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ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА ТА СУПРОВІД НАВЧАННЯ
І ВИХОВАННЯ — ОСНОВА ІНТЕГРАЦІЇ В СУСПІЛЬСТВО

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

У статті обґрунтовується доцільність використання інклюзивної
освіти як одного із шляхів подолання проблеми дискримінації та
соціальної ізоляції дітей з особливими потребами. Автор, аналізуючи
позитивні та негативні сторони впровадження цієї форми освіти
в Україні, доходить висновку про необхідність супроводу навчання і ви&
ховання, а також визначає основні завдання центрів супроводу, вихо&
дячи з досвіду найвідоміших європейських і американських організацій. 

Ключові слова: діти з особливими потребами, соціальна інте/

грація, інклюзивна освіта, супровід навчання і виховання. 

У сучасних умовах формування громадянського суспільства та пе/

ребігу трансформаційних процесів в освіті, науці, економіці та політиці

України гостро постає питання забезпечення рівних прав і свобод усіх

категорій населення. На чималу увагу у цьому контексті заслуговують

виховання та інклюзії людей Розділ І
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люди з обмеженими можливостями, а особливо діти, оскільки, на

жаль, вони й досі залишаються найбільш дискримінованою та ізольо/

ваною від суспільства групою. Попри те, що на сьогодні розроблено ве/

лику кількість законодавчих актів, в яких визначено права людей

з особливими потребами та основні механізми їхнього захисту, усі вони

залишаються лише на папері. У результаті в нашій країні порушується

одне з головних прав людини з особливими потребами — право на пов/

ноцінне життя в суспільстві, а також право вибору. 

У більшості випадків діти з особливими потребами живуть

і навчаються вдома або у школах/інтернатах, в особливому соціаль/

ному середовищі. Але ще 1978 р. Л. Виготським було доведено, що,

як би добре не був організований навчально/виховний процес

у спеціальних закладах, розвиток дитини за таких умов відбуваєть/

ся у вузькому, обмеженому колі колективу, в маленькому замкнутому

світі, де все пристосовано до дефекту, усе фіксує увагу на тілесній

ваді, посилює ізольованість і не вводить дитину у справжнє життя.

Внаслідок штучної ізоляції дітей, відриву їх від сім’ї і здорових

ровесників формується особистість, яка не впевнена у собі, у влас/

них силах і можливостях, не підготовлена до інтеграції в суспіль/

ство. Саме це є показником «вторинної інвалідності».

Хоча більшість учених вважає, що соціальна інтеграція почи/

нається ще з дитинства, це судження, на нашу думку, є хибним,

оскільки з раннього віку, проходячи лікування та обстеження, навіть

навчаючись в інтернаті чи вдома, дитина з особливими потребами

не спілкується зі здоровими однолітками та дорослими. Дитина весь

час перебуває серед спеціалістів, які просто «зациклені» на її ліку/

ванні та навчанні навичок, які вони вважають доцільними. То чи

можна таке середовище назвати здоровим? Чи можливо за таких

умов підготувати дитину до повноцінного життя у суспільстві? Чи

проходить дитина з обмеженими можливостями адаптацію та со/

ціальну інтеграцію в таких умовах? Ці питання, непокоять багатьох

учених і дослідників не лише нашого часу. Ми ж стверджуємо, що

в ізоляції від «здорової» частини суспільства ніякої інтеграції не

існує, адже вона передбачає включення в повноцінне життя

суспільства, а не створення спеціальних умов і обмеження в діях.

Аналізуючи роботи таких вчених, як П. М. Таланчук, Г. В. Они/

кович, С. Богданова, І. Д. Звєрєва, І. Б. Іванова, Р. І. Кравченко,

Н. А. Бастун, Н. Софій, І. Єрмаков, М. І. Томчук, Елен Р. Даніелс,

Кей Стаффорд та ще багатьох інших, ми дійшли висновку, що
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проблеми людей з особливими потребами стали не лише пробле/

мою для них самих та їхніх родин, а й суспільства загалом. Хоча

сім’я є основним середовищем розвитку та формування людини,

але воно не єдине, дитина/інвалід потребує спілкування з іншими

членами суспільства, вона не повинна замикатися лише на до/

машньому оточенні (на цей факт вказують І. Б. Іванова, Л. В. Бор/

щевська, Л. В. Зіброва). Більшість учених також вказують на не/

обхідність впровадження нових форм освіти, які б сприяли ранній

інтеграції людей з особливими потребами у суспільство. Серед них

особливої уваги заслуговує інклюзивна освіта. 

Отже, мета нашої роботи — показати, що інклюзивна освіта та

нерозривно пов’язаний з нею супровід навчання і виховання дітей

з особливими потребами є найраціональнішим шляхом соціальної

інтеграції цієї категорії населення в суспільство. 

Виконуючи поставлене перед нами завдання, ми намагаємося

не лише показати корисність означеної системи освіти, а й вказати

на її недоліки. Також ми намагаємося довести, що інклюзивне на/

вчання неможливе без здійснення супроводу та підтримки людей

з особливими потребами. 

Політика інтеграції дітей із розладами в загальноосвітні школи

стала обов’язковою складовою реформування спеціальної освіти

лише в 90/х рр. XX ст. Набула свого поширення вона завдяки бать/

кам, які почали спонукати педагогів залучати дітей із вадами до

звичайних класів. Батьки перші зрозуміли неадекватний характер

спеціальних програм і були сповнені бажанням зірвати тавро сегре/

гації з системи освіти дітей з особливими потребами. Родини волі/

ли, щоб їхні діти залишались у рідних домівках, де до них ставили/

ся б як до повноправних членів сімей. Саме цьому сприяла

інклюзивна освіта.

«Англійське дієслово inclusion перекладається, як утримувати,

включати, мати місце у своєму складі. Тому inclusion є терміном,

який відображає нові погляди не лише на освіту, але й на місце лю/

дини в суспільстві»[1, 358]. Поняття inclusion поступово приходить

на зміну поняттю «інтеграція». Адже механічне поєднання (інтег/

рація) в одному класі дітей з особливими потребами та із звичайним

розвитком не означає повноцінної участі перших у житті класу. 
Мета ж інклюзивного закладу освіти, як зазначають В. В. Алек/

сєєва та І. В. Сошіна, — «надати всім учням можливість найбільш
повноцінного соціального життя, активної участі в колективі, тим

виховання та інклюзії людей Розділ І
потребами 
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самим забезпечуючи найбільш повну взаємодію і турботу один про
одного як членів співтовариства» [2, 5].

Освітні програми залучення дають змогу малятам із вадами
взаємодіяти зі звичайними дітьми, спостерігати за ними, спілкува/
тися з ними, наслідувати їх. Інакше кажучи, діти/інваліди можуть
отримувати такий соціальний досвід, як і їхні здорові товариші. Бо,
як відомо, спілкування — найважливіша соціальна потреба люди/
ни. Позбавлене спілкування маля несвоєчасно й неповноцінно
розвивається. «Дефіцит спілкування призводить до затримок у пси/
хічному і загальному розвитку мовлення, що віддзеркалює розви/
ток мислення; затримується розвиток гри, що є показником упо/
вільненого соціального розвитку, зокрема взаємин з іншими
дітьми; пригнічується емоційна сфера, внаслідок чого емоції та по/
чуття стають невиразними, уповільненими, неадекватними; змен/
шується жвавість і природна рухливість дитини, з’являється
млявість, вайлуватість, скутість» [3, 185]. 

Саме міжособистісне спілкування розглядається вченими як
засіб передавання пізнавальної та емоційної інформації, що зумов/
лює соціальний та інтелектуальний розвиток і виховання дитини. 

Відтак, навчання у звичайних школах дітей з особливими по/
требами, з одного боку, допомагає їм адаптуватися до нормальних
життєвих ситуацій, інтегруватись у загальний соціум, позбутися
почуття ізольованості, відчуження, сприяє усуненню соціальних
бар’єрів та сегрегації, а з іншого боку, це вчить інших дітей спілку/
ватися та працювати разом, формує в них почуття відповідальності
за товаришів, які потребують допомоги, емпатії, співчуття. 

Навчання та виховання здорової дитини в інтегративному за/
кладі робить її толерантною не тільки до дітей з особливостями роз/
витку, але й до дітей, що виховуються в родинах в інших релігійних
і національних традиціях. Таке виховання спрямовано на подолан/
ня почуття страху і відчуження в дітей і дорослих стосовно інших.
«Робота інтегративного навчального закладу є практичним втілен/
ням визнання того, що люди за своєю природою розрізняються за
зовнішнім виглядом, становищем, мовою, поведінкою і цінностям
і мають право жити у світі та зберігати свою індивідуальність»[3, 37].

Отже, повсякденні контакти з дитиною з особливостями в розвит/
ку, на наш погляд, сприяють розширенню соціального досвіду, а мож/
ливо, навіть світоглядних меж «звичайних» дітей. За умови правильно
побудованої педагогічної ситуації цей досвід може стати підґрунтям
справжнього особистісного зростання повносправних дітей.

Розділ І Сучасні проблеми навчання,  
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Упровадження інклюзивної форми освіти корисне і для батьків —
як дітей з особливими потребами, так і «здорових».

Погодимось із Елен Р. Даніелс та Кей Стаффорд у тому, що
«можливість віддати дитину до місцевої школи є важливим чинни/
ком для більшості родин. По/перше, батьки отримують можливість
працювати. Інакше це було б важко зробити, адже діти з вадами
потребують постійної уваги. По/друге, в таких сім’ях можуть бути
й інші діти. Якщо всі вони відвідують одну школу, батьки можуть
брати активнішу участь в їхньому навчанні та вихованні. По/третє,
родини дітей із вадами починають отримувати підтримку з боку
інших батьків, з якими налагоджуються дружні стосунки» [4, 24].

Педагогічні підходи залучення корисні також для родин дітей
без особливих потреб. Така практика надає їм можливість збагати/
ти свій досвід новими важливими видами стосунків. Вони більше
дізнаються про людські відмінності, про те, якого догляду потребу/
ють діти з вадами. Родини опановують нові види взаємної допомо/
ги, що сприяє згуртуванню суспільства.

«Багато батьків здорових дітей активно допомагають сім’ям
дітей/інвалідів. Вони спонукають місцеву владу створювати систе/
му соціальних послуг, відповідним чином переобладнувати транс/
портні засоби, будівлі. Деякі батьки організовують центри, де дити/
на з вадами могла б перебувати певний час» [5, 74]. Отже, батьки
«здорових» дітей, дізнавшись про проблеми родин, які виховують
дітей з особливими потребами, не відвертаються від них, а прагнуть
допомогти. Хоча таких людей й мало, але вони все одно є. І що біль/
ше людей дізнається про проблеми дітей з особливими потребами,
то ефективнішою й дієвішою стає підтримка суспільства. 

Усе викладене насправді і є позитивним зрушенням у процесі
інтеграції людей з особливими потребами та їх родин у суспільство,
а також сприяє формуванню толерантності іншої частини
суспільства. Але ця система має й свої недоліки. 

Дослідженню інклюзивної освіти та її недоліків присвятив бага/
то часу Ф. Шредер — член ради директорів Національної Федерації
сліпих Англії, а відтак вважаємо за доцільне скористатися його
даними. У своїх працях він доводить, що в умовах масової школи
навіть при створенні відповідних організаційних умов учні з вадами
не завжди можуть опановувати спеціальними вміннями та навич/
ками, що необхідні їм для співіснування на рівних з їхніми здоро/
вими однолітками. В результаті навчальна програма для дітей
з особливими потребами часто скорочується, тобто «мовчазно»

виховання та інклюзії людей Розділ І
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допускається нестандартна, нижче встановленого рівня програма
навчання. «Можливими негативними наслідками в подібній ситу/
ації можуть бути формування в дітей комплексу меншовартості, по/
милкових уявлень, що причиною їхньої неспроможності є дефект,
а не недоліки роботи школи з навчання спеціальних навичок і вмінь,
«урізані» навчальні програми» [6, 127]. 

На нашу думку, це найбільший недолік, але його можливо подо/

лати. Ми пристаємо до позиції Ф. Шредера, що в інтегрованій групі

не можна уповільнювати темп викладання дисциплін, зменшувати

кількість занять та їх тривалість, спрощувати чи скорочувати обсяг

навчального матеріалу тощо, оскільки це знижує якість підготовки.

Але компенсувати функціональні обмеження, що впливають на

якість навчання дітей з особливими потребами, і надати необхідну

підтримку насправді можливо шляхом впровадження системи су/

проводу їхнього навчання.

Супровід навчання має здійснюватись за такими напрямами:

технічний, педагогічний, психологічний, медико/реабілітаційний,

спортивний, соціальний, професійна адаптація та реабілітація. Він

має розпочатись з моменту вступу людини з особливими потреба/

ми до навчального закладу. 

Взагалі підтримка навчання людей з інвалідністю існує в усіх

розвинутих країнах світу, але в нашій країні вона, на жаль, не набула

розвитку. Супровід навчання «розпочався відповідно до Всесвітньої

програми дій відносно інвалідів, прийнятої Генеральною Асамб/

леєю ООН в її Резолюції 37/52 від 3 грудня 1982 р., і здійснюється

згідно зі Стандартними правилами забезпечення рівних можливос/

тей для інвалідів (Резолюція ГА ООН 48/96 від 20 грудня 1993 р.)»

[7, 12]. На сьогодні є достатньо інформації про систему супроводу

навчання і виховання студентів, але, на жаль, майже відсутня щодо

супроводу шкільного навчання. 

Стосовно систем супроводу навчання студентів найбільш відо/

мими серед них є «Національне бюро для студентів з інвалідністю

Скілл» та Центри підтримки студентів з інвалідністю Кембриджсь/

кого, Оксфордського університетів (Велика Британія); у Південно/

Іллінойському та Олд/Домініонському університетах (США) діє

Служба підтримки інвалідів (СПІ), в Університеті Манітоба (Кана/

да) працює Служба підтримки студентів з інвалідністю, також сис/

теми супроводу діють в Університеті м. Карлсруе (Німеччина),

Підляському й Ягеллонському університетах (Польща).
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Основними функціями названих центрів супроводу є: 

 надання людям з особливими потребами аналітичної інфор/

мації про ВНЗ та можливості вступу до них;

 надання консультації щодо складання списку предметів (пла/

ну навчання); 

 спостереження за забезпеченням студентів індивідуальними

навчальними програмами;

 розроблення порад для викладачів, як зробити заняття більш

доступними для студентів з особливими потребами, створити їм

сприятливі умови при складанні іспитів;

 надання додаткових технічних засобів (наприклад, комп’ю/

терні програми для сліпих і слабозорих, система підсилення звуку

для слабочуючих, спеціальні меблі для людей з вадами опорно/ру/

хового апарату тощо); 

 організація додаткових курсів; 

 надання матеріалів на альтернативних носіях і в альтернатив/

них формах; 

 допомога в отриманні гранту або стипендії;

 вирішення певних побутових проблем;

 за потреби сплата послуг персонального асистента/тьютора;

 встановлення зв’язків між студентами, тобто допомога в подо/

ланні проблем у спілкуванні;

 лобіювання інтересів людей з особливими потребами в на/

вчальних закладах та на державному рівні;

 співпраця з представниками громадських організацій інвалідів;

 пропагування досягнень людей з особливими потребами;

 проведення конференцій, свят, концертів, тематичних вечо/

рів та ін.;

 надання консультативно/юридичної підтримки;

 проведення неформальних консультацій.

Тобто центри супроводу навчання та виховання людей з особ/

ливими потребами не лише допомагають їм адаптуватися й інтегру/

ватися в суспільстві, а й сприяють розвитку самостійності цієї кате/

горії населення. 
На жаль, суспільство зазвичай схильне саме вирішувати, що кра/

ще для інвалідів, хоча це насправді суперечить ідеї рівних прав
і можливостей, порушує принцип партнерства та співпраці між
людьми. Отже, потрібно не створювати спеціальне, окремішне сере/
довище для людей з особливими потребами, створювати суспільство
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в суспільстві, а забезпечити повноцінне життя у звичайних умовах.
Цьому й має сприяти супровід навчання і виховання, адже він по/
кликаний лише допомогти вирішувати проблеми людині, а не роби/
ти це за неї. Також супровід навчання дітей з особливими потреба/
ми створює підґрунтя для інтеграції цієї категорії в суспільство.
Адже, як відомо, «поняття інтеграції індивіда в певній соціальній
групі або в суспільстві загалом передбачає виникнення в цього
індивіда почуття спільності та рівності з іншими членами групи
(суспільства), а також можливість співпрацювати з ними як з рівни/
ми партнерами» [8, 11]. 

Процес інтеграції людей з особливими потребами більшою

мірою залежить від того, як їх сприймають люди.   Прийняття

інтеграції «здоровим» населенням, кожною людиною — це трива/

лий процес виховання усього суспільства. Це вирощування з раннь/

ого дитинства нового покоління (а можливо, й не одного по/

коління), для якого інтеграція людей з особливими потребами стане

частиною світогляду. Починати ж підготовку дітей до спільного на/

вчання потрібно вже зараз, адже від того, як суспільство сприймати/

ме дитину з особливими потребами, залежить усе її подальше життя.

Та й саме суспільство багато втрачає, якщо певна частина людської

спільноти не залучена до активного і продуктивного життя. 

Йдучи шляхом інтеграції дітей з особливими потребами у су/

спільне життя, ми завжди повинні пам’ятати, що необхідно не

принижувати їх лише подачками та допомогами, а виховувати

сильного духом члена суспільства, який володіє потрібними навич/

ками, здатного на рівні зі здоровими людьми брати участь у житті

суспільства. Крім того, потрібно не спинятися, а шукати нові фор/

ми навчання і виховання, які б допомогли дітям з особливими по/

требами інтегруватися не лише в середовище однолітків, а й у су/

спільство. 
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В статье обосновывается целесообразность использования инклю&
зивного образования как одного из путей преодоления проблем дискри&
минации и социальной изоляции детей с особыми потребностями.
Автор, анализируя позитивные и негативные стороны внедрения этой
формы образования, приходит к выводу о необходимости сопровожде&
ния обучения и воспитания таких детей, а также определяет основ&
ные задания центров сопровождения, исходя из опыта самых извест&
ных европейских и американских организаций. 

Ключевые слова: дети с особыми потребностями, социальная ин&
теграция, инклюзивное образование, сопровождение обучения и воспи&
тания. 

In this article substantiate expediency of use inclusion education as one
of the ways to overcoming discrimination and social isolation problems
of children with special needs. The author, analyzing positive and negative
introduction sides of this education form, draw conclusion about necessity
of education support. And also determine basic tasks of support centers on
experience basis the most known European and American organizations.

This article intend for all people who are interested in education
improvements in our country and in solving problems of children with limited
possibility. 

Key words: children with special needs, social integration, inclusion edu&
cation, education support.
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