення освітніх закла-
дів (відсутність спеціального допоміжного навчального 
обладнання, спеціально розроблених навчальних методик, 
відсутність матеріального заохочення вчителів та виклада-
чів – розробників відповідного навчально-методичного забез-
печення; відсутність у викладачів спеціальної підготовки 
для роботи з учнями та студентами-інвалідами); непристо-
сованість будівель навчальних закладів для безперешкодного 
доступу до них учнів і студентів із різними захворюваннями 
та патологіями. Так, для безперешкодного доступу до примі-
щень студентів з інвалідністю обладнано пандусами 27,4% 
вищих навчальних закладів та лише 8,4% закладів професійно- 
технічної освіти.

Висновки. Побудова ефективної системи інклюзивної 
освіти в Україні можлива на основі взаємодії різних факторів, 
насамперед посилення фінансування освіти, удосконалення її 
нормативно-правового забезпечення, поліпшення методичного 
та кадрового забезпечення інклюзивної освіти. Найбільш сут-
тєвими організаційними та економічними важелями макро-, 
мезо- та макрорівнів, здатними активізувати розвиток інклю-
зивної освіти, на наш погляд, є наступні (табл. 1).

На нашу думку, законодавчі норми щодо навчання дітей з 
особливими навчальними потребами доцільно інтегрувати в 
існуюче освітнє законодавство. Існує об’єктивна потреба у вне-
сенні змін до законів України «Про освіту», «Про дошкільну 
освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну 
освіту» щодо основних принципів, гарантій та стандартів 

освіти дітей з особливими потребами, виходячи з положень 
Конвенції ООН про права інвалідів, Конвенції ООН про права 
дитини, Резолюції № 48/96 Генеральної Асамблеї ООН «Стан-
дартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалі-
дів». Одночасно слід синхронізувати з вимогами вказаних актів 
міжнародного права положення законів України «Про основи 
соціальної захищеності інвалідів в Україні» та «Про реабіліта-
цію інвалідів в Україні».

Також потрібно створити необхідні умови для повноцін-
ного навчання дітей з особливими навчальними потребами у 
навчальних закладах, включаючи підготовку педагогічних пра-
цівників, надання індивідуальної підтримки в ході здобуття 
освіти з урахуванням потреб дитини, нозології захворювання, 
отриманні та обробці інформації для засвоєння навчальної про-
грами, забезпечити їм державну підтримку. 

Важливим є формування позитивної громадської думки 
щодо інклюзивної освіти шляхом залучення до цієї справи 
засобів масової інформації, організації інформаційних кампа-
ній, які б сприяли виконанню законів, спрямованих на здобуття 
освіти дітей з інвалідністю.

Відсутність належного фінансування освіти в цілому та 
інклюзивної зокрема є суттєвою перешкодою на шляху її роз-
витку, тому необхідними є збільшення фінансування розвитку 
матеріальної бази освітніх закладів з метою перетворення їх у 
доступне середовище навчання.

Окремим економічним важелем активізації розвитку 
інклюзивної освіти є використання економічних стимулів 
для заохочення педагогів до розробки спеціальної літератури,  

Таблиця 1 
Організаційні та економічні важелі впливу на активізацію розвитку інклюзивної освіти в Україні

Макрорівень
Організаційні важелі Економічні важелі

1. Внесення змін до законів України «Про освіту», «Про 
дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про 
позашкільну освіту».
2. Розвиток системи підготовки кадрів для роботи з дітьми з 
обмеженими можливостями.
3. Культивування в суспільстві позитивної думки стосовно 
інклюзивної освіти шляхом залучення до цієї справи засобів 
масової інформації.
4. Розвиток безбар’єрної соціальної інфраструктури.
5. Включення курсу з практики впровадження інклюзивної 
освіти в Україні до програми підвищення кваліфікації вчителів.
6. Скорочення чисельності дітей у класах, де є діти з 
особливими потребами.

1. Збільшення фінансування розвитку матеріальної бази 
освітніх закладів з метою перетворення їх у доступне середовище 
навчання.
2. Використання економічних стимулів для заохочення педагогів 
до розробки спеціальної літератури, методичного забезпечення 
для роботи з дітьми з особливими потребами; зробити їх 
доступними широкому вчительському загалу.

Мезорівень
Організаційні важелі Економічні важелі

1. Використання соціально-психологічних стимулів для 
педагогів та керівників навчальних закладів, які успішно 
проваджують інклюзивну освіту.
2. Проведення психологічних тренінгів для вчителів для 
зменшення рівня побоювань та неприйняття змін у освітніх 
закладах, які будуть пов’язані з впровадженням інклюзії.

Використання фінансово-економічних стимулів для заохочення 
навчальних закладів до впровадження інклюзивного навчання.

Мікрорівень
Організаційні важелі Економічні важелі

1. Застосування новітніх технологій навчання для дітей з 
особливими потребами. 
2. Інформування колективу навчального закладу про успіхи його 
працівників у процесі впровадження інклюзивної освіти.

Використання можливостей колективно-договірного регулювання 
соціально-трудових відносин з метою створення матеріальних 
стимулів для педагогів, які працюють з дітьми з особливими 
потребами.
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методичних матеріалів, які б враховували особливі потреби 
учнів з однаковою нозологією, зробити їх доступними широ-
кому вчительському загалу.

На нашу думку, позиція та ініціатива регіональних органів 
влади (поряд з чинниками макроекономічного впливу) сьогодні 
істотно впливають на стан розвитку інклюзивної освіти. Міс-
цеві органи самоврядування повинні усвідомити важливу роль 
освіти в цілому та інклюзивної зокрема, бути зацікавленими 
в активній підтримці соціально-економічного розвитку їхньої 
території, пошуках джерел для стимулювання педагогічної та 
наукової творчості. Саме на рівні регіонів може вирішуватися 
чимало питань, пов’язаних з піднесенням освіти, стимулюван-
ням соціально-економічних процесів.

Тому на регіональному рівні доцільно провести широку 
просвітницьку кампанію, яка б дозволила інформувати суспіль-
ство про необхідність і важливість інклюзії; проводити спеці-
альну роботу для формування в суспільстві толерантності по 
відношенню до дітей з особливими потребами.

На мікроекономічному рівні відбувається реалізація визна-
чених державою та регіональними органами влади підходів до 
сприяння розвитку інклюзивної освіти. Тут важливими важе-
лями є використання можливостей колективно-договірного 
регулювання соціально-трудових відносин з метою створення 
матеріальних стимулів для педагогів, які працюють з дітьми 
з особливими потребами; застосування новітніх технологій 
навчання для дітей з особливими потребами; інформування 
колективу навчального закладу про успіхи його працівників у 
процесі впровадження інклюзивної освіти.

Література:
1. Софій Н.З., Найда Ю.М. Концептуальні аспекти інклюзивної 

освіти / Інклюзивна школа: особливості організації та управ-
ління : [навч.-метод. посіб.] / [А.А. Колупаєва, Ю.М. Найда, 
Н.З. Софій та ін.] ; за заг. ред. Л.І. Даниленко. – К., 2007. – 128 с.

2. Ярская-Смирнова Е.Р. Социальная работа с инвалидами / Е.Р. Яр-
ская-Смирнова, Э.К. Наберушкина. – СПб. : Питер, 2004. – 316 с.

3. Богданов С. Соціальний захист інвалідів. Український та поль-
ський досвід / С. Богданов ; відп. ред. О. Палій. – Київ : Основи, 
2002. – 93 с. 

4. Заярнюк О.В. Соціальний захист уразливих верств населення: 
вітчизняний та зарубіжний досвід / О.В. Заярнюк // Наукові пра-
ці Кіровоградського національного технічного університету. Се-
рія «Економічні науки». – Кіровоград : КНТУ. – 2004. – Вип. 6. – 
С. 131–134.

5. Терюханова І. Стимулювання роботодавців до працевлашту-
вання інвалідів: зарубіжний досвід та вітчизняна практика / 
[І. Терюханова, Н. Стульпінас, О. Терещук] // Соціальний за-
хист. – 2008. – № 11. – С. 16–17.

6. Цыганов М.Е. Интеграция инвалидов в сферу занятости: опит 
стран Евросоюза / М.Е. Цыганов // Труд за рубежом. – 2003. – 
№ 4. – С. 28–56.

7. Статистичний бюлетень «Соціальний захист населення Украї-
ни». – К. : Державна служба статистики України, 2015. – 124 с.

8. Українське товариство глухих [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://www.utog.org.

9. Коваленко Н. Щороку кількість сліпих у світі зростає / Н. Ко-
валенко, Н. Шерстюк [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  
http://health.unian.ua/country/152529-schoroku-kilkist-slipih-u-
sviti-zrostae.html.

10. Дерев’янко С. Соціально-економічне становище інвалідів в 
Україні та проблеми їх соціального захисту за умов трансфор-
маційної економіки / С. Дерев’янко // Україна: аспекти праці. – 
2005. – № 4. – С. 12–16.

11. Колупаєва А.А. Навчальний курс «Вступ до інклюзивної освіти» /  
А.А. Колупаєва, С. М. Єфімова. – К., 2010. – 19 с.

12. Мельник С., Гаврюшенко Г. Законодавчо-нормативне забезпе-
чення державної соціальної політики щодо інвалідів / С. Мель-
ник, Г. Гаврюшенко // Україна: аспекти праці. – 2010. – № 6. – 
С. 16–20.

13. Ярмощук І. Інклюзивне навчання в системі освіти / І. Ярмощук // 
Шлях освіти. – 2009. – № 2. – С. 24–28.

Заярнюк О.В. Инклюзивное образование в Укра-
ине: проблемы и пути их решения

Аннотация. В статье проведен анализ состояния 
инклюзивного образования в Украине. Определены 
факторы, которые препятствуют внедрению и развитию 
инклюзивного образования. Сформулирован комплекс 
взаимосвязанных экономических и организационных 
рычагов макро-, мезо-, микроуровней, направленных 
на активизацию развития инклюзивного образования в 
Украине.
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Zaiarniuk O.V. Inclusive education in Ukraine: 
problems and solutions

Summary. The article analyzes the state of inclusive 
education in Ukraine. The factors that hinder the implemen-
tation and development of inclusive education. Formulate a 
set of inter-related economic and administrative levers of 
macro-, meso-, micro-, aimed at boosting the development 
of inclusive education in Ukraine.
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