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Аннотация. Проанализированы литературные источники отечественных и зарубежных авторов, из-
учены документы международных организаций. В ходе исследования выделены основные подходы к 
организации образования детей с инвалидностью: инклюзия и интеграция; определено содержание 
понятий «инклюзивное образование» и «интеграция людей с инвалидностью»; выявлены преимуще-
ства инклюзивного обучения лиц с инвалидностью; продемонстрирована взаимосвязь между этапами 
и стадиями социальной интеграции лиц с инвалидностью; проанализированы международное законо-
дательство, которое формирует политику в области инклюзивного образования, и рекомендации для 
правительств разных стран, направленные на содействие развитию инклюзивного образования; опре-

делена роль физической культуры и спорта в социализации людей с инвалидностью.
Ключевые слова: спортсмен с инвалидностью, интеграция, социализация, инклюзия, инклюзивный 

подход, инклюзивное образование.

Аbstract. Literature sources of domestic and foreign authors have been analyzed, documents of international 
organizations have been studied. The study has allowed to identify the main approaches to the organization 
of education for children with disabilities: inclusion and integration; the content of the concepts of "inclusive 
education" and "integration of people with disabilities" has been determined; advantages of inclusive education 
of persons with disabilities have been revealed; the relationship between stages and stages of social integration 
of persons with disabilities has been demonstrated; international legislation that forms policies for inclusive 
education, and recommendations to governments of different countries aimed at promoting inclusive education 
have been analyzed; the role of physical culture and sports in the socialization of people with disabilities has been 

defined.
Кeywords: disabled athlete, integration, socialization, inclusion, inclusive approach, inclusive education.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³-
äæåíü ³ ïóáë³êàö³é. Ðîçâèòîê ³íêëþçèâíîãî ï³äõî-
äó ðîçãëÿäàºòüñÿ ÎÎÍ, ÞÍÅÑÊÎ, ÎÁÑª òà ³íøè-
ìè ì³æíàðîäíèìè îðãàí³çàö³ÿìè ÿê ïð³îðè òåòíèé 
íàïðÿì ðîçâèòêó íàö³îíàëüíèõ ñèñòåì øê³ëüíî¿ 
îñâ³òè òà ÿê ñïîñ³á ðåàë³çàö³¿ ïðàâà ãðîìàäÿí íà 
çäîáóòòÿ ÿê³ñíî¿ îñâ³òè é ñîö³àëüíî¿ ³íòåãðàö³¿, ùî 
º âàæëèâèì ôàêòîðîì ñòàëîãî ðîçâèòêó ñóñï³ëü-
ñòâà. ²íêëþçèâíà îñâ³òà – òåðì³í, ùî âèêîðèñòîâó-
ºòüñÿ äëÿ õàðàêòåðèñòèêè ïðîöåñó íàâ÷àííÿ ä³òåé 
ç îñîáëèâèìè îñâ³òí³ìè ïîòðåáàìè. Â ¿¿ îñíîâ³ ëå-
æèòü ³äåÿ ð³âíîãî ñòàâëåííÿ äî âñ³õ ëþäåé, âèêëþ-
÷àºòüñÿ áóäü-ÿêà äèñêðèì³íàö³ÿ, ñòâîðþþòüñÿ óìî-
âè äëÿ ä³òåé, ÿê³ ìàþòü îñîáëèâ³ îñâ³òí³ ïîòðåáè.

Ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ðîê³â â³ò÷èçíÿí³ íàóêîâ-
ö³ (À. Êîëóïàºâà, Ò. ªâòóõîâà, Î. Ñòîëÿðåíêî, 
Î. Ñàâ÷åíêî) çîñåðåäæóþòü óâàãó íà äîñë³äæåíí³ 
ïðîáëåì çàëó÷åííÿ ä³òåé ç ³íâàë³äí³ñòþ äî íàâ÷àí-
íÿ â çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ, ¿õ ðåà-
á³ë³òàö³¿ òà ñîö³àë³çàö³¿ äî ñóñï³ëüíèõ íîðì. Äîñ-
ë³äæåííÿ ïñèõîëîã³â (Ë. Âèãîòñüêèé, Î. Âåíãåð, 
Í. Ìîðîçîâà) ñïðÿìîâàí³ íà âèâ÷åííÿ ïèòàíü ðîç-
âèòêó ñèñòåìè ñïåö³àëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â òà 
óäîñêîíàëåííÿ ¿õ ñòðóêòóðè. Â ïðàöÿõ ². ²âàíîâî¿, 

Ë. Áîðùåâñüêî¿ éäåòüñÿ ïðî íåîáõ³äí³ñòü âïðîâà-
äæåííÿ íîâèõ ôîðì îñâ³òè, ÿê³ á ñïðèÿëè ðàíí³é 
³íòåãðàö³¿ ëþäåé ç ³íâàë³äí³ñòþ ó ñóñï³ëüñòâî. Çîê-
ðåìà, ñåðåä ïðîâ³äíèõ ôîðì âèçíà÷àºòüñÿ ³íêëþ-
çèâíà îñâ³òà [3, 5].

Ïðîáëåìè ³íòåãðàö³¿ ä³òåé òà ìîëîä³ ç ³íâàë³äí³ñ-
òþ äîñë³äæóþòüñÿ â ðîáîòàõ Ë. Êàëìèêîâî¿,Â. Ëå-
õàí òà ³í. Âàæëèâå çíà÷åííÿ ìàþòü çàðóá³æí³ äî-
ñë³äæåííÿ, ïðèñâÿ÷åí³ çàõèñòó ïðàâ ëþäåé ç ³í-
âàë³äí³ñòþ òà ¿õ ñàìîçàõèñòó â õîä³ ³íòåãðàö³¿ â 
ñóñï³ëüíå æèòòÿ [11]. Ðîñ³éñüê³ íàóêîâö³ Ê. Õî-
ëîñòîâà ³ Í. Äåìåíòüåâà ââàæàþòü, ùî êîæåí ³í-
äèâ³ä ìàº ò³ ÷è ³íø³ îñîáëèâ³ ïîòðåáè, äî ÿêèõ 
ñóñï³ëüñòâî ïîâèííå ïðèñòîñîâóâàòè ñâî¿ çîâí³ø-
í³ óìîâè.

Çíà÷óùèìè äëÿ äîñë³äæåííÿ ñòàëè ïîëîæåí-
íÿ, âèêëàäåí³ â ðîáîòàõ çàðóá³æíèõ ó÷åíèõ, ïðè-
ñâÿ÷åíèõ êîãí³òèâí³é òåîð³¿ îñîáèñòîñò³ (Äæ. Êåë-
ë³), ñîö³àëüíîãî êîíñòðóêòèâ³çìó (Ï. Áåðãåð, 
Ò. Ëóêìàí), äåâàëüâàö³¿ ³ âàëîðèçàö³¿ (Â. Âîëü-
ôåíñáåðãåð, Ñ. Òîìàñ), ñòèãìàòèçàö³¿ (ª. Ãîôìàí, 
Ì. Ôàéí, À. Åø) òà ³í. [1, 12, 13, 15].

Ðîáîòó âèêîíàíî â ðàìêàõ òåìè 1.7. «Îðãàí³-
çàö³éíî-ìåòîäè÷í³ îñíîâè ðîçâèòêó àäàïòèâíî-
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ãî ñïîðòó» Òåìàòè÷íîãî ïëàíó íàóêîâî-äîñë³ä-
íî¿ ðîáîòè ó ñôåð³ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó íà 
2016–2020 ðð. Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà-
¿íè (íîìåð äåðæðåºñòðàö³¿ 0116U001613), à òà-
êîæ êîìïëåêñíîãî ì³æâóç³âñüêîãî íàóêîâîãî ïðî-
åêòó «Òåîðåòèêî-ìåòîäîëîã³÷í³ îñíîâè ðîçâèòêó 
íåîë³ìï³éñüêîãî ñïîðòó», ðåàë³çàö³ÿ ÿêîãî çàïëà-
íîâàíà íà 2015–2017 ðð. (íîìåð äåðæðåºñòðàö³¿ 
0115U002372).

Ìåòà äîñë³äæåííÿ – àíàë³ç âçàºìîçâ’ÿçêó ³í-
êëþçèâíî¿ îñâ³òè òà ñîö³àëüíî¿ ³íòåãðàö³¿ â ñóñ-
ï³ëüñòâî ëþäåé ç ³íâàë³äí³ñòþ. 

Ìåòîäè äîñë³äæåííÿ: àíàë³ç ³ óçàãàëüíåííÿ 
ô³ëîñîôñüêî¿, ñîö³îëîã³÷íî¿, ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷-
íî¿ ë³òåðàòóðè ³ ìàòåð³àë³â ìåðåæ³ ²íòåðíåò; ³ñòî-
ðè÷íèé ìåòîä, àíàë³ç äîêóìåíòàëüíèõ äæåðåë.

Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ òà ¿õ îáãîâîðåííÿ. 
Âñåá³÷íà ³íòåãðàö³ÿ ëþäåé ç ³íâàë³äí³ñòþ ó ïîâíî-
ö³ííå æèòòÿ íåìîæëèâà áåç çàáåçïå÷åííÿ ¿ì äîñòó-
ïó äî ÿê³ñíî¿ îñâ³òè ³ ïîäàëüøîãî ïðàöåâëàøòó-
âàííÿ. Îñíîâí³ çàõîäè ³ç çàáåçïå÷åííÿ ³íòåãðàö³¿ 
ëþäåé ç ³íâàë³äí³ñòþ – öå íàäàííÿ óìîâ äëÿ îòðè-
ìàííÿ îäíàêîâî¿ äëÿ âñ³õ îñâ³òè, âëàøòóâàííÿ íà 
ðîáîòó ç ã³äíîþ îïëàòîþ, ïðîâåäåííÿ äîçâ³ëëÿ òî-
ùî. Äëÿ óñï³øíî¿ ³íòåãðàö³¿ íåîáõ³äíî òàêîæ çì³-
íèòè íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ òàêèì ÷èíîì, ùîá ó÷èòå-
ë³ ³ âèêëàäà÷³ ìàëè ìîæëèâ³ñòü çä³éñíþâàòè äî òà-
êèõ îñ³á ³íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä, ÿêèé äîçâîëèòü ¿ì 
ðåàë³çóâàòè ñâ³é ïîòåíö³àë [5].

²íòåãðàö³ÿ ëþäåé ç ³íâàë³äí³ñòþ ïåðåäáà÷àº ¿õ 
âêëþ÷åííÿ (³íêëþç³þ) â êîíòåêñò øèðîêèõ ñîö³-
àëüíèõ â³äíîñèí. ²nclusion (àíãë.) ïåðåêëàäàºòü-
ñÿ ÿê óòðèìóâàòè, âêëþ÷àòè, ìàòè â ñâîºìó ñêëà-
ä³, â³ä ëàòèíñüêîãî include – âêëþ÷åíèé. Òîìó 

inclusion º òåðì³íîì, ÿêèé â³äîáðàæàº íîâèé ïî-
ãëÿä íå ò³ëüêè íà îñâ³òó, à é íà ì³ñöå ëþäèíè â 
ñóñï³ëüñòâ³. Ïîíÿòòÿ inclusion â ÑØÀ, Êàíàä³, Âå-
ëèê³é Áðèòàí³¿ òà ³íøèõ êðà¿íàõ, äå º ôàêòè÷íî 
ï’ÿòäåñÿòèð³÷íèé äîñâ³ä âïðîâàäæåííÿ ð³çíîìà-
í³òíèõ çàõîä³â ³ç ñîö³àëüíî¿ ³íòåãðàö³¿ ëþäåé ç ³í-
âàë³äí³ñòþ, ðåàë³çóºòüñÿ øëÿõîì ïåðåõîäó â³ä ³í-
òåãðàòèâíèõ ïðîöåñ³â äî ³íêëþçèâíèõ [2]. 

Ðîçãëÿä ³íòåãðàö³¿ òà ³íêëþç³¿ â ðÿä³ âèïàäê³â 
ÿê ïðèíöèïîâî ð³çíèõ ïîíÿòü ³ ïðîöåñ³â ïî â³ä-
íîøåííþ äî ëþäåé ç ³íâàë³äí³ñòþ  – íåïðàâîì³ð-
íèé. ²íòåãðàö³ÿ ÿâëÿº ñîáîþ îá’ºäíàííÿ çâè÷àé-
íèõ ëþäåé ³ ëþäåé ç ³íâàë³äí³ñòþ. Ïðè öüîìó äëÿ 
äðóãèõ íå ñòâîðþþòüñÿ ñïåö³àëüí³ óìîâè òà àäàï-
òèâíî-ðîçâèâàþ÷å ñåðåäîâèùå. Ïðè ³íêëþç³¿ çä³é-
ñíþºòüñÿ ðåôîðìóâàííÿ áóäèíê³â, øê³ë, ìàãàçè-
í³â, óñòàíîâ òîùî òàêèì ÷èíîì, ùîá âîíè â³äïîâ³-
äàëè ïîòðåáàì âñ³õ áåç âèíÿòêó ëþäåé (òàáë. 1). 
²íêëþç³þ íåîáõ³äíî ðîçãëÿäàòè ÿê åòàï (àáî ñòó-
ï³íü) ³íòåãðàö³¿, ¿¿ ïîãëèáëåííÿ ³ ðîçøèðåííÿ [4].

Ó ðóñë³ ñîö³àëüíîãî êîíñòðóêòèâ³çìó ìîæíà ãî-
âîðèòè ïðî ð³çí³ ïåð³îäè, à òî÷í³øå, åòàïè ñîö³-
àëüíî¿ ³íòåãðàö³¿. Âîíè ìàþòü ñâ³é ïî÷àòîê ³ ìî-
ìåíò çàâåðøåííÿ, ÷³òê³ ñîö³àëüí³ ôóíêö³¿ ó æèòòº-
ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè (ðèñ. 1). Ó÷åí³ âèä³ëÿþòü ï’ÿòü 
åòàï³â ñîö³àëüíî¿ ³íòåãðàö³¿ ëþäèíè: äîøê³ëüíèé, 
øê³ëüíèé, ïîñòøê³ëüíèé, ïåð³îä îñîáèñò³ñíî¿ çð³-
ëîñò³ ³ ïåð³îä ãåðîíòîãåíåçó. Âèä³ëåííÿ åòàï³â 
îáóìîâëåíå òèì, ùî êîæåí ç íèõ âèìàãàº â³ä ëþ-
äèíè ÿê ðåàë³çàö³¿ ïåâíèõ çä³áíîñòåé, çàäàòê³â äëÿ 
âêëþ÷åííÿ äî â³äïîâ³äíèõ ñîö³àëüíèõ ãðóï, òàê ³ 
ðåàë³çàö³¿ àäàïòèâíèõ ìåõàí³çì³â, ïðàêòèê îñâîºí-
íÿ æèòòºâîãî äîñâ³äó, íàêîïè÷åííÿ ñîö³îêóëüòóð-
íîãî êàï³òàëó. 

Таблиця 1 – Переваги інклюзивного навчання осіб з інвалідністю

Основні 
положення Переваги

Зміст – адаптація системи до потреб дитини, а не адаптація дитини до вимог системи освіти;
– діти з інвалідністю є частиною шкільної системи і не потребують будь-якої спеціальної адаптації до неї;
– враховуються потреби всіх дітей та індивідуальність кожної;
– метою навчання є допомога дітям розвиватися і знаходити своє місце в суспільстві незалежно від потенційних 
здібностей і можливостей

Зміни 
в освітньо-
му процесі

– створення в загальноосвітніх організаціях спеціальних умов для навчання дітей з інвалідністю;
– створення єдиного адаптивного освітнього середовища, яке буде відповідати потребам усіх учнів даної освіт-
ньої організації;
– навчання дітей з інвалідністю в загальних класах загальноосвітньої школи, але з наданням спеціалізованої 
психолого-педагогічної допомоги;
– комплексна підготовка педагогічного, учнівського та батьківського колективів до включення в освітній процес ді-
тей з особливостями розвитку та створення умов для соціальної реабілітації дитини та інтеграції їх у суспільство;
– розвиток толерантного ставлення в колективі;
– стимулюючий вплив більш здібних однолітків;
– можливість у ширшому діапазоні ознайомлюватися із життям;
– розвиток навичок спілкування та нестандартного мислення (як у дітей з особливостями психофізичного роз-
витку, так і в їхніх здорових однолітків);
– можливість виявлення гуманності, співчуття, милосердя, терпимості у реальних життєвих ситуаціях, що є ефек-
тивним засобом морального виховання

Результат – можливість навчати всіх без винятку дітей в єдиному освітньому просторі означає прийняття моделі інклюзивної 
школи як способу дії не тільки в межах освітньої системи, а й усього суспільства загалом
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Ó ìåæàõ äàíèõ åòàï³â âèä³ëÿþòü òàê³ âèäè ñî-
ö³àëüíî¿ ³íòåãðàö³¿: ïåðâèííó ³ âòîðèííó (íà îñíî-
â³ ïðèíöèïó ïîñë³äîâíîñò³ çà àíàëîã³ºþ ç ïðîöåñà-
ìè ñîö³àë³çàö³¿); ïàñèâíó é àêòèâíó (çàëåæíî â³ä 
ñòóïåíÿ ñîö³àëüíî¿ àêòèâíîñò³ ³íäèâ³äà, ç ïîçèö³é 
ä³ÿëüí³ñíîãî ï³äõîäó); âåðòèêàëüíó òà ãîðèçîí-
òàëüíó (çà ñïåöèô³êîþ ïðîöåñó âõîäæåííÿ â ñóñ-
ï³ëüñòâî) [1].

Îñíîâó ïðîõîäæåííÿ ³íäèâ³äîì çàçíà÷åíèõ 
åòàï³â, ðåàë³çàö³¿ âèä³â ³ ôîðì ³íêëþç³¿, íà äóì-
êó À. Øåâ÷åíêî, ñòàíîâèòü ðÿä ñòàä³é, ùî çàáåç-
ïå÷óþòü ðîçâèòîê ïðîöåñó éîãî ñîö³àëüíî¿ ³íòåãðà-
ö³¿ [10]:

1) àíàë³òèêî-ìîòèâàö³éíà. Çä³éñíþºòüñÿ àíàë³ç 
ìîæëèâèõ ³ ïð³îðèòåòíèõ íàïðÿì³â ñîö³àëüíî¿ ³í-
òåãðàö³¿, ¿¿ âèä³â, ôîðì; ó ³íäèâ³äà ôîðìóºòüñÿ ïî-
çèòèâíà ìîòèâàö³ÿ äî ïðîöåñó ³íòåãðàö³¿;

2) àíàë³òèêî-ðåñóðñíà. Ïðîâîäèòüñÿ àíàë³ç 
ïñèõ³÷íîãî, ô³çè÷íîãî ³ ñîö³îêóëüòóðíîãî ñòàòó-
ñó ³íäèâ³äà, íàÿâíèõ ðåñóðñ³â äëÿ ðåàë³çàö³¿ ³íòå-
ãðàö³éíèõ ïðîöåñ³â. Çà â³äñóòíîñò³ ðåñóðñíî¿ áàçè 
çä³éñíþºòüñÿ ïîøóê íåîáõ³äíèõ äæåðåë ðåñóðñ³â, 
äîäàòêîâèõ ñåðâ³ñ³â;

3) ä³ÿëüí³ñíà. Ñòàä³ÿ õàðàêòåðèçóºòüñÿ ìîá³ë³-
çàö³ºþ ðåñóðñ³â ³ ðåàë³çàö³ºþ ïðîãðàì ñîö³àëüíî¿ 
³íòåãðàö³¿, âêëþ÷åííÿì ³íäèâ³äà â êîíòåêñò ñóñ-
ï³ëüíèõ â³äíîñèí;

4) ðåçîëþòèâíà. Çä³éñíþºòüñÿ àíàë³ç ðåçóëüòà-
ò³â ³íòåãðàö³¿ ³íäèâ³äà, ôîðìóëþâàííÿ âèñíîâê³â ³ 
âèçíà÷åííÿ ñòðàòåã³é ïîäàëüøî¿ ñîö³àë³çàö³¿.

Íàóêîâö³ âèçíà÷àþòü óí³âåðñàëüí³ êðèòåð³¿ ñî-
ö³àëüíî¿ ³íòåãðîâàíîñò³ ëþäåé ç ³íâàë³äí³ñòþ: ñò³é-
êà ïðèíàëåæí³ñòü äî ïåâíî¿ ñîö³àëüíî âèçíàíî¿ 
ãðóïè; íàÿâí³ñòü ñò³éêèõ ì³æîñîáèñò³ñíèõ ïîçè-
òèâíèõ â³äíîñèí, ¿õ ðîçøèðåííÿ; âì³ííÿ øâèäêî 
îð³ºíòóâàòèñÿ â íîâèõ íåòðàäèö³éíèõ ñîö³îêóëü-
òóðíèõ ³ åêîíîì³÷íèõ óìîâàõ [7, 8].

²íêëþçèâíà îñâ³òà – öå áåçïåðåðâíèé ïðîöåñ 
ðîçâèòêó, ùî ìàº íà óâàç³ äîñòóïí³ñòü (ñàìîâäîñ-
êîíàëåííÿ, ñàìîðîçâèòîê) ³ âèçíàº, ùî âñ³ ä³òè ìà-
þòü ð³çí³ ïîòðåáè â íàâ÷àíí³. Âîíà íàìàãàºòüñÿ 
ðîçðîáèòè ï³äõ³ä äî îñâ³òíüîãî ïðîöåñó, ÿêèé áó-
äå ãíó÷ê³øèì äëÿ çàäîâîëåííÿ ð³çíèõ ïîòðåá ó íà-

â÷àíí³. Íàâ÷àííÿ ³ âèõîâàííÿ ñòàþòü åôåêòèâí³-
øèìè ó ðåçóëüòàò³ çì³í, ÿê³ âïðîâàäæóº ³íêëþçèâ-
íà îñâ³òà [5].

Òðàäèö³éíî ïîíÿòòÿ ³íêëþçèâíî¿ îñâ³òè îáìåæó-
âàëîñÿ âèçíà÷åííÿìè, ùî ñòîñóþòüñÿ â îñíîâíîìó 
ðåàë³çàö³¿ ïðàâà íà îñâ³òó ³ ñîö³àëüíó ³íòåãðàö³þ 
ó÷í³â ç îñîáëèâîñòÿìè ïñèõîô³çè÷íîãî ðîçâèòêó. 
Îäíàê êîíöåïö³ÿ åâîëþö³îíóâàëà â íàïðÿì³ ³äå¿ 
ïðî òå, ùî âñ³ áåç âèíÿòêó ä³òè ïîâèíí³ ìàòè ð³â-
í³ ïðàâà, óìîâè òà ìîæëèâîñò³ ó ñôåð³ îñâ³òè íåçà-
ëåæíî â³ä ¿õíüîãî êóëüòóðíîãî, åêîíîì³÷íîãî ³ ñî-
ö³àëüíîãî ñòàòóñó, à òàêîæ ð³çíèö³ â çä³áíîñòÿõ ³ 
ìîæëèâîñòÿõ. Îñâ³òà äèòèíè íå ïîâèííà áóòè îáìå-
æåíà ô³çè÷íèìè, ³íòåëåêòóàëüíèìè àáî ïñèõ³÷íè-
ìè îñîáëèâîñòÿìè. Òàê³ ä³òè çäàòí³ â÷èòèñÿ ðàçîì ç 
îäíîë³òêàìè â çàãàëüíîîñâ³òí³õ øêîëàõ, ÿêùî ñóñ-
ï³ëüñòâî ñòâîðèòü äëÿ öüîãî íåîáõ³äí³ óìîâè [8].

Ó ñâ³òîâ³é ïðàêòèö³ òàêèé ï³äõ³ä â³äîìèé ç 
1970-õ ðîê³â. Ó 2006 ð. ³íêëþç³ÿ ÿê íàéá³ëüø ãó-
ìàííà ìåòîäîëîã³ÿ áóëà âêëþ÷åíà äî Êîíâåíö³¿ 
ÎÎÍ [9].

Ïåðåâàãà ³íêëþçèâíîãî ï³äõîäó â íàâ÷àíí³ ïî-
ëÿãàº ó ñòâîðåíí³ îñâ³òíüîãî ñåðåäîâèùà, ùî â³ä-
ïîâ³äàº ³íäèâ³äóàëüíèì ³íòåëåêòóàëüíèì, ô³çè÷-
íèì ³ ïñèõ³÷íèì ïîòðåáàì êîæíî¿ äèòèíè. Ïîçè-
òèâíèì äëÿ ñóñï³ëüñòâà º ³íòåãðàö³ÿ ³ ñîö³àë³çàö³ÿ 
ä³òåé ç ³íâàë³äí³ñòþ. Àëå ãîëîâíå – öå âèêîð³íåí-
íÿ äèñêðèì³íàö³¿ ³ âèõîâàííÿ òîëåðàíòíîñò³: ä³òè, 
ÿê³ îòðèìóþòü ³íêëþçèâíó îñâ³òó, â÷àòüñÿ âçàºìî-
ïîâàãè ³ òîëåðàíòíîñò³. Ï³äñóìêîì âïðîâàäæåí-
íÿ òàêî¿ ìåòîäîëîã³¿ ìàº ñòàòè ïîë³ïøåííÿ ÿêîñò³ 
æèòòÿ ó÷í³â ó ö³ëîìó ³ îñîáëèâî òèõ, ÿê³ íàëåæàòü 
äî ñîö³àëüíî âðàçëèâèõ ãðóï.

²íêëþçèâíà îñâ³òà ìàº íà ìåò³ çì³íè íà ñèñòåì-
íîìó ð³âí³, çàñòîñóâàííÿ ñïåöèô³÷íèõ ï³äõîä³â ³ 
ð³øåíü. Íåîáõ³äíå âêëþ÷åííÿ ðÿäó ñòðàòåã³é íà 
âñ³õ ð³âíÿõ, ùîá ðåàë³çóâàòè ïðàâî ä³òåé ç ³íâàë³ä-
í³ñòþ íà ³íêëþçèâíó îñâ³òó [5]:

  çàáåçïå÷åííÿ íåîáõ³äíîþ ³íôðàñòðóêòóðîþ 
(ô³íàíñóâàííÿ; ãàðàíò³ÿ ïðàâà íà çàõèñò â³ä äèñ-
êðèì³íàö³¿; çì³öíåííÿ ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì; 
ïàðòíåðñòâî é ó÷àñòü; çì³öíåííÿ ïîòåíö³àëó òà 
ï³äâèùåííÿ ³íôîðìîâàíîñò³);

  ñïåöèô³÷í³ çàõîäè ç ïðîñóâàííÿ ïðàâà íà äî-
ñòóï äî îñâ³òè (óñóíåííÿ ð³çíèõ ïåðåøêîä; ãà-
ðàíò³ÿ äîñòóïó ³ íàÿâíîñò³ ³íñòèòóò³â ³íêëþçèâ-
íî¿ îñâ³òè; ñòâîðåííÿ ³íêëþçèâíîãî íàâ÷àëüíîãî 
ñåðåäîâèùà; íàäàííÿ íåîáõ³äíî¿ ³íäèâ³äóàëüíî¿ 
ï³äòðèìêè ä³òÿì ç ³íâàë³äí³ñòþ; ðîçðîáêà ³íêëþ-
çèâíèõ íàâ÷àëüíèõ ïëàí³â, ìåòîäèê âèêëàäàí-
íÿ; âèêîðèñòàííÿ ³íêëþçèâíî¿ ñèñòåìè îö³íþâàí-
íÿ ó÷í³â, çàñíîâàíî¿ íà äîòðèìàíí³ ïðàâ ëþäèíè; 
³íâåñòèö³¿ â ï³äãîòîâêó â÷èòåë³â; ñòâîðåííÿ ñïåö³-
àëüíèõ ðåñóðñ³â äëÿ ï³äòðèìêè ôàõ³âö³â);

  ïîâàãà äî ïðàâ ä³òåé ç ³íâàë³äí³ñòþ  â øê³ëü-
íîìó ñåðåäîâèù³ (ïðàâî íà ïîâàãó îñîáèñòîñò³, 
êóëüòóðè òà ìîâè; ïîâàãà ïðàâà ä³òåé íà ó÷àñòü ó 

Рисунок 1 – Зв’язок етапів соціальної інтеграції та стадій, що її 
забезпечують
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ð³çíîìàí³òíèõ çàõîäàõ; ïðàâî íà ïîâàãó ô³çè÷íèõ 
ìîæëèâîñòåé ä³òåé).

Ñîö³àëüíà àäàïòàö³ÿ îñ³á ç ³íâàë³äí³ñòþ äî ïî-
âíîö³ííîãî æèòòÿ â ñó÷àñíîìó ñóñï³ëüñòâ³ ìîæëè-
âà çà ¿õ ò³ñíî¿ ñï³âïðàö³ ç ëþäüìè, ùî íå ìàþòü 
âàä ðîçâèòêó.

Îñòàíí³ì ÷àñîì ó á³ëüøîñò³ êðà¿í Çàõ³äíî¿ ³ 
Öåíòðàëüíî¿ ªâðîïè â³äáóâàþòüñÿ äîêîð³íí³ çì³íè 
ó çàêîíîäàâñòâ³, ðîçóì³íí³ òà çàáåçïå÷åíí³ ÿê³ñíî¿ 
îñâ³òè äëÿ ä³òåé ç îñîáëèâèìè îñâ³òí³ìè ïîòðåáà-
ìè. Ç’ÿâëÿþòüñÿ ì³æíàðîäí³ îðãàí³çàö³¿, ùî ôîð-
ìóþòü ïîë³òèêó â ãàëóç³ ³íêëþçèâíî¿ îñâ³òè, ïðî-
âîäÿòü äîñë³äæåííÿ, ðîçðîáëÿþòü ðåêîìåíäàö³¿ 
äëÿ óðÿä³â ð³çíèõ êðà¿í, ùî ñïðèÿþòü ðîçâèòêîâ³ 
³íêëþçèâíî¿ ïîë³òèêè (òàáë. 2). Öå, íàñàìïåðåä, 
Îðãàí³çàö³ÿ Îá’ºäíàíèõ Íàö³é (ÎÎÍ), ðÿä êåð³â-
íèõ äîêóìåíò³â ÿêî¿ ñïðÿìîâàí³ íà ðîçãîðòàííÿ òà 
ï³äòðèìêó ³íêëþçèâíî¿ îñâ³òè. Îñíîâí³ ïîëîæåí-
íÿ ÎÎÍ [9]:

  çàóâàæóþòü, ùî äëÿ òîãî, àáè âò³ëþâàòè ³í-
êëþçèâíó îñâ³òó, äåðæàâè ìàþòü çàñòîñîâóâàòè 

ãíó÷ê³ íàâ÷àëüí³ ïðîãðàìè, ÿê³ ìîæíà àäàïòóâàòè 
äî ð³çíèõ ïîòðåá ä³òåé;

  çîñåðåäæóþòü óâàãó íà òîìó, ùî íåîáõ³äíî 
âïðîâàäæóâàòè áåçïåðåðâíå íàâ÷àííÿ â÷èòåë³â òà 
íàäàâàòè ¿ì âñåá³÷íó ï³äòðèìêó;

  â³äçíà÷àþòü, ùî ì³ñöåâ³ ãðîìàäè ìàþòü ôîð-
ìóâàòè ðåñóðñè äëÿ çàáåçïå÷åííÿ òàêî¿ îñâ³òè.

Áåççàïåðå÷íèì àðãóìåíòîì íåîáõ³äíîñò³ âðàõó-
âàííÿ ïðàâ îñ³á ç ³íâàë³äí³ñòþ ó âñ³õ ñôåðàõ æèò-
òÿ, â òîìó ÷èñë³ ó ô³çè÷í³é êóëüòóð³ ³ ñïîðò³, º 
çì³ñò ðàòèô³êîâàíî¿ Óêðà¿íîþ â 2009 ð. Êîíâåí-
ö³¿ ÎÎÍ ïðî ïðàâà îñ³á ç ³íâàë³äí³ñòþ, ÿêà ïå-
ðåäáà÷àº âàæëèâ³ñòü àêòóàë³çàö³¿ ïðîáëåì ³íâàë³ä-
íîñò³ ÿê ñêëàäîâî¿ â³äïîâ³äíèõ ñòðàòåã³é ñòàëî ãî 
ðîçâèòêó. Òàê, ó ñòàòò³ 30 «Ó÷àñòü ó êóëüòóðíîìó 
æèòò³, ïðîâåäåíí³ äîçâ³ëëÿ é â³äïî÷èíêó òà çàíÿò-
òÿõ  ñïîðòîì» ïåðåäáà÷åíî íàäàííÿ îñîáàì ç ³íâà-
ë³äí³ñòþ ìîæëèâîñò³ áðàòè ó÷àñòü íàð³âí³ ç ³íøè-
ìè ó ïðîâåäåíí³ äîçâ³ëëÿ òà â³äïî÷èíêó é ó ñïîð-
òèâíèõ çàõîäàõ, à äåðæàâè-ó÷àñíèö³ âæè âàþòü 
íàëåæíèõ çàõîä³â:

Таблиця 2 – Основні міжнародні документи в галузі інклюзивної освіти

Джерело Характеристика

Всесвітня декларація прав 
 людини, 1948 р.

Гарантує право на безкоштовну обов’язкову освіту для всіх дітей. «Кожен має право на осві-
ту … освіта має бути спрямована на розвиток людської особистості та посилення поваги до 
прав людини та основних свобод…»

Декларація прав дитини, 1959 р. Принцип 5. Дитина, яка є неповноцінною у фізичному, психічному або соціальному відношен-
ні, повинна забезпечуватися спеціальним режимом, освітою і піклуванням, зважаючи на її 
особливий стан.
Принцип 10. Дитина має бути захищена від практики, яка може заохочувати расову, релігійну 
або будь-яку іншу форму дискримінації. Вона повинна виховуватися в дусі взаєморозуміння, 
терпимості, дружби між народами, миру й загального братерства, а також у повному усвідом-
ленні, що її енергія та здібності мають бути присвячені служінню на користь інших людей

«Конвенція про права дитини» 
(ООН, 1989) ратифікована 
 Україною у 1991 р.

Стаття 23. Дитина з особливими освітніми потребами повинна мати доступ до освіти, вихо-
вання, медичного обслуговування, реабілітаційних послуг, професійної підготовки, макси-
мально можливої соціальної інтеграції та індивідуального розвитку, включаючи його чи її 
культурний та духовний розвиток.
Стаття 29 «Цілі освіти». Освіта дитини має бути спрямована на розвиток особи, талантів, 
розумових і фізичних здібностей в найповнішому обсязі, освіта повинна сприяти розвитку 
потенціалу дитини в усіх сферах

Всесвітня декларація «Освіта 
для всіх», 1990 р.

Означає гарантію всім дітям права на доступ до якісної базової освіти

Стандартні правила ООН щодо 
зрівняння можливостей інвалі-
дів, 1993 р.

Заклик до всіх держав зробити освіту осіб із фізичними та розумовими вадами невід’ємною 
частиною системи освіти

Саламанська Декларація, 
1994 р.

Заклик до урядів всіх країн затвердити на законодавчому рівні принцип інклюзивної освіти та 
приймати до загальноосвітніх шкіл усіх дітей, якщо немає виняткових випадків, які унемож-
ливлюють це

Програма дій щодо освіти осіб з 
особливими освітніми потреба-
ми, 1994 р.

Мета програми полягає в тому, щоб слугувати основою для вироблення політики й спрямову-
вати діяльність урядів, міжнародних організацій, національних установ з надання допомоги у 
реалізації положень Саламанської декларації.
Кожна особа з проблемами розвитку має право виявити власні побажання щодо своєї освіти 
в тій мірі, в якій це може бути точно встановлено. Батьки користуються невід’ємним правом 
на те, щоб з ними консультувалися з питань форм освіти, які б найкращим чином відповідали 
потребам, обставинам життя чи сподіванням їхніх дітей

Дакарська Декларація, 2000 р. Цілі освіти тисячоліття – переконання, що всі діти матимуть доступ до обов’язкової освіти до 
2015 р., – ставить у центр уваги осіб з певними обмеженнями 

Конвенція ООН щодо осіб з 
особливими потребами, 2005 р.

Відстоює права людей з особливими потребами на освіту без будь-якої дискримінації
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  äëÿ çàîõî÷åííÿ é ïðîïàãàíäè íàéïîâí³øî¿ 
ó÷àñò³ îñ³á ç ³íâàë³äí³ñòþ ó çàãàëüíîïðîô³ëüíèõ 
ñïîðòèâíèõ  çàõîäàõ íà âñ³õ ð³âíÿõ;

  äëÿ çàáåçïå÷åííÿ òîãî, ùîá îñîáè ç ³íâàë³ä-
í³ñòþ ìàëè ìîæëèâ³ñòü îðãàí³çîâóâàòè ñïîðòèâ-
í³ òà äîçâ³ëüí³ çàõîäè ñïåö³àëüíî äëÿ ä³òåé, ÿê³ 
ìàþòü ³íâàë³äí³ñòü, ðîçâèâàòè ¿õ ³ áðàòè â íèõ 
ó÷àñòü, ³ äëÿ ñïðèÿííÿ ó öüîìó çâ’ÿçêó òîìó, ùîá 
¿ì íàð³âí³ ç ³íøèìè íàäàâàëèñü íàëåæí³ íà â÷àííÿ, 
ï³äãîòîâêà òà ðåñóðñè;

  äëÿ çàáåçïå÷åííÿ òîãî, ùîá îñîáè ç ³íâàë³ä-
í³ñòþ ìàëè äîñòóï äî ñïîðòèâíèõ, ðåêðåàö³éíèõ ³ 
òóðèñòè÷íèõ îá’ºêò³â;

  äëÿ çàáåçïå÷åííÿ òîãî, ùîá ä³òè ç ³íâàë³äí³ñ-
òþ ìàëè ð³âíèé ç ³íøèìè ä³òüìè äîñòóï äî ó÷àñ-
ò³ â ³ãðàõ, ó ïðîâåäåíí³ äîçâ³ëëÿ òà â³äïî÷èíêó é 
ó ñïîðòèâíèõ çàõîäà õ, çîêðåìà ó ðàìêàõ øê³ëü-
íî¿ ñèñòåìè;

  äëÿ çàáåçïå÷åííÿ òîãî, ùîá îñîáè ç ³íâàë³ä-
í³ñòþ ìàëè äîñòóï äî ïîñëóã òèõ, õòî çàéìàºòü-
ñÿ îðãàí³çàö³ºþ äîçâ³ëëÿ, òóðèçìó, â³äïî÷èíêó òà 
ñïîðòèâíèõ çàõîä³â [9].

Çóñèëëÿìè ÞÍÅÑÊÎ ðåãóëÿðíî îðãàí³çîâó-
þòüñÿ Âñåñâ³òí³ êîíôåðåíö³¿ ç ïèòàíü îñâ³òè äëÿ 
ëþäåé ç îñîáëèâèìè îñâ³òí³ìè ïîòðåáàìè. Îñòàí-
íÿ êîíôåðåíö³ÿ â³äáóëàñÿ â Äàêàð³ ó 2000 ð [6]. 
Ñåðåä íàéâèçíà÷í³øèõ – êîíôåðåíö³ÿ, ùî ïðî-
éøëà â ì³ñò³ Ñàëàìàíêà (²ñïàí³ÿ), ó ÿê³é âçÿëè 
ó÷àñòü 92 óðÿäè òà 25 ì³æíàðîäíèõ îðãàí³çàö³é 
(1994 ð.). Ñàëàìàíñüêà äåêëàðàö³ÿ ì³ñòèòü çà-
êëèê äî óðÿä³â óñ³õ êðà¿í çàòâåðäèòè íà çàêîíî-
äàâ÷îìó ð³âí³ ³íêëþçèâíó ìîäåëü îñâ³òè òà ïðè-
éìàòè äî çàãàëüíîîñâ³òí³õ øê³ë óñ³õ ä³òåé, ÿêùî 
íåìàº âèíÿòêîâèõ âèïàäê³â, ÿê³ óíåìîæëèâëþþòü 
öå. Òàêèì ÷èíîì, áóëî çàïðîïîíîâàíî, ùîá ³í-
êëþç³ÿ ñòàëà çàãàëüíîþ ôîðìîþ îñâ³òè, à ñïåö³-
àëüí³ øêîëè àáî êëàñè ³ñíóâàëè äëÿ âèíÿòêîâèõ 
ñèòóàö³é. 

Ïîëîæåííÿ Äåêëàðàö³¿ ñïîíóêàþòü óðÿäè äî 
ðîçâèòêó ³íêëþçèâíî¿ îñâ³òè, à ñàìå – äî äîêëà-
äàííÿ á³ëüøèõ çóñèëü äëÿ ðîçâèòêó äîøê³ëüíèõ 
ñòðàòåã³é òà ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè, çàáåçïå÷åííÿ îð-
ãàí³çàö³¿ òà ðåàë³çàö³¿ ïðîãðàì ï³äãîòîâêè ïåäàãî-
ã³â ³ ï³äâèùåííÿ ¿õíüî¿ êâàë³ô³êàö³¿ ç îãëÿäó íà 
ïðèíöèïè ³íêëþçèâíî¿ îñâ³òè. 

Îðãàí³çàö³ÿ Åêîíîì³÷íî¿ Ñï³âïðàö³ òà Ðîç-
âèòêó (OECD) ò³ñíî ñï³âïðàöþº ç ÞÍÅÑÊÎ ³ 
EUROSTAT, º íàéá³ëüøèì ñòàòèñòè÷íèì öåíòðîì 
ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó. Îäíèì ç ¿¿ îïåðàö³éíèõ 
ï³äðîçä³ë³â º Öåíòð îñâ³òí³õ äîñë³äæåíü òà ³ííîâà-
ö³é, ÿêèé ³í³ö³þº äîñë³äæåííÿ òà âò³ëåííÿ ïðîåê-
ò³â, ùî ìàþòü íà ìåò³ âïðîâàäæåííÿ ðåôîðì. Ðÿä 
äîñë³äæåíü, ÿê³ ïðîâîäèëà ÎÅÑD ó ð³çíèõ êðà¿-
íàõ, çðîáèëà òàê³ âèñíîâêè [14]:

à) êîíöåïö³ÿ ñîö³àëüíî¿ ñïðàâåäëèâîñò³, ÿêà 
´ðóíòóºòüñÿ íà ïðàâàõ ëþäèíè, çàçíà÷àº âñþäè, 
äå öå ìîæëèâî: ä³òè ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè ìà-

þòü íàâ÷àòèñÿ ó çàãàëüíîîñâ³òí³õ, à íå â îêðåìèõ 
íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ;

á) ð³çíîìàí³òí³ íàö³îíàëüí³ ï³äõîäè äî çàëó-
÷åííÿ ä³òåé ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè äî çàãàëü-
íîîñâ³òí³õ çàêëàä³â çàáåçïå÷óþòü ö³ííèé äîñâ³ä 
äëÿ øèðøèõ äåáàò³â ïðî îñâ³òíþ ð³çíîìàí³òí³ñòü ³ 
ñïðàâåäëèâ³ñòü.

Âèõîäÿ÷è ³ç çàçíà÷åíî¿ êîíöåïö³¿ ñîö³àëüíî¿ 
ð³âíîñò³ òà ñïðàâåäëèâîñò³, ó÷í³ ç îñîáëèâèìè 
îñâ³òí³ìè ïîòðåáàìè ìàþòü äîñÿãòè òàêèõ ñàìèõ 
íàâ÷àëüíèõ ðåçóëüòàò³â, ÿê ³ ¿õí³ îäíîë³òêè. Öå 
º ïåâíèì âèêëèêîì, ÿêèé âåäå äî ïèòàííÿ ð³ç-
íèõ ð³âí³â àáî âàð³àíò³â ðåçóëüòàò³â íàâ÷àííÿ äëÿ 
ó÷í³â ç ³íâàë³äí³ñòþ. Ï³äõ³ä, ùî áàçóºòüñÿ íà ïðà-
âàõ ëþäèíè, ìàº  çàáåçïå÷óâàòè ïðîãðåñ ³, â³äïî-
â³äíî, îö³íþâàííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ïðîãðåñó óïðî-
äîâæ çàñâîºííÿ íàâ÷àëüíî¿ ïðîãðàìè.

Âèñíîâêè.
Ó ñó÷àñí³é ñâ³òîâ³é îñâ³òí³é ïîë³òèö³, ÿê ñâ³ä-

÷èòü àíàë³ç íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ äæåðåë ³ ì³æíà-
ðîäíèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ äîêóìåíò³â, âèçíà-
÷àþòüñÿ ê³ëüêà ï³äõîä³â äî íàäàííÿ îñâ³òè ä³òÿì ç 
³íâàë³äí³ñòþ. Îñíîâí³ ç íèõ: ³íêëþç³ÿ òà ³íòåãðà-
ö³ÿ. Äîñèòü ÷àñòî ³íòåãðàö³þ îòîòîæíþþòü ç ³íê-
ëþç³ºþ, ÿêà ìàº äåùî ðîçøèðåíèé êîíòåêñò: ³íòå-
ãðàö³ÿ – öå çàëó÷åííÿ ó÷í³â ç îñîáëèâèìè îñâ³òí³-
ìè ïîòðåáàìè äî çàãàëüíîøê³ëüíîãî íàâ÷àëüíîãî 
ïðîöåñó, à ³íêëþç³ÿ ïåðåäáà÷àº ïðèñòîñóâàííÿ 
øê³ë òà ¿õ çàãàëüíî¿ îñâ³òíüî¿ ô³ëîñîô³¿ òà ïîë³-
òèêè äî ïîòðåá óñ³õ ó÷í³â – ÿê îáäàðîâàíèõ, òàê ³ 
òèõ, êîòð³ ìàþòü îñîáëèâ³ ïîòðåáè. 

Ì³æíàðîäí³ îðãàí³çàö³¿, òàê³ ÿê ÎÎÍ ³ 
ÞÍÅÑÊÎ,  íà ñüîãîäí³ ìàþòü çíà÷íèé äîñâ³ä çà-
ëó÷åííÿ ä³òåé ç ³íâàë³äí³ñòþ äî çàãàëüíîøê³ëü-
íîãî íàâ÷àííÿ. Â ªâðîï³ çà îñòàíí³ 50 ðîê³â â³ä-
áóëèñÿ äîêîð³íí³ çì³íè ó çàêîíîäàâñòâ³, ùî 
ñòîñóþòüñÿ ³íòåãðàö³¿ ä³òåé ç ³íâàë³äí³ñòþ ó ñóñ-
ï³ëüñòâî, ïîñèëèëàñÿ óâàãà äî ÿêîñò³ é äîñòóïíîñ-
ò³ îñâ³òè äëÿ ä³òåé ç îñîáëèâèìè îñâ³òí³ìè ïîòðå-
áàìè. Ì³æíàðîäí³ äåêëàðàö³¿, Ñòàíäàðòí³ ïðàâè-
ëà ÎÎÍ òà Êîíâåíö³¿ ÎÎÍ çàçíà÷àþòü: «…óñ³ 
ä³òè ìàþòü ïðàâî íà îñâ³òó, áåç ïðîÿâ³â áóäü-ÿêî¿ 
äèñêðèì³íàö³¿, à îòæå – ïðàâî íà ïðîãðåñ». Êð³ì 
öüîãî, ïðàâî íà çàíÿòòÿ ñïîðòîì º íåâ³ä’ºìíèì 
åëåìåíòîì ïðàâà íà ðîçâèòîê ô³çè÷íîãî ³ ïñèõ³÷-
íîãî çäîðîâ’ÿ. Íèì, òàê ñàìî ÿê ³ ³íøèìè ïðàâàìè 
ëþäèíè, ïîâèíí³ êîðèñòóâàòèñÿ âñ³, áåç áóäü-ÿêî¿ 
äèñêðèì³íàö³¿. Äëÿ âåëè÷åçíî¿ ê³ëüêîñò³ ëþäåé ç 
³íâàë³äí³ñòþ ôîðìóâàííÿ äîñòóïíîãî ñïîðòèâíîãî 
ñåðåäîâèùà º äóæå âàæëèâèì. Öå íå ò³ëüêè ñïîðò 
ó âóçüêîìó ñåíñ³ öüîãî ñëîâà, öå çì³íà æèòòÿ ëþ-
äèíè ç ³íâàë³äí³ñòþ, çàíÿòòÿ ô³çè÷íîþ êóëüòó-
ðîþ, ìîæëèâ³ñòü â³äâ³äóâàòè ñïîðòèâí³ ãóðòêè, 
ñåêö³¿, à òàêîæ çàñ³á àêòèâíî¿ ³íòåãðàö³¿ òà ñîö³-
àë³çàö³¿.

Ïåðñïåêòèâè ïîäàëüøèõ äîñë³äæåíü ó öüîìó 
íàïðÿì³ ïîëÿãàòèìóòü ó âèâ÷åíí³ ïèòàííÿ âïðîâà-
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äæåííÿ ³íêëþçèâíî¿ ôîðìè íàâ÷àííÿ ñàìå â óêðà-
¿íñüê³é ïåäàãîã³÷í³é ïðàêòèö³, äîñë³äæåíí³ ñó÷àñ-

íèõ ï³äõîä³â äî íàâ÷àííÿ òà òðåíóâàííÿ îñ³á ç ³í-
âàë³äí³ñòþ.
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