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Вступ. В Україні однією із форм навчання ді-
тей з інвалідністю є інклюзивна освіта, яка віднос-
но нова у нашій державі, але вже визнана в бага-
тьох країнах світу. Інклюзивна освіта забезпечує 
безумовне право кожної дитини навчатися в закла-

ді освіти за місцем проживання із забезпеченням 
усіх необхідних для цього умов [3, 15, 16, 42–44].

Аналіз наукової літератури та матеріалів мере-
жі Інтеренет дозволяє стверджувати, що проблема 
інклюзії дітей з особливими освітніми потребами в 
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анотація. Нині у більшості країн Європи, в тому числі й в Україні, відбуваються значні зміни у законодавстві 
щодо розуміння і забезпечення якісної освіти для дітей з особливими освітніми потребами. Аналіз даних Мі-
ністерства соціальної політики України свідчить, що станом на 2017 р. кількість людей з інвалідністю у віднос-
ному підрахунку збільшилася вдвічі порівняно з 1990 р. Важливим питанням для цієї категорії населення є 
рівний доступ до всіх можливостей сучасної цивілізації, починаючи з вільного пересування і закінчуючи осві-
тою і працевлаштуванням. Мета. Виявити проблеми та перспективи розвитку інклюзивної освіти в Україні. 
Методи. Аналіз та узагальнення науково-методичної літератури і матеріалів мережі Інтернет, порівняльний 
аналіз, вивчення нормативно-правових актів. Результати. У розвинених країнах Європи інклюзивне навчан-
ня в освітніх закладах є проявом демократії. Установлено, що в Україні останніми роками в напрямі роз- 
витку інклюзивної освіти досягнуто певних успіхів: на законодавчому рівні закріплено право створювати в 
закладах середньої освіти спеціальні та інклюзивні класи; ухвалено ряд нормативно-правових актів, спрямо-
ваних на реалізацію норм і положень законодавства. Незважаючи на пожвавлення роботи із запровадження 
інклюзивної освіти й певні успіхи на цьому шляху, є чимало перешкод для її успішного розвитку. В Україні не-
обхідно здійснити такі заходи: продовжувати законодавче оформлення цієї системи навчання; приділяти осо-
бливу увагу додатковій освітянській підготовці вчителів, які працюють з дітьми з інвалідністю; внести фінан-
сування інклюзивної освіти до переліку захищених статей Закону України «Про державний бюджет України».
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український освітній простір є актуальною та бага-
тогранною і розглядається вітчизняними, так і за-
рубіжними науковцями [1, 42–44, 46–48]. Вони в 
своїх дослідженнях розглядають інклюзію в осві-
ті як один із багатьох аспектів інклюзії в суспіль-
стві загалом, наголошуючи, що інклюзія означає 
розкриття кожної особистості за допомогою освіт-
ньої програми [1, 46–48]. У зв’язку з цим в Укра-
їні постало важливе питання запровадження ін-
клюзивного навчання, формування нової філосо-
фії державної політики щодо дітей з інвалідністю, 
вдосконалення і розвиток нормативно-правової ба- 
зи відповідно до міжнародних документів у сфері 
прав людини.

Роботу виконано в рамках теми 1.7. «Органі- 
заційно-методичні основи розвитку адаптивного 
спорту» тематичного плану науково-дослідної ро-
боти в сфері фізичної культури і спорту на 2016–
2020 рр. Міністерства освіти і науки України (но-
мер держреєстрації 0116U001613).

Мета дослідження – визначення проблем та 
перспектив розвитку інклюзивної освіти, в тому 
числі в закладах фізкультурно-спортивного про-
філю, в Україні на основі аналізу особливостей її 
впровадження на міжнародному та національно-
му рівнях.

Методи дослідження: аналіз та узагальнення 
науково-методичної літератури та матеріалів мере-
жі Інтернет, порівняльний аналіз, вивчення норма- 
тивно-правових актів.

Результати дослідження та їх обговорення. Ін-
формацію з нормативно-правових аспектів інклю-
зивної освіти було отримано з Бази даних законо-
давства України. Вперше інклюзія була закріпле-
на в Загальній декларації прав людини у 1948 р. 
і згодом знаходить відображення в усіх міжнарод-
них документах у сфері освіти. У різних країнах 
світу інклюзія впроваджується вже не один деся-
ток років та є світовою тенденцією, яка певною мі-
рою віддзеркалює рівень цивілізованості суспіль-
ства тієї чи іншої держави [47].

Західноєвропейські системи загальної серед-
ньої освіти, незважаючи на різноманітність типів 
і рівнів навчальних закладів, які опікуються осві-
тою, в тому числі й дітей з інвалідністю, є ключо-
вими елементами сучасної європейської моделі со-
ціального устрою. Ця модель приваблива для кра-
їн, що позбулися тоталітарних режимів, а наразі й 
для України, з огляду на завдання та перспекти-
ви вирішення назрілих педагогічних і соціальних 
проблем [46].

У передових країнах Західної Європи, почина-
ючи з 1970-х років, відбувалася перебудова спеці-
альної освіти. Зокрема, інтегроване та інклюзивне 
навчання дітей з інвалідністю визначено як осно-
вну форму здобуття загальної освіти.

Серед країн із найбільш досконалим і розви-
неним законодавством у галузі інклюзивної осві-
ти найчастіше називають Канаду, Кіпр, Данію, 
ПАР, Іспанію, Бельгію, Швецію, Велику Брита-

нію, США. Наприклад, в Італії законодавство під-
тримує інклюзивну освіту з 1971 р. До того ж ак-
цент зроблено не на навчанні, а на соціалізації. В 
результаті діти з інвалідністю стають повноцінни-
ми членами суспільства. У Фламандській части-
ні Бельгії давно діє добре розвинена система спе-
ціальних шкіл, фахівці яких супроводжують ді-
тей з інвалідністю під час інтеграційних процесів 
у загальноосвітніх школах. У цих і багатьох ін-
ших країнах інклюзивна освіта існує вже 30–40 
років [48].

Для забезпечення права на якісну освіту ді-
тей з особливими освітніми потребами міжнародна 
практика пропонує їм широкий вибір доступних 
форм здобуття освіти (рис. 1).

В Україні спеціальна освіта має складну роз-
галужену й диференційовану систему навчально-
виховних (корекційних) закладів, реабілітаційних 
і медико-педагогічних центрів, навчально-виховних 
комплексів, спеціальних (корекційних) класів 
при середніх закладах освіти тощо. Розвиток сис-
теми спеціальної освіти спрямований на подальшу 
диференціацію і вдосконалення діючої мережі ко-
рекційних закладів, відкриття нових типів закла-
дів, у яких надаватимуться комплексна допомога 
й підтримка дітям із особливими освітніми потре-
бами, а також із залученням цих дітей у загально-
освітню школу [19].

Закони України «Про освіту» [7] та «Про за-
гальну середню освіту» [6] надають можливість 
батькам дітей з особливими освітніми потреба-
ми варіанти вибору різних форм навчання (в 
спеціальній школі; школі-інтернаті; навчально-
реабілітаційному центрі; у корекційних класах 
при загальноосвітній школі, дитсадку-школі; до-
машнє навчання; у формі екстернату тощо).

В Україні ситуація із запровадженням інклю-
зивної освіти знаходиться на етапі створення під-
ґрунтя для ефективного впровадження. Станом 
на 2017 р., серед 17 337 українських шкіл тіль-
ки 1 127 залучені до реалізації інклюзивної осві-
ти. Понад 56 тис. школярів з особливими освітні-
ми потребами не мають можливості навчатися в 
загальноосвітніх закладах. За даними Державної 
служби статистики України [14], показник інклю-
зії в Україні становить лише 7 %. Для порівняння: 
в Італії ця цифра охоплює 99 %, Норвегії – 90 %, 
Литві – 90 %, Угорщині – 57 %, Польщі – 42 %, 
Словаччині – 42 %, Франції – 25 % [47].

Рисунок 1 – Основні форми здобуття освіти для людей
з інвалідністю у країнах Європи [2]
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У нашій країні інтеграційні процеси людей 
з інвалідністю розпочалися з 1990-х років. У 
2001 р. Міністерство освіти і науки України, Ін-
ститут спеціальної педагогіки Національної акаде-
мії педагогічних наук України та Всеукраїнський 
фонд «Крок за кроком» започаткували науково-
педагогічний експеримент «Соціальна адаптація 
та інтеграція в суспільство дітей з особливостя-
ми психофізичного розвитку шляхом організації 
їх навчання у загальноосвітніх закладах», осно-
вною метою якого була розробка й реалізація ме-
ханізму інтеграції дітей з інвалідністю в загально-
освітні навчальні заклади.

У рамках програми «Інклюзивна освіта» фон-
дом «Крок за кроком» було впроваджено про- 
екти «Реалізація прав людини через рівний до-
ступ до якісної освіти» (2001–2002 рр.), «Змінимо 
світ для дітей з особливими потребами – кроки 
до партнерства» (2002 р.), «Адвокатство бать-
ків – обстоювання права на інклюзивну освіту для 
дітей з особливими потребами» (2003 р.), «Роз-
виток модельних центрів інклюзивної освіти для 
дітей з особливими потребами» (2003–2005 рр.), 
«Створення ресурсних центрів інклюзивної освіти 
для батьків дітей з особливими потребами» (2005–
2007 рр.), «Впровадження інклюзивної освіти в 
Україні» (2007 р.) [31].

Значний внесок у справу пропаганди інклюзив-
ної освіти зроблено українсько-канадським проек-
том «Інклюзивна освіта для дітей з особливими 
освітніми потребами в Україні» (2008–2013 рр.), 
який здійснювався за підтримки Канадської аген-
ції з міжнародного розвитку. Головним досягнен-
ням проекту стало саме донесення до громадськос-
ті переваг інклюзивного навчання (рис. 2).

Механізм впровадження інклюзивної освіти за-
безпечується рядом нормативно-правових доку-
ментів. Законодавство України про загальну се-
редню освіту базується на Конституції України і 

складається із Закону України «Про освіту» [7], 
Закону України «Про загальну середню освіту» 
[6], інших нормативно-правових актів і міжнарод-
них договорів України, згода на обов’язковість 
яких надана Верховною Радою України.

Конституція України гарантує право кожного 
громадянина на доступність до якісної освіти. Це 
повною мірою повинно стосуватися й дітей з осо-
бливими освітніми потребами, до яких належать 
діти, що мають різні нозологічні вади.

Загалом, інклюзивна форма навчання дає змо-
гу дітям із особливими освітніми потребами навча-
тися спільно зі своїми здоровими однолітками, що 
ефективно впливає на рівень їхньої соціалізації.

Головними критеріями дотримання міжнародних 
норм і вимог національного законодавства щодо ре-
алізації права громадян на отримання освіти мають 
бути якість і доступність освіти для кожного.

Питання освіти дітей з особливими освітніми 
потребами регулюється також законодавством, зо-
крема, Законом України «Про основи соціальної 
захищеності інвалідів в Україні» [8], «Про реабі-
літацію інвалідів в Україні» [12], нормативними 
документами у цій сфері та міжнародними догово-
рами з питань прав осіб з інвалідністю.

На сьогодні правове регулювання питань інте-
грованої та інклюзивної освіти знаходиться у ста-
ні активної розробки та впровадження (табл. 1).

Крім того, відповідні положення щодо впрова-
дження інклюзивного навчання містяться в Зако-
нах України «Про освіту» [7], «Про дошкільну 
освіту» [5], «Про загальну середню освіту» [6], 
«Про позашкільну освіту» [10], «Про професійно-
технічну освіту» [11], «Про вищу освіту» [4]. Від-
повідні положення також внесено до законів Укра-
їни «Про охорону дитинства» [9], «Про основи со-
ціальної захищеності осіб з інвалідністю в Укра-
їні» [8] та «Про фізичну культуру і спорт» [13] 
(табл. 2). Отже, можна стверджувати, що в Укра-

Рисунок 2 – Основні переваги інклюзивного навчання для різних груп населення
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їні на законодавчому рівні закріплено захист пра-
ва дітей з особливими освітніми потребами на здо-
буття знань у дошкільних, загальноосвітніх, поза-
шкільних, професійно-технічних і вищих навчаль-
них закладах.

Одним із перших важливих кроків, спрямова- 
них на вирішення питання освіти дітей з інвалідніс-
тю, став Указ Президента України від 17.04.2002 р. 
«Про Національну доктрину розвитку освіти» 
[34]. На розвиток норм і положень статтей 19, 

Таблиця 1 – Основні нормативні документи, що визначають права дітей з інвалідністю на інклюзивну освіту

дата документ

17.04.2002 р. Указ Президента України № 347/2002 «Про Національну доктрину розвитку освіти» [34]

23.04.2003 р. Постанова Кабінету Міністрів України № 585 «Про встановлення строку навчання у загальноосвітніх на-
вчальних закладах для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку» [26]

05.07.2004 р. Постанова Кабінету Міністрів України № 848 «Про затвердження Державного стандарту початкової за-
гальної освіти дітей, які потребують корекції фізичного та(або) розумового розвитку» [28]

20.12.2002 р. Наказ Міністерства освіти і науки України № 732: «Про затвердження положення про індивідуальну фор-
му навчання в загальноосвітніх навчальних закладах» [32]

02.12.2005 р. Наказ Міністерства освіти і науки України № 691: «Про створення умов щодо забезпечення права на 
освіту осіб з інвалідністю» [41]

27.11.2007 р. Наказ Міністерства освіти і науки України № 1041: «Про забезпечення прав дітей-інвалідів та дітей, які 
потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку» [27]

01.10.2010 р. «Концепція розвитку інклюзивної освіти», затверджена Міністерством освіти і науки України, № 912 [30]

15.08.2011 р. «Порядок організації інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах», затверджений Ка-
бінетом Міністрів України, № 872 [33]

18.05.2012 р. Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-384 «Про організацію інклюзивного навчання у загаль-
ноосвітніх навчальних закладах» [38]

01.03.2013 р. Рішення колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту країни, протокол № 2/3-2 «Про впрова-
дження інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах: реалії та перспективи» [25]

25.06.2013 р. Указ Президента України № 344/2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період 
до 2021 року» [35]

14.06.2013 р. Наказ МОН України № 768 «План заходів щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освіт-
німи потребами, у тому числі дітей-інвалідів» [20]

23.07.2013 р. Наказ МОН України № 1034 «Про затвердження заходів щодо впровадження інклюзивного навчання в 
дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2015 року» [29]

08.08.2013 р. Лист МОН України № 1/9-533 «Про організаційно-методичні засади забезпечення права на освіту дітям 
з особливими освітніми потребами» [36]

25.03.2014 р. Постанова Верховної Ради України № 1158-VII «Про проведення парламентських слухань на тему: 
«Освіта, охорона здоров’я та соціальне забезпечення дітей з порушеннями психофізичного розвитку: 
проблеми та шляхи їх вирішення» [39]

13.01.2015 р. Постанова Верховної Ради України № 96-VIII «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Осві-
та, охорона здоров’я та соціальне забезпечення дітей з порушеннями психофізичного розвитку: про-
блеми та шляхи їх вирішення» [40]

05.07.2017 р. Закон України № 2053-VIII Про внесення змін до Закону України «Про освіту» щодо особливостей до-
ступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг [23]

10.11.2017 р. Наказ МОН України № 4706 «Про внесення змін до наказу Міністерства молоді та спорту України від 
17 січня 2015 року N 67 «Про організацію навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл» [24]

13.12.2017 р. Розпорядження Кабінету Міністрів України № 903-р Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки 
із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої 
освіти «Нова українська школа» [31]

16.01.2018 р. Закон України № 2249-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» [22]

06.09.2018 р. Закон України № 2541-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу осіб з особливи-
ми освітніми потребами до освітніх послуг» [23]

05.08.2019 р. Лист МОН № 1/9-498 щодо методичних рекомендацій щодо навчання дітей з особливими освітніми по-
требами в 2019/2020 н.р. [45] 

21.08.2019 р. Постанова Кабінету Міністрів України № 779 «Про організацію інклюзивного навчання в закладах поза-
шкільної освіти» [37]
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20 Закону України «Про освіту» поставлено кон-
кретні завдання із забезпечення рівного доступу 
та державної підтримки дітей та молоді з інвалід- 
ністю, зокрема, створення належних умов для 
здобуття ними безплатної освіти в державних і 
комунальних навчальних закладах; забезпечення 
варіативності здобуття якісної базової чи повної 
середньої освіти із урахуванням здібностей та ін-
дивідуальних властивостей дітей, спрямованої на 
їх інтеграцію в соціально-економічне середовище; 
створення системи допомоги батькам у навчанні та 
вихованні дітей з інвалідністю.

У наступні роки видано ряд постанов Кабіне-
ту Міністрів України про створення умов для за-
безпечення прав на освіту осіб з інвалідністю [26, 
28, 31, 33].

Проте нормативно-правова база 2002–2007 рр. 
повністю не вирішувала цієї проблеми і потребу-
вала запровадження необхідних положень на за-
конодавчому рівні. Хоча чинним на той час за-
конодавством і була передбачена можливість здо-
буття освіти особами з інвалідністю [7, 8], але ті 
чинні норми не забезпечували правових засад для 
комплексного вирішення проблеми.

Таблиця 2 – Впровадження положень про інклюзивне навчання в закони України, що регламентують освітній процес

Закон україни остання редакція статті, що стосуються інклюзивної освіти

ЗУ «Про освіту» [7] 05.09.2017 р. Стаття 19. Освіта осіб з особливими освітніми потребами. 
Стаття 20. Інклюзивне навчання.

ЗУ «Про дошкільну освіту» [5] 28.09.2017 р. Стаття 12. Типи закладів дошкільної освіти. 
Стаття 33. Соціальний захист дітей дошкільного віку.

ЗУ «Про загальну середню осві-
ту» [6]

28.09.2017 р. Стаття 9. Типи закладів освіти, що забезпечують здобуття загальної 
середньої освіти. 
Стаття 21. Соціальний захист учнів (вихованців).

ЗУ «Про позашкільну освіту» 
[10]

16.07.2019 р. Стаття 6. Здобуття позашкільної освіти. 
Стаття 8. Основні завдання позашкільної освіти. 
Стаття 9. Основні засади державної політики у сфері позашкільної 
освіти. 
Стаття 10. Органи управління позашкільною освітою. Державний на-
гляд (контроль) у сфері позашкільної освіти. 
Стаття 18. Форми організації позашкільної освіти. 
Стаття 20. Права, обов’язки та соціальний захист вихованців, учнів і 
слухачів закладу позашкільної освіти.

ЗУ «Про професійно-технічну 
освіту» [11]

05.03.2017 р. Стаття 5. Право на здобуття професійно-технічної освіти. 
Стаття 41. Учні, слухачі професійно-технічних навчальних закладів, 
яким забезпечується особливий соціальний захист. 
Стаття 42. Соціальний захист інвалідів.

ЗУ «Про вищу освіту» [4] 01.01.2018 р. Стаття 4. Право на вищу освіту.

ЗУ «Про охорону дитинства» [9] 20.01.2018 р. Стаття 19. Право на освіту. 
Стаття 26. Захист прав дітей з інвалідністю та дітей з вадами розу-
мового або фізичного розвитку. 
Стаття 27. Заклади для дітей з інвалідністю та дітей з вадами розу-
мового або фізичного розвитку.

ЗУ «Про основи соціальної захи-
щеності інвалідів в Україні» [8]

20.01.2018 р. Стаття 21. Держава гарантує особам з інвалідністю дошкільне вихо-
вання, здобуття освіти на рівні, що відповідає їх здібностям і можли-
востям. 
Стаття 22. Для реалізації права на вищу освіту та професійно-
технічну освіту особами з інвалідністю вищі навчальні заклади та 
професійно-технічні заклади створюють їм необхідні умови для здо-
буття відповідної освіти. 

ЗУ «Про фізичну культуру і 
спорт» [13]

16.07.2019 р. Стаття 1. Основні терміни та їх визначення. 
Стаття 4. Засади державної політики у сфері фізичної культури і 
спорту. 
Стаття 7. Показники стану розвитку фізичної культури і спорту. 
Стаття 17. Центри фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю. 
Стаття 20. Спортивні федерації. 
Стаття 24. Суб’єкти паралімпійського і дефлімпійського руху в Укра-
їні. 
Стаття 26. Фізична культура у сфері освіти. 
Стаття 31. Фізкультурно-оздоровча діяльність і фізкультурно-
спортивна реабілітація осіб з інвалідністю. 
Стаття 48. Матеріально-технічне забезпечення сфери фізичної куль-
тури і спорту. 
Стаття 49. Кадрове забезпечення сфери фізичної культури і спорту.
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Законом України «Про загальну середню осві-
ту» від 6 липня 2010 р. [6] було внесено зміни 
до частини третьої статті 9 Закону, де передба-
чено, що «загальноосвітні навчальні заклади мо-
жуть створювати у своєму складі класи (групи) з 
вечірньою (заочною), дистанційною формами на-
вчання, класи (групи) з поглибленим вивченням 
окремих предметів, спеціальні та інклюзивні кла-
си для навчання дітей з особливими освітніми по-
требами» [6].

У такий спосіб на законодавчому рівні було за-
кріплено право на інклюзію в системі загальної се-
редньої освіти, що давало додатковий стимул для 
її успішного впровадження.

У жовтні 2010 р. Міністерство освіти і нау-
ки України затвердило «Концепцію розвитку ін-
клюзивної освіти» [30], яка передбачає необхідне 
навчально-методичне забезпечення освітнього про-
цесу в умовах інклюзивного навчання та здійснен-
ня відповідних інституційних змін.

На виконання поставлених завдань у серпні 
2011 р. Кабінет Міністрів України затвердив «По-
рядок організації інклюзивного навчання в загаль-
ноосвітніх навчальних закладах» [33], а Міністер-
ство освіти і науки України для реалізації норм 
і положень цієї постанови видало ряд відповід-
них нормативних актів. Вони визначають порядок 
формування інклюзивних класів та їхню наповню-
ваність, передбачають корекційну спрямованість 
навчально-виховного процесу, організацію психо-
логічного й соціального супроводу, запроваджен-
ня посади вихователя (асистента вчителя), який 
забезпечує соціально-педагогічний супровід дити-
ни з особливими освітніми потребами у загально-
освітніх навчальних закладах інклюзивного на-
вчання [20, 25, 38].

Законодавче забезпечення інклюзивної форми 
навчання уможливило початок її успішного впро-
вадження в Україні. Станом на 1 березня 2011 р. 
в Україні було створено близько 536 спеціальних 
класів у загальноосвітніх школах. Тоді ж Мініс-
терство освіти і науки України відзвітувало, що 
вже майже 130 тис. дітей з інвалідністю охоплені 
інклюзивною освітою [14].

З липня 2016 р. до впровадження інклюзив-
ної освіти долучилася Марина Порошенко. Під її 
кураторством Фонд Порошенка почав реалізацію 
ряду регіональних проектів із впровадження ін-
клюзивної освіти в регіонах України, спрямова-
них на основні пріоритети розвитку інклюзивної 
освіти:

• врегулювання юридично-правових норм реа-
лізації права на освіту для всіх дітей без винятку;

• забезпечення державного фінансування до-
даткових послуг для дітей з особливими освітні-
ми потребами;

• створення інклюзивних ресурсних центрів, 
які будуть займатися і супроводжувати дітей з 
особливими освітніми потребами;

• адаптація освітніх матеріалів, підготовка
педагогів, проведення інформаційної та роз’яс- 
нювальної роботи з популяризації інклюзивної 
освіти в Україні [43].

В липні 2017 р. Президент України Петро По-
рошенко підписав Закон України № 2053-VIII 
Про внесення змін до Закону України «Про осві-
ту» щодо особливостей доступу осіб з особливи-
ми освітніми потребами до освітніх послуг [23]. 
Цим законом визначено право на освіту осіб з осо-
бливими освітніми потребами та надано їм мож-
ливість здобувати освіту в усіх навчальних закла-
дах, в тому числі безкоштовно в державних і ко-
мунальних навчальних закладах, незалежно від 
«встановлення інвалідності». Також передбаче-
на можливість введення дистанційної та індивіду-
альної форм навчання; визначено поняття «особа 
з особливими освітніми потребами», «інклюзивне 
навчання»; надана можливість особам з особли-
вими освітніми потребами отримувати психолого-
педагогічну та корекційно-розвиваючу допомогу, 
створювати для таких осіб інклюзивні та спеці-
альні групи (класи) в загальноосвітніх навчаль-
них закладах.

Базовим документом для створення інклюзив-
ної освіти в Україні є концепція «Нової україн-
ської школи» [31], яку затвердила Національна 
Рада Реформ у квітні 2017 р. За словами її ініці-
атора, міністра освіти Лілії Гриневич, концепція 
прописує реформування освіти до 2029 р.

У 2017 р. Наказом Міністерства молоді та спор-
ту № 4607 було внесено зміни до Наказу № 67 
«Про організацію навчально-тренувальної роботи 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл», які передба-
чали зміни мінімального віку вихованців, які за-
раховуються до груп відділень з видів спорту осіб 
з інвалідністю дитячо-юнацьких спортивних шкіл 
для осіб з інвалідністю, спеціалізованих дитячо-
юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідніс-
тю паралімпійського та дефлімпійського резерву, 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл, де є відділен-
ня (спортсмени) з видів спорту для осіб з інвалід-
ністю [18, 24].

16 січня 2018 р. Президент України Петро По-
рошенко підписав Закон № 2249-VIII «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів Украї-
ни». Цим документом вносяться зміни до 37 Зако-
нів України, в положеннях яких слова «інвалід», 
«дитина-інвалід» та «інвалід війни» замінено від-
повідно словами «особа з інвалідністю», «дитина 
з інвалідністю» та «особа з інвалідністю внаслідок 
війни» [23].

У вересні 2018 р. було підписано Закон Украї-
ни «Про внесення змін до деяких законів України 
щодо доступу осіб з особливими освітніми потре-
бами до освітніх послуг» [21]. Цим Законом було 
внесено зміни до ЗУ «Про позашкільну освіту». 
Відповідно, діти з особливими освітніми потреба-
ми отримали можливість займатися в позашкіль-
них групах (гуртках) фізкультурно-спортивного 
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або спортивного напряму. Даний напрям дозво-
ляє заняття фізичною культурою і спортом, роз-
виток фізичних здібностей вихованців (незалежно 
від рівня їхнього здоров’я), повноцінне оздоров-
лення, набуття навичок здорового способу жит-
тя. Крім фізкультурно-спортивного напряму, діти 
з особливими освітніми потребами можуть обрати 
соціально-реабілітаційний напрям. Це допоможе 
соціалізуватися особам з інвалідністю в суспіль-
стві, самореалізуватися та підготуватися до актив-
ної професійної та громадської діяльності.

З розвитком нормативно-правової бази інклю- 
зивна освіта активно впроваджується на рівні ви- 
щої школи, а саме – розробляється науково-мето- 
дичне забезпечення сфери інклюзивної освіти. У 
13 вищих навчальних закладах країни запрова-
джено курс корекційної освіти. У системі Інсти-
тутів післядипломної педагогічної освіти запрова-
джено навчальні програми: «Вступ до інклюзив-
ної освіти», «Диференційоване викладання в ін-
клюзивному класі», а також навчальну програму й 
навчально-методичний посібник «Професійне спів-
робітництво в інклюзивному навчальному закла-
ді»; навчальну програму та навчально-методичний 
посібник для педагогічних університетів «Основи 
інклюзивної освіти [17].

Проте, незважаючи на пожвавлення роботи із 
запровадження інклюзивної освіти й певні успіхи 
на цьому шляху, є чимало перешкод для її успіш-
ного розвитку. Головним негативним чинником є 
брак фінансування інклюзивної освіти. Окремого 
фінансування освіти для дітей з особливими освітні- 
ми потребами немає і його не закладено в бюджет. 
Унаслідок цього постає проблема недостатнього 
матеріально-технічного та кадрового забезпечення 
загальноосвітніх навчальних закладів (відсутність 
спеціального допоміжного навчального обладнан- 
ня, спеціально розроблених навчальних методик 
та програм інклюзивного навчання, недостатня чи-
сельність спеціально підготовлених фахівців для 
роботи з особами з інвалідністю). На сьогодні, ли- 
ше 20 % загальноосвітніх навчальних закладів є 
повністю, а 45 % – частково доступними для дітей 
з інвалідністю. Тільки 32 % професійно-навчальних 
закладів обладнані пандусами, звуковою сигналіза-
цією та інформаційними табличками [14].

Однією з основних проблем у сфері освіти ді-
тей з особливими освітніми потребами є також від-
сутність послідовності в наданні освітніх та реабі-
літаційних послуг на всіх рівнях освітнього проце-
су з обов’язковою психолого-педагогічною, медич-
ною та фізичною реабілітацією. Сьогодні відсутня 
і класифікація психофізичних порушень, що ви-
значала б, з якими порушеннями діти можуть при-
ходити до закладів освіти [19].

Окрім об’єктивних чинників, інтегрування ді-
тей з інвалідністю у суспільство ускладнює не-
підготовленість до їх сприйняття. Спостерігають-
ся непоодинокі випадки, коли дітям з інвалідніс-
тю відмовляють у прийнятті до навчального закла-

ду через упереджене до них ставлення. Іноді до 
дітей з особливими освітніми потребами виявля-
ють надмірну турботливість, що відповідно до єв-
ропейських стандартів не є рівністю умов. Водно-
час залишається низьким рівень поінформованості 
суспільства про інклюзивну освіту.

Проте, слід зазначити, що протягом останньо-
го часу в Україні значно зріс інтерес до спільних 
занять спортом дітей з інвалідністю та дітей, які 
не мають вад розвитку. На державному рівні від-
бувається ефективне залучення всіх вихованців 
(учнів/студентів) до навчально-тренувального 
процесу, у тому числі й осіб з інвалідністю. Ве-
лика увага приділяється розвитку адаптивної фі-
зичної культури та адаптивного спорту, що під-
кріплюється відкриттям інклюзивних гуртків по-
зашкільного профілю, спортивних секцій зі «змі-
шаними» групами вихованців.

Дискусія. Підсумовуючи сказане, можна ви-
окремити основні умови, які є визначальними в 
успішності інклюзивних процесів:

• стійка соціальна державна політика, зорієн-
тована на інтегрування всіх без винятку членів 
суспільства;

• проведення корекційно-розвиваючих заходів 
для дітей з інвалідністю;

• соціальна підтримка і допомога сім’ям дітей 
з інвалідністю;

• обмеження практики навчання дітей з особли-
вими освітніми потребами в умовах сегрегації;

• розвиток законодавчої бази інклюзивної осві-
ти осіб з інвалідністю;

• створення і розширення системи освітньої і 
професійно-трудової підготовки осіб з інвалідніс-
тю в де ржавні і недержавні структури;

• формування толерантного ставлення до лю-
дей з інвалідністю.

Отже, перспективи розвитку інклюзивної осві-
ти вимагають узгоджених і невідкладних дій з 
боку керівництва держави, Міністерства освіти і 
науки, Міністерства охорони здоров’я, Міністер-
ства праці і соціальної політики, Міністерства мо-
лоді та спорту, а також громадських організацій 
та всього українського суспільства.

Висновки:
1. У розвинених країнах Європи інклюзивне 

навчання в освітніх закладах різного типу відо-
бражає одну з головних демократичних ідей – усі 
діти є цінними й активними членами суспільства. 
Інклюзія означає розкриття кожного учня за допо-
могою освітньої програми, яка є досить складною, 
але відповідає його здібностям. Вона враховує по-
треби, а також спеціальні умови та підтримку, що 
забезпечується медико-соціальним та психолого-
педагогічним супроводом. Інклюзивне навчання в 
Європі орієнтоване на формування спрямованос-
ті дітей з інвалідністю до повноцінного життя, до 
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усвідомлення власної спроможності, підвищення 
якості власного буття.

2. Аналіз питання державної політики у сфе-
рі запровадження інклюзивної освіти та її сучас-
ного стану дозволяє стверджувати, що останніми 
роками в цьому напрямі досягнуто певних успі-
хів. Зокрема, на законодавчому рівні закріплено 
право створювати в закладах середньої освіти спе-
ціальні та інклюзивні класи для навчання дітей 
з особливими освітніми потребами; ухвалено ряд 
нормативно-правових актів, спрямованих на реа-
лізацію норм і положень законодавства; активізо-
вано розробку науково-методичного забезпечення 
інклюзивної освіти; удосконалено сферу фізичної 
культури і спорту для виховання осіб з інвалід-
ністю; змінено мінімальний вік вихованців з видів 
спорту для осіб з інвалідністю тощо.

3. Для успішного розвитку системи інклюзив-
ного навчання в освітніх закладах різного типу 

необхідно здійснити такі заходи: продовжувати 
законодавче оформлення цієї системи навчання 
не лише в закладах середньої освіти, а й в за-
кладах дошкільної, професійно-технічної та ви-
щої освіти, закладах позашкільної освіти спор-
тивного профілю; приділяти особливу увагу до-
датковій освітянській підготовці вчителів та ви-
хователів, які працюють з дітьми з інвалідніс-
тю, підготовці тренерських кадрів для роботи у 
дитячо-юнацьких спортивних школах для осіб з 
інвалідністю, спортивних клубах; внести фінан-
сування інклюзивної освіти до переліку захище-
них статей Закону України «Про Державний бю-
джет України»; запровадити спеціальні експерти-
зи відповідності законів України про освіту поло-
женням Конвенції ООН «Про права осіб з інва-
лідністю» тощо.

Конфлікт інтересів. Автори заявляють, що від-
сутній будь-який конфлікт інтересів.
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