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ПЕДАГОГІЧНИХ ШКІЛ В УКРАЇНІ  

У статі розглянуто основні передумови становлення нової науково-педагогічної школи інклюзивної 
освіти; з’ясовано основні ознаки, яким вона має відповідати; обґрунтовано доцільність функціонування 
досліджуваної школи на базі вищого навчального закладу; обумовлено полісуб’єктність даної школи; 
визначено принципи функціонування науково-педагогічної школи з інклюзивної освіти та її функції; 
виділено негативні чинники, які гальмують процес становлення нових науково-педагогічних шкіл в 
Україні; запропоновано основні завдання щодо подальшого становлення науково-педагогічної школи 
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими і 
практичними завданнями. Входження України до загально європейського освітнього простору 
спонукає реформувати освітню галузь відповідно до сучасних тенденцій. Однією із таких стала нова 
форма навчання – інклюзивна. Загалом, інклюзивна освіта не є новим поняттям. У багатьох країнах вона 
активно впроваджується впродовж останніх п’яти десятиріч і має позитивні результати. Беручи їх до 
уваги, а також запити українського суспільства щодо освіти осіб із інвалідністю та іншими особливими 
потребами, на сьогоднішній день прийнято ряд законодавчих актів, які регулюють питання інклюзивної 
освіти. У свою чергу, це призвело до розширення тематики наукових досліджень, удосконалення 
едукаційного процесу, підготовки як викладачів вищої освіти, майбутніх учителів, так і тих, хто вже 
працює у сфері освіти; створення нових форм надання психолого-педагогічного супроводу осіб з 
інвалідністю та підвищення кваліфікації фахівців. 

У зв’язку із цим виникає потреба у становленні науково-педагогічної школи нової формації, яка б 
очолила процес впровадження інклюзивної освіти. Перший досвід, усвідомлення перспектив, наявні 
ресурси вже сьогодні дозволяють говорити про перший етап її формування. 

Аналіз основних досліджень і публікацій із зазначеної проблеми свідчить, що дане питання не є 
новим як для українських науковців, так і для дослідників на пострадянському просторі. Вважаємо, що 
серед вітчизняних учених найбільш ґрунтовно дану тему у різний час дослідили: С. Гончаренко, 
Ю. Храмов, Є. Хриков. Різним аспектам функціонування наукових та науково-педагогічних шкіл 
присвячені праці: В. Олійника (науково-педагогічні школи у післядипломній педагогічній освіті); 
Л. Ляхоцької, В. Обозного, О. Усенко, М. Хорунжого (у закладах вищої освіти); О. Антонової, 
Т. Гуменникова, М. Скрипник (вплив на підготовку фахівців); В. Андрейцева (організаційні питання 
функціонування); А. Бойка, О. Гнізділової, О. Дубасенюк (наукові школи у педагогіці); C. Золотухіної 
(виховний вплив науково-педагогічної школи) та ін. Загалом, продовж останніх років дослідження 
феномену наукових шкіл починає посідати одне із провідних місць у наукових дослідженнях, що 
свідчить про їх актуальність у розвитку науки та практики. Натомість, досліджень, присвячених 
виникненню та актуальності на сучасному етапі розвитку освіти нових науково-педагогічних шкіл 
(зокрема інклюзивного спрямування), ми не віднайшли.  

Мета – визначити особливості становлення та перспективи розвитку науково-педагогічної школи з 
впровадження інклюзивної освіти в Україні.  

Виклад основного матеріалу. Насамперед відзначимо, що ми не ставимо собі за мету остаточно 
розв’язати багаторічну дискусію щодо сутності, класифікації, структури, ролі, етапності розвитку 
науково-педагогічної школи (чи будь-якої іншої форми неформального наукового співтовариства), 
критеріїв оцінки її ефективності чи надати відповідну уніфіковану модель. Оскільки погоджуємося із 
В. Андрейцевим та С. Гончаренком, що саме відсутність єдиних формалізованих вимог та 
різноманітність підходів до розуміння і функціонування наукових формацій не обмежує, а навпаки, 
сприяє творчому розв’язанню поставлених цілей. Щоправда, нам вдалося віднайти так звані "Положення 
наукових шкіл", які прийняті різними вищими навчальними закладами в Україні. Аналіз цих документів 
лише підтверджує попередню тезу, скільки у них закладені різні вимоги щодо формування і 
функціонування цих шкіл, а також критерії оцінки діяльності тощо. 

Натомість, ми спробуємо на основі загально визнаних ознак з’ясувати чи може проблема інклюзивної 
освіти сприяти становленню нової науково-педагогічної школи.  
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Насамперед зазначимо, що наразі існує декілька дефініцій, якими у літературі окреслюють 
неформальне об’єднання дослідників довкола спільної мети науково-педагогічної діяльності. Найчастіше 
це "наукова школа", "науково-педагогічна школа", "науково-освітня школа". До визначальних функцій 
наукового співтовариства відносять не лише виробництво наукових знань, але й їх поширення та 
підготовка обдарованих фахівців. Звідси випливає, що будь-яке об’єднання науковців, для якого 
характерна спадкоємність і яке реалізовує освітню функцію є науково-педагогічною школою. Вважаємо, 
що найбільш ґрунтовно поняття "науково-педагогічна школа" розкрите у працях О. Гнізділової: 
"неформальне інтелектуальне об’єднання декількох поколінь педагогів-науковців, що характеризується 
суттєвими тематично спільними науковими доробками як лідера, так і членів наукової школи, які є 
викладачами вищих педагогічних навчальних закладів і здійснюють науково предметну підготовку 
спеціалістів і кадрів вищої кваліфікації за програмами вузівської і післявузівської професійної освіти, 
активно впроваджують результати власних фундаментальних і прикладних досліджень у навчально-
виховний процес і в педагогічну практику" [3: 80]. 

Необхідно також зазначити, що найчастіше об’єктом сучасних досліджень виступають такі українські 
науково-педагогічні школи як: застосування синергетичного підходу до дослідження педагогічних явищ, 
до реформування освітніх систем; електронного дистанційного навчання; соціальної педагогіки як 
міжгалузева галузь педагогіки і соціології; педагогічної майстерності; міжпредметної інтеграції; 
управління соціальними системами; з дослідження проблем педагогічної творчості й технологій у 
неперервній професійній освіті; професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів; мистецької 
освіти; дистанційного навчання та організації кредитно модульної системи навчального процесу у 
системі післядипломної педагогічної освіти та ін. [4]. Досвід їх діяльності, а також ретроспективний 
аналіз функціонування подібних шкіл у ХХ ст. дали можливість визначити загальні ознаки, притаманні 
даній формі творчої співдії дослідників. Опираючись на ці ознаки пропонуємо розглянути процес 
становлення в Україні нової науково-педагогічної школи інклюзивної освіти і спрогнозувати подальший 
її розвиток. 

Серед передумов становлення науково-педагогічної школи, яка б досліджувала та впроваджувала 
принципи інклюзії в освіту України виділяємо: інтеграційні освітні процеси; удосконалення нормативно-
правової бази освітньої галузі; запит суспільства на якісну освіту; рівень розвитку медичної галузі; 
прогресивний розвиток технологій; зарубіжний досвід інклюзивної освіти. 

Так, у період кін. ХХ – поч. XXI ст. освіта на рівні національної та міжнародної політики стає 
пріоритетною галуззю. У першу чергу, це пов’язано із тим, що вона, перетворившись на продуктивну 
силу, дедалі більшою мірою визначає успішність націй та цілих регіонів у конкурентній боротьбі за 
виживання. На філософію освіти активно також починає впливати трансформація загальнолюдських 
цінностей, завдяки яким люди із інвалідністю отримують можливість стати повноправними членами 
суспільства. Ідеї рівності, доступності, свободи вибору проникають у всі сфери життя, стають основою 
ідей інклюзії і відображаються у міжнародних нормативно-правових актах.  

До нині Україною підписано та ратифіковано ряд міжнародних документів, які визначають напрями 
реформування національної освітньої системи. Серед них: Всесвітня Декларація прав людини (1948 р.), 
Конвенція про права дитини (1989 р.), Всесвітня декларація "Освіта для всіх" (1990 р.), Саламанська 
Декларація (1994 р.), Програма дій щодо освіти осіб з особливими освітніми потребами (1994 р.), 
Дакарська Декларація (2000 р.), Конвенція про права осіб з інвалідністю (2006 р.) та ін. Ці документи 
стали підґрунтям прийняття нових законодавчих та нормативно-правових актів, які відображають ідеї 
інклюзії та закріплюють обов’язковість втілення її принципів в освітнє середовище. З метою 
імплементації в Україні міжнародних норм та гарантій щодо забезпечення права на освіту дітям з 
особливими освітніми потребами відбувається удосконалення нормативно-правової бази освітньої галузі. 
Зокрема питання інклюзивної освіти включені у новий Закон Про освіту (2018 р.); у Укази Президента: 
Про заходи щодо розв'язання актуальних проблем осіб з обмеженими фізичними можливостями 
(2011 р.), Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини (2015 р.); Накази Міністерства 
освіти і науки України: Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання (2010 р.), Про 
внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання (2014 р.), 
Положення про інклюзивно-ресурсний центр (2017 р.) та ін. Законотворчий процес щодо інклюзивної 
освіти особливо плідним виявився у 2018 р., коли Міністерство освіти і науки України періодично 
виносить на громадське обговорення та приймає нормативно-правові акти, які покликані регулювати 
впровадження інклюзії у систему освіти (Накази: Про утворення робочої групи з питань удосконалення 
нормативно-правового забезпечення інклюзивної освіти, Порядок створення груп подовженого дня у 
державних і комунальних закладах загальної середньої освіти, Положення про ресурсний центр 
підтримки інклюзивної освіти, Деякі питання комплексної оцінки розвитку дітей з особливими освітніми 
потребами; а також ухвалено Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг" (№ 8556 від 6.09.18 р.) та ін. Таким 
чином, наявна нормативно-правова база України у сфері інклюзивної освіти сприяє становленню нової 
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науково-педагогічної школи, яка б здійснювала науково-практичну діяльність, спрямовану на 
впровадження інклюзії в освіту. 

Запит суспільства на якісну освіту в широкому значенні передбачає формування в особистості 
життєвих та фахових компетентностей відповідно до її індивідуальних особливостей. Однак, аналіз 
розвитку освіти, у тому ж числі спеціальної, свідчить про її кризу [6: 71–72]. Одним із проявів якої є 
недостатня соціалізація та профорієнтація учнів з інвалідністю, нездатність класичної системи освіти 
забезпечити гармонійний розвиток не лише учнів з інвалідністю, але й тих, хто має інші освітні потреби 
(належить до національних меншин, є переселенцями із зони бойових дій, є обдарованими чи 
педагогічно занедбаними ін.). Натомість, як демонструє багаторічний зарубіжний досвід, пропонована 
інклюзивна освіта здатна дещо змінити ситуацію. Залишається лише адекватно впроваджувати її в 
національну освітню галузь. Вважаємо, що здійснити це без наукового супроводу буде вкрай складно. 

Сучасний рівень розвитку медицини дозволяє вже на ранніх етапах виявити порушення у психо-
фізичному розвитку особистості, підібрати ефективне лікування, розробити оптимальну програму 
реабілітації чи корекції розвитку. Усі ці заходи спрямовані на те, щоб мінімізувати можливі обмеження у 
самореалізації особистості та адаптувати її до самостійного життя. Останнє можливе ще за умови 
активної інтеграції даної особистості у соціум. І основним засобом у цьому виступає освіта.  

Прогресивний розвиток інформаційних технологій вже сьогодні створив умови для виникнення нових 
підходів до організації едукаційного процесу, залучення до нього як асистента учителів, так і асистента 
дитини (Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 1/9-675 від 25.09.12 р., Закон України 
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо доступу осіб з особливими освітніми 
потребами до освітніх послуг" (№ 8556 від 6.09.18 р.), застосування у навчальному процесі нових 
технічних засобів та програм, завдяки чому уможливлюється спільне навчання учнів з типовим 
психофізичним розвитком та інвалідністю (чи іншими порушеннями). 

Крім цього, технології сприяли підвищенню мобільності осіб із інвалідністю шляхом удосконалення 
та винайдення принципово нових компенсаторних та допоміжних засобів. Перші повністю (або в значній 
мірі) компенсують втрачені чи ослаблені функції організму і якими споживач вимушений користуватись 
постійно, та без яких неможливе (значно ускладнене) пересування, сприйняття зовнішньої (сенсорної) 
інформації чи здійснення інших соціальних функцій. А другі – це засоби, які необхідні користувачу для 
спрощення процесу самообслуговування, або з метою підвищення безпеки та комфорту при переміщенні 
чи здійсненні інших соціальних функцій. 

Зарубіжний досвід інклюзивної освіти стає предметом українських досліджень близько десяти років 
тому. Він виявився важливим для розуміння інклюзії в освіті, оскільки країни Західної Європи, Північної 
Америки впроваджувати її розпочали більше сорока років тому. Вважаємо, що вперше найбільш повно 
це питання розкрите у монографії А. Колупаєвої [8]. Подальші наукові розвідки підтверджують тезу: 
кожна національна система, у силу своїх особливостей та потенціалу, розуміння суті інклюзивної освіти, 
соціально-економічного та політичного становища країни по-різному підходила до процесу 
реформування спеціальної освіти та впровадження інклюзивної. Тому, очікування того, що можна взяти 
досвід однієї держави і впровадити в українську освітню галузь, є марним. Крім наукового вивчення та 
обґрунтування інклюзивної освіти вагому роль у поширенні інклюзивних цінностей в суспільстві 
відіграють так звані "іноземні агенти змін". Цим поняттям охоплюємо усіх зарубіжних фахівців, які, 
маючи досвід в інклюзивній освіті, роботі із людьми з інвалідністю, проводять в Україні спеціалізовані 
тренінги, семінари, зустрічі, а також благодійні фонди, що фінансують відповідні проекти. Таким чином, 
зазначені передумови сприяли поширенню ідей та цінностей інклюзії в освіті, появі нових затребуваних 
напрямів прикладних наукових досліджень.  

Вважаємо за доцільне нагадати, що розглядати інклюзивну освіту лише в контексті надання освітніх 
послуг особам з інвалідністю – помилка. У документах ЮНЕСКО про інклюзивне 
навчання наголошується, що воно стосується всіх учнів, з фокусом на тих, хто зазнав освітню сегрегацію 
чи потребує додаткового соціального та / або психолого-педагогічного чи соціального супроводу (діти з 
інвалідністю, діти-переселенці із зони бойових дій, представники національних меншин, обдаровані та 
педагогічно занедбані діти, неповнолітні батьки та ін.) [9]. 

Ю. Сурмін запропонував ознаки наукової школи розділяти на формальні та неформальні. 
Розширюючи його напрацювання визначаємо такі основні ознаки, які є актуальними для науково-
педагогічної школи інклюзивної освіти: формальні (актуальна і єдина тематика досліджень науковців, її 
практична значущість; наявність лідера; висока продуктивність школи (значна чисельність успішно 
захищених дисертацій, наукової та навчально-методичної літератури); наявний власний категоріально-
понятійний апарат; високий індекс цитування робіт; підготовка науково-педагогічних кадрів вищої 
кваліфікації; підвищення наукової кваліфікації учасників школи; наявність щонайменше три покоління 
дослідників: засновник школи – його послідовник – учні послідовника; широта проблемно-тематичного, 
географічного та хронологічного діапазонів функціонування наукової школи; активна педагогічна 
діяльність; наявність патентів, сертифікатів, дипломів; залучення до співпраці фахівців інших галузей; 
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офіційне визнання державою важливості наукових досліджень наукової школи) та неформальні 
(визнання та високий авторитет лідера школи у наукові спільноті; самоідентифікація дослідників як 
представників певної школи; ефективна система комунікації членів школи; панування у колективі 
атмосфери творчості, новаторства, відкритості для дискусій; опір у діяльності на принципи наукової 
етики; інформованість суспільства про результати діяльності науково-педагогічної школи; громадське 
визнання даного співтовариства як наукової школи та з боку інших наукових співтовариств) [10]. 
Перераховані ознаки є предметом дискусій у науковому середовищі і потребують в майбутньому 
уточнення. 

Відповідно до цих ознак стверджувати, що в Україні вже є остаточно сформована науково-
педагогічна школа інклюзивної освіти ще зарано. Але ми вже спостерігаємо нарощення наукового 
потенціалу у вигляді захищених докторських та кандидатських робіт на тематику інклюзивної освіти 
(О. Бородіна, Л. Будяк, Г. Давиденко, І. Демченко, І. Кузава, І. Луценко, Л. Перхун, Л. Полівко, 
К. Польгун, О. Федоренко, О. Ферт, М. Чайковський, З. Шевців та ін.), затверджених тем у бюро 
Міжвідомчої ради з координації досліджень НАПН України у галузі освіти, педагогіки, психології, а 
також появі монографій, посібників та чисельних наукових статей та тему інклюзивної освіти.  

Попередній аналіз діяльності українських науково-педагогічних шкіл, здійснений Є. Хриковим, 
свідчить, що більшість із них функціонує на базі закладів вищої освіти. І це не дивно, оскільки саме вони 
здійснюють підготовку та підвищення кваліфікації учителів, їх асистентів, науково-педагогічних кадрів 
вищої кваліфікації, мають широкі можливості щодо практичного впровадження наукової роботи. Перед 
сучасними вищими педагогічними навчальними закладами стоїть виклик швидкої переорієнтації 
підготовки майбутніх учителів до роботи в умовах інклюзивної світи, а також створення умов для 
отримання фаху абітурієнтами з інвалідністю та іншими особливими потребами. У цих умовах постання 
науково-педагогічної школи інклюзивної освіти є одним із пріоритетів Тернопільського національного 
педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. З цією метою здійснено ряд заходів: викладачами 
кафедри педагогіки та менеджменту освіти обґрунтовано та впроваджено до навчального процесу нової 
навчальної дисципліни "Основи інклюзивної освіти", забезпечено студентів та магістрів 
необхідною навчально-методичною літературою [6]; розширено навчальну дисципліну "Педагогіка" 
змістовним модулем з інклюзивної освіти; при кафедрі функціонує студентська науково-проблемна 
група ''Інклюзія в освіті'', викладачами здійснюються наукові розвідки; створено у системі дистанційного 
навчання інформаційно-ресурсного курсу "Інклюзивна освіта" для викладачів університету. Крім цього, 
на базі університету утворено структурний підрозділ "Інклюзивно-ресурсний центр". Визначальною 
метою якого є сприяння впровадженню цінностей інклюзивної освіти та створення умов доступності до 
освіти абітурієнтам із інвалідністю.  

Передбачаємо, що науково-педагогічна школа інклюзивної освіти матиме успіх за умови широкого 
кола її суб’єктів. Адже інклюзивна освіта виступає міжгалузевим напрямком педагогіки, психології, 
соціології і медицини. Тому цілком доцільно залучати до діяльності науково-педагогічної школи 
фахівців інших галузей. Це не лише збагатить науково-дослідний інструментарій, але дозволить 
експериментально перевіряти та застосовувати отримані результати на практиці. Основними суб’єктами 
такої школи виступають дослідники, викладачі, студенти, здобувачі наукових ступенів. Важливими у 
реалізації завдань школи є також представники інклюзивно-ресурсних центрів та центрів сприяння 
інклюзивній освіті, які лише зараз проходять процес становлення. А також представники сімей, де є діти 
із інвалідністю (іншими особливими потребами), члени громадських організацій, у яких накопичений 
значний досвід роботи із людьми з інвалідністю. Без тісної співпраці між ними не можлива 
результативна діяльність даної школи.  

До основних принципів функціонування науково-педагогічної школи з інклюзивної освіти відносимо: 
принцип єдності освітньої і дослідницької функцій; критичного підходу до результатів досліджень 
попередників; зв'язку із практикою; відкритості; системності; цілісності; інноваційної діяльності; 
наукової рівності ідей членів школи (врахування змісту, а не статусу члена школи); плюралізм. Не менш 
важливими для позитивного мікроклімату у даній школі є принципи, виділені О. Гнізділовою: свободи 
наукової творчості вчених та їх об’єднання в наукові школи; добровільності об’єднання вчених у наукові 
творчі колективи; самоврядування наукових шкіл як самоорганізованих структур; невтручання органів 
самоврядування у творчий процес наукових досліджень; колективності виконання фундаментальних та 
прикладних наукових досліджень; вільного вибору вченими форм та методів наукових досліджень, 
презентації їхніх результатів [3: 80]. Також важливим для розвитку наукової школи, її авторитету є 
дотримання принципів академічно доброчесності. 

Очікується, що завданнями досліджуваної школи стануть: наукове обґрунтування інклюзивної освіти, 
підготовка наукових кадрів, збагачення методології едукаційного процесу, створення розгалуженої 
системи підтримки педагогів та інших фахівців, які працюють в умовах інклюзії, налагодження взаємодії 
різних інституцій, формування суспільної думки щодо освітніх інновацій.  
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На основі цих завдань виокремлюємо основні функції науково-педагогічної школи з інклюзивної 
освіти: формувальна (спрямована на розвиток у дослідників школи необхідних умінь та навичок, методів 
досліджень, їх професійний саморозвиток, участь у різних заходах з підвищення кваліфікації; 
підвищення авторитету науки); відтворення (підготовка науково-педагогічних кадрів); дослідницька 
(генерування нових наукових ідей, концепцій, теорій, напрямів, генерація нових знань); освітня 
(інтеграція наукових напрацювань школи у практику: підготовка майбутніх учителів, підвищення їх 
кваліфікації); інформаційна (інформування громадськості, наукової спільноти про результати діяльності, 
досягнення); комунікативна (налагодження системи комунікації між членами школи та з її опонентами); 
аксіологічна (побудова взаємодії учасників школи, їх діяльності відповідно до науково-етичних, 
педагогічних норм та загальнолюдських цінностей); консультативна (надання консультацій фахівцям, 
які працюють в умовах інклюзивної освіти); координаційна (координування взаємодії різних суспільних 
та державних інституцій, залучених до освітнього процесу; налагодження співпраці із зарубіжними 
науковими школами які розробляють питання інклюзії в освіті); ресурсна (накопичення наукової, 
навчально-методичної продукції членів школи; необхідного наявність матеріально-технічного 
забезпечення).  

До гальмівних чинників становлення науково-педагогічних шкіл в Україні, зокрема інклюзивної 
освіти, відносимо: загальне падіння рівня гуманітарних наук; ізольованість наукових шкіл; домінування 
кількісного та статусного показників у вимогах до оформлення науково-педагогічної школи; 
домінування індивідуальної наукової роботи над колективною; відсутність налагодженої співпраці із 
зарубіжними науковими школами; невиправдані ризики освітньої реформи та ін. 

Висновки та перспективи подальшого дослідження проблеми. Аналіз проблеми становлення 
науково-педагогічної школи з інклюзивної освіти в Україні дозволяє зробити висновок, що ті 
передумови, які склалися сьогодні, наявний науково-педагогічний потенціал і актуальність проблеми 
інклюзивної освіти сприяють становленню на базі вищих навчальних закладів нових науково-
педагогічних шкіл. Колектив такої наукової спільноти має усвідомлювати насамперед завдання, які 
стоять перед ними, принципи, на яких має базуватися їх діяльність, а реалізація ними таких функції як 
формувальної, відтворення, дослідницької, освітньої, ресурсної, інформаційної, комунікативної, 
аксіологічної, консультативної, координаційної сприятиме становленню науково-педагогічної школи. 
Особливістю досліджуваної школи стане також її полісуб’єктність. Найближчими завданнями зі 
становлення науково-педагогічної школи з інклюзивної освіти, зокрема на базі ТНПУ ім. В. Гнатюка, 
визначаємо: необхідність об’єднання наукових зусиль учених, які досліджують питання інклюзії в освіті, 
зацікавлення цією тематикою молодого покоління дослідників; визначення лідера школи; залучення 
фахівців інших спеціальностей. 
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Удыч З. И. Инклюзивное образование – перспективное направление развития научно-педагогических 
школ в Украине. 

В статье рассмотрены основные предпосылки становления новой научно-педагогической школы 
инклюзивного образования; выяснены основные признаки, которым она должна соответствовать; 
обоснована целесообразность функционирования исследуемой школы на базе высшего учебного 

заведения; обусловлено полисубъектность данной школы; определены принципы функционирования 
научно-педагогической школы по инклюзивному образованию и ее функции; выделено негативные 
факторы, которые тормозят процесс становления новых научно-педагогических школ в Украине; 

предложены основные задачи по дальнейшему становлению научно-педагогической школы инклюзивного 
образования. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, научно-педагогическая школа; инклюзивно-ресурсный центр. 

Udych Z. I. Inclusive Education – Perspective Direction of Scientific and Pedagogical Schools Development 
in Ukraine. 

Today, significant reforms are taking place in the Ukrainian education system. They intend to take it out of 
crises, maximally push it closer to the European standards, and make it competitive in the international market 
of educational services. Inclusive direction is determined as one of the reforming directions. According to the 

analysis of the special education state, the educational needs of persons with disabilities are not met, and 
sometimes they are even negative. On the other hand, the inclusive form of education is completely new to 

Ukrainian education and requires considerable scientific and practical development and research. That is why 
the formation of a new scientific and educational school on inclusive education in Ukraine is currently a 

relevant issue. It should become the center for the development of new technologies for the educational process 
at all levels of education. 

The main purpose of the article is to determine the peculiarities of the formation and prospects for the 
development of the scientific and pedagogical school for the implementation of inclusive education in Ukraine. 

For this purpose, theoretical and empirical methods of research were applied. 
The article substantiates the prerequisites that contribute to the formation of the scientific and pedagogical 

school: integration educational processes; improvement of the legal and regulatory framework of the 
educational sector; a society's demand for high-quality education; the level of development of the medical 

sector; progressive technology development; foreign experience of inclusive education. 
All the features inherent in the scientific school have been gathered and organized into two groups: formal and 

informal. The basic subjects of the scientific and pedagogical school for its effective functioning have been 
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determined: researchers, teachers, students, graduate students, representatives of inclusive-resource centers and 
centers for the promotion of inclusive education, families with children with disabilities (other special needs), 

members of public organizations. The functions, principles and tasks of the scientific and pedagogical school of 
inclusive education have been characterized. The retarding factors of the scientific and pedagogical schools 

formation in Ukraine, in particular inclusive directions, have been clarified. The further way of formation of a 
scientific and pedagogical school on inclusive education has been offered. On the example of the implementation 
of inclusive education in Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University the author considers the 

stage of the birth of a new scientific-pedagogical school. 

Key words: Inclusive education, scientific and pedagogical school, higher education, inclusive-resource center. 

 


