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ПРОБЛЕМА ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В СУЧАСНИХ ВІТЧИЗНЯНИХ  

ТА ЗАРУБІЖНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 

Стаття має на меті проаналізувати сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідження в галузі інклюзивного 

навчання. Автор здійснює огляд наукових досліджень щодо освіти дітей з особливими освітніми 

потребами, які проводилися в Україні на початку ХХІ століття. Особливу увагу приділено зарубіжному 

досвіду, а саме інклюзивному навчанню у скандинавських країнах. Автор класифікує науково-теоретичну 

базу, присвячену проблемі інклюзивної освіти в скандинавських країнах за інституційним критерієм і 

виділяє три основні групи наукових праць. 

Ключові слова: інклюзивне навчання, освіта скандинавських країн, сучасні вітчизняні  

та зарубіжні дослідження. 

Постановка проблеми. В умовах входження України в європейський освітній простір особливо гостро 

постає питання рівного доступу до освітніх ресурсів особистості незалежно від її станового, майнового, 

релігійного, етнічного статусу або ж стану здоров’я. Рівне право усіх українців на отримання освіти бажаного 

ступеня закріплено конституцією України (ст. 53), а також низкою освітніх нормативних документів. Проте 

реалії української освітньої сфери засвідчують, що діти з певними відхиленнями від фізичної норми 

найчастіше залишаються поза межами загальноосвітніх навчальних закладів та системи вищої освіти. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема інклюзивної освіти в Україні та за кордоном 

представлена в науковому доробку багатьох учених: філософів (В. Андрущенко, Л. Вітгенштайн, С. Гессен, 

Б. Гершунський, В. Кремень, В. Огнев'юк, Н. Софій, В. Левкулич, С. Боднар, Н. Бокало, Н. Бердяєв, 

Н. Тарусина, А. Лушніков), соціологів (Г. Бурова, О. Фудорова, Л. Сокурянська, Д. Зайцев, І. Кантемірова, 

Н. Малафєєв, П. Романов, О. Дікова-Фаворська, О. Ярська-Смірнова), істориків (Т. Букшина, М. Захарчук, 

В. Бондар, С Корнєв, А. Ільченко, Т. Єжова, В. Золотоверх), психологів (С. Грабовська, Д. Єрмолаєв, 

Є. Клєпцова, Є. Кулакова), педагогів (А. Колупаєва, А. Сбруєва, К. Косова, Ю. Остроушко, І. Андрусєва, 

С. Здрагат, Д. Депплер, О. Таранченко, З. Шевців, О. Богословська, А. Валицька), дефектологів 

(І. Константінова, М. Назарова, Ю. Пінчук, А. Анісімова, Р. Аслаєва, Т. Дегтяренко) та корекційних 

педагогів (А. Гонєєв, Л. Коров’якова, Н. Малофєєв, П. Таланчук, В. Кащенко, Є. Мастюкова, Є. Бондар). 

Метою статті є аналіз сучасних вітчизняних та зарубіжних досліджень в галузі освіти дітей з 

особливими освітніми потребами. 

Виклад основного матеріалу. Україна робить певні кроки в розробці основ інклюзивної освіти. 

Проте, реально в країні функціонують одиничні інклюзивні загальноосвітні навчальні заклади – як 

державні (дошкільні навчальні заклади, загальноосвітні школи, зокрема дошкільний навчальний заклад 

№ 3 "Перлинка" у Вінниці, школа-дитячий садок "Паросток", дошкільний навчальний заклад № 607, 792 

у Києві, дошкільний навчальний заклад № 45 у Полтаві, НВК початкова школа-дитячий садок "Мрія" у 

Дніпропетровську, ЗОШ № 626, 286 у Києві, ЗОШ № 30 у Житомирі, ЗОШ № 95, 59 82, 99, 75 у Львові та 

ін.), так і недержавні (Київська приватна гімназія "Грейс", школи "Всесвіт" і "Сяйво" у м. Житомирі, 

приватна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів при Чернівецькому православному богословському 

інституті, Приватна загальноосвітня спеціалізована школа "Скарбничка мудрості" у Луцьку та ін.). Варто 

зазначити, що діяльність цих шкіл ґрунтується на досвіді зарубіжних країн. 

Для вітчизняних науковців проблема розвитку інклюзивної освіти в Україні є актуальною і такою, що 

потребує ретельного вивчення. На особливу увагу, на нашу думку, заслуговують наукові дослідження 

останніх років, а саме: Колупаєва А. "Педагогічні основи інтегрування школярів з особливостями 

психофізичного розвитку у загальноосвітні навчальні заклади" (2007), Рассказова О. "Теорія та практика 

розвитку соціальності учнів в умовах інклюзивної освіти" (2014), Будяк Л. "Організаційно-педагогічні 

умови інклюзивного навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку в загальноосвітній 

сільській школі" (2010), Василенко О. "Соціально-педагогічні умови адаптації молодших школярів з 

особливими потребами до навчання в загальноосвітній школі" (2010), Захарчук М. "Становлення та 

розвиток інклюзивної освіти у США" (2013), Чопік О. "Формування взаємин дітей з вадами опорно-

рухового апарату із здоровими ровесниками в умовах інклюзивного навчання" (2013). 

Відтак, А. Колупаєва розглядає інклюзивну освіту у призмі організації навчально-виховної роботи 

інклюзивної школи, співпраці з родинами, розробки та удосконалення індивідуальних планів та 

основних критеріїв оцінювання дітей, що навчаються в інклюзивних класах. В основі процесу залучення 

світової спільноти до інтегрування дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітні навчальні 

заклади лежить право дитини на здобуття якісної освіти. Крім того, процес інтегрування 
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неповносправних дітей у соціум є етапом розвитку не лише системи спеціальної освіти, а й суспільства 

загалом. Модель інклюзивної освіти не може бути уніфікована, вона набуває специфічних ознак у кожній 

країні, регіоні, спільноті, але основою її є загальна гуманітарна політика [1: 396]. 

О. Рассказова вивчає роль соціального педагога в інклюзивному освітньому середовищі. Вона визначає 

призначення соціального педагога як неодмінний компонент розвитку соціальності учнів у 

загальноосвітньому інклюзивному навчальному закладі як посередника між особистістю і соціальним 

середовищем, в якому перебуває дитина. Гуманістична педагогічна позиція соціального педагога в 

інклюзивному загальноосвітньому навчальному закладі, яка передбачає особисту та соціальну 

відповідальність, загострене почуття добра та справедливості, можливості здійснювати соціальну підтримку 

та захист, соціальну допомогу, виявлення милосердя, почуття власної гідності та поваги до іншої людини, 

толерантність, порядність та ін., забезпечить успішну діяльність та вирішення широкого кола проблем [2: 19]. 

Л. Будяк розглядає інклюзивне навчання в умовах сільської загальноосвітньої школи. Можливість 

інтегрування та соціалізації дитини з порушеннями психофізичного розвитку в сільський соціум існує за 

умови роботи компонентів, спрямованих на реалізацію загальнопедагогічних, корекційно-розвиваючих, 

профілактичних, оздоровчих, реабілітаційних соціалізуючих завдань і на досягнення позитивних 

результатів. Автор визначає пріоритетну роль служби супроводу родин дітей з порушеннями 

психофізичного розвитку, які надають консультаційну, методичну, реабілітаційну допомогу. Об’єднання 

в сільській школі дітей різного контингенту в один колектив із залученням дітей із вадами 

психофізичного розвитку дозволить не тільки зберегти сільське середовище і зміцнити перспективи 

розвитку сільського соціуму, а й розв’язати низку педагогічних завдань, вважає автор [3: 15]. 

Натомість О. Василенко, акцентуючи увагу на соціально-педагогічних умовах адаптації молодших 

школярів з особливими потребами до навчання в загальноосвітній школі, визначає, власне, адаптацію як 

процес і результат активного пристосування дитини з особливими потребами до шкільного життя. Автор 

стверджує, що система педагогічних заходів має бути спрямована на попередження та подолання 

проблем, які виникають у конкретної особистості чи групи дітей з особливими потребами на певних 

етапах їх соціального становлення. Крім того, критерій навчальної діяльності, а також поведінковий 

критерій найкраще характеризують адаптованість до навчання школярів з особливими потребами [4: 16].  

Для позитивної реалізації, розвитку і вдосконалення інклюзивної освіти в Україні необхідним є 

вивчення досвіду провідних зарубіжних країн. Відтак, М. Захарчук вивчала систему інклюзивної освіти 

США. Досвід цієї країни у впровадженні інклюзивної освіти може бути корисним у декількох аспектах: 

удосконалення соціальної політики (системне вирішення проблеми є неможливим без залучення держави 

до створення якісно нової нормативно-правової бази), реформування системи освіти (визначення 

організаційно-змістових засад діяльності навчальних закладів), підготовка професійних кадрів до роботи 

в інклюзивних закладах навчання [5: 18]. 

Що стосується взаємин дітей з особливими освітніми потребами зі своїми здоровими одноліткам, 

О. Чопік стверджує, що такі стосунки залежать від багатьох факторів, серед яких: індивідуальні 

особливості психофізичного розвитку кожного учня-учасника інклюзивного колективу, ставлення до 

проблеми інклюзивного навчання здорових дітей та їхніх батьків, робота класного керівника та вчителів-

предметників, рівень співпраці фахівців. Наразі проблема формування колективу в інклюзивному класі є 

актуальною через недостатню компетентність педагогів. Варто звернути особливу увагу вчителів і 

класних керівників на формування позитивних взаємин дітей, створення сприятливої атмосфери в 

колективі шляхом залучення дітей до спільної позашкільної діяльності, ретельної розробки 

індивідуального навчального плану для дітей з особливими освітніми потребами, включення дітей з 

психофізичними порушеннями у колектив під час проведення виховних заходів, тощо [6: 14]. 

У цьому контексті набуває особливого значення багаторічний досвід зарубіжних країн щодо 

організації інклюзивної освіти на всіх освітніх рівнях. Країни Скандинавії мають у цьому відношенні 

власну, близьку до вітчизняної, специфіку, зумовлену переважно патерналістськими моделями і 

технологіями соціального захисту населення. Традиційно до скандинавських країн відносять Фінляндію, 

Швецію, Норвегію, Ісландію та Данію. Особливу увагу варто надати системі освіти в скандинавських 

країнах і місцю інклюзії у ній. Таким чином, аналіз науково-теоретичної бази, присвячений проблемі 

інклюзивної освіти в скандинавських країнах, дає можливість розробити класифікацію наукових праць за 

інституційним критерієм. На нашу думку, варто розглядати систему освіти скандинавських країн як 

соціальний інститут, а інклюзивну освіту як компонент цього інституту, тобто соціальну інституцію; 

тому саме цей критерій найбільш вдало висвітлює місце інклюзивної освіти в загальній системі освіти. 

Отже, за інституційним критерієм наукові праці можна класифікувати наступним чином: 

 наукові праці, які характеризують систему освіти в скандинавських країнах; 

 наукові праці, присвячені інклюзивній системі освіти в зарубіжних країнах; 

 наукові праці, що безпосередньо стосуються проблем інклюзивної освіти в скандинавських країнах.  
Щодо першої групи джерел варто зазначити, що система освіти в скандинавських країнах стала 

об’єктом дослідження цілої низки вчених, які вивчали: тенденції розвитку освіти дорослих у 
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скандинавських країнах (О. І. Огієнко) [7], систему вищої освіти скандинавських країн 

(Т. О. Логвиненко) [8], систему оцінювання у шкільній освіті Фінляндії (М. О. Бражник), зміст і 

організацію академічної мобільності студентів Фінляндії (М. А. Ставрук), підготовку шкільного вчителя 

в системі педагогічної освіти Норвегії (О. В. Ємельянова), систему освіти Ісландії (І. Р. Луговська), 

аналіз системи середньої професійної освіти Швеції (Е. Е. Ісмаілов). Загалом система освіти 

скандинавських країн, як зазначають дослідники, характеризується достатнім рівнем демократизації, 

гуманізації, гуманітаризації, глобалізації, що дає можливість прогнозувати розвиток інклюзії як 

компонента загальної системи освіти цих країн. 

Друга група наукових праць стосується безпосередньо інституту інклюзії у зарубіжних країнах. 

Враховуючи їх досвід у впровадження інклюзивного навчання в загальноосвітній процес, можна 

стверджувати, що такий досвід є безперечно цінним як з боку професійної підготовки вчителя до роботи 

в інклюзивному навчальному закладі, так і з боку психолого-педагогічної підтримки дітей з особливими 

освітніми потребами в інклюзивних навчальних закладах. Так, Тоні Бут та Мел Ейнскоу розробили 

практичний посібник "Показники інклюзії", спрямований на створення інклюзивного освітнього 

середовища у загальноосвітній школі. Підібрані авторами практичні матеріали стосуються ключових 

концепцій інклюзивного підходу до шкільної освіти, структурування оцінювання учнів у інклюзивному 

класі, створення необхідної атмосфери для забезпечення необхідного інклюзивного простору [9]. Тім 

Лорман, у свою чергу, визначає сім стовпів підтримки інклюзивної освіти: позитивне ставлення до 

феномену інклюзії; політична підтримка інклюзивного навчання, а саме розробка необхідної 

нормативно-правової бази для забезпечення функціонування інклюзивної освіти в загальноосвітньому 

навчальному середовищі; реалізація процесів навчання і виховання у школах і класах, де впроваджено 

інклюзивне навчання; розробка навчальних програм і методик викладання для роботи в інклюзивному 

класі; участь громади у житті інклюзивної школи; застосування змістовної рефлексії, що включає 

постійний моніторинг навчально-виховного процесу, обмін досвідом, фіксування результатів діяльності 

у щоденниках і журналах; необхідна професійна підготовка і ресурси для роботи в інклюзивному 

колективі [10]. Щодо вітчизняних науковців, вони вивчали досвід впровадження інклюзивного навчання 

Канади (Д. Лупарт) [11], Швейцарії (Т. П’ятакова) [12], США (В. Бондар, В. Синьов, В. Тищенко) [13], 

Великої Британії (Г. Давиденко) [14]. Варто зазначити, що на думку науковців, модель інклюзивної 

освіти будь-якої із вивчених країн не може бути безперечним зразком для наслідування вітчизняною 

системою освіти. Для успішної імплементації інклюзивної освіти в загальноосвітній навчальний процес в 

Україні варто виробити власну вітчизняну модель впровадження інклюзивного навчання з урахуванням 

позитивних тенденцій досвіду тих країн, для яких інклюзія стала невід’ємною складовою навчання. 

Третя група наукових праць присвячена вивченню проблем інклюзивної освіти в скандинавських 

країнах. На жаль, освіта скандинавських країн, і зокрема інклюзивна освіта, не стали досі об’єктом 

вивчення вітчизняних науковців повною мірою. Натомість проблеми інклюзивної освіти жваво 

обговорюються у роботах зарубіжних вчених: Т. Саловіїта [15], Дж. Берхану [16], К. Уікмен [17], Дж. 

Ківіраума [18], К. Клемеле, Р. Рінне, А. Арнесен [19], Л. Лундаль, , Б. Персон [20] та багатьох інших. 

Загалом у своїх роботах учені скандинавських країн розглядають інклюзію як втілення концепції 

соціальної справедливості. Педагоги стверджують, що впродовж кількох десятиліть головною метою 

освітньої політики скандинавських країн було забезпечення рівноправного доступу до освіти усіх без 

винятку дітей. Якщо наприкінці ХХ століття інклюзивну школу розглядали як місце, де люди працюють, 

зустрічаються і вчаться жити з відмінностями, то на початку ХХІ століття від інклюзивної школи 

очікують доступної якісної освіти, адаптованої до потреб кожного учня.  

Висновки. Таким чином, нами здійснено огляд сучасних наукових вітчизняних та зарубіжних 

досліджень в галузі освіти дітей з особливими освітніми потребами. Проаналізовано науково-теоретичну 

базу, присвячену проблемі інклюзивної освіти в скандинавських країнах, розроблено класифікацію 

наукових праць за інституційним критерієм, виділено три основні групи джерел. Подальшої розробки 

потребує методика компаративного аналізу інклюзивної освіти.  
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Андрийчук Н. М. Проблема инклюзивного образования в современных отечественных и зарубежных 

исследованиях. 

Цель статьи – проанализировать современные отечественные и зарубежные исследования в отрасли 

инклюзивного образования. Автор совершает обзор научных исследований, касательно детей с особыми 
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внимание уделено зарубежному опыту, а именно инклюзивному обучению в скандинавских странах. 

Автор дает классификацию научно-теоретической базы, посвященной проблеме инклюзивного 

образования в скандинавских странах по институционному критерию, и выделяет три основные группы 

научных работ. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, образование скандинавских стран, современные 

отечественные и зарубежные исследования. 

Andriichuk N. M. The Inclusive Education Issue in Current Native and Foreign Studies. 

The purpose of this article is to make the analysis of current native and foreign studies in the field of the 

inclusive education. The author makes the common reference of scientific researches conducted in Ukraine at 

the beginning of the 21
st
 century concerning children with special needs. It is claimed that Ukraine makes 

certain steps in the development of principles of inclusive education hence the foreign countries’ lasting 

experience in the inclusive education organization on all the levels takes the new special meaning. The Nordic 

countries have for that matter their own close to native distinguishing features. That is why, the special attention 

is devoted to the foreign experience, namely to the inclusive education in Nordic countries. The author classifies 

the scientific and theoretical data bank dedicated to the problem of Nordic countries' inclusive education 

according to the institutional criterion. Since the educational system in Nordic countries can be considered as a 

social institute and therefore the inclusive education as a component of this institute, we can attribute it to a 

social institution. For this reason the institutional criterion illustrates most successfully the place of inclusive 

education in the general educational system in Nordic countries. Thus, the scientific works can be divided into 

three main groups: the ones characterizing the system of education in Nordic countries; those which are devoted 

to the inclusive education in foreign countries; and finally the works, concerning directly the issues of inclusive 

education in Nordic countries. 

Key words: inclusive education, educational system in Nordic countries, current native and foreign studies.


