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У статті представлено трансформаційну стратегію сучасної освітньої 
політики — інклюзивну освіту, як найбільш значущий інноваційний рух в освіті 
ХХ століття. Відзначається, що на сучасному етапі ідея інклюзії набуває адек-
ватних обрисів і перетворюється на основоположну категорію дидактики; впро-
вадження інклюзивної освіти — складна, неоднозначна проблема, що потребує 
розгляду та розробки нормативно-правових, психолого-педагогічних, програмно-
змістових, соціально-психологічних засад.
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Стратегия современной образовательной политики: от сегрегации 
к инклюзивному образованию

В статье представлена трансформационная стратегия современной обра-
зовательной политики — инклюзивное образование, как наиболее значительное 
инновационное движение в образовании ХХ столетия. Отмечено, что на совре-
менном этапе идея инклюзии превращается в основоположную категорию ди-
дактики; внедрение инклюзивного образования — сложная, неоднозначная про-
блема, которая требует рассмотрения и разработки нормативно-правовых, 
психолого-педагогических, программно-содержательных и социально-педагоги-
ческих основ.
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Strategy of modern educational policy: from segregation to inclusive education
This paper presents the transformational strategy of contemporary educational 

policy — inclusive education as the most significant innovation in education movement 
of ХХ century. It is noted that nowadays the idea of inclusion is acquiring adequate 
shape and becoming a fundamental category of didactics. The introduction of inclusive 
education is a complex and ambiguous problem that requires consideration and 
development of legal, psychological, pedagogical, program and content, as well as social 
and psychological principles.
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Освітнє реформування та модернізація в нашій країні відзерка-
люють досягнення держави, яка стала на шлях соціально-економіч-
них перетворень та зумовлюють впровадження освітніх інновацій 
у відповідності до сучасної світоглядної моделі соціального устрою. 
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В основу цієї моделі покладено концепцію цілісного підходу, яка 
відкриває шлях до реалізації прав і можливостей для кожної люди-
ни і, перш за все, передбачає рівний доступ до здобуття якісної осві-
ти. Усунення соціальної стратифікації, нерівноправності можливо-
стей здобуття освіти стало пріоритетними в соціальній та освітній 
політиці передових країн світу. Як зазначають дослідники проблеми 
соціальних відносин, починаючи з 70-років ХХ століття на тлі еко-
номічного зростання розвитку суспільних демократичних стосунків 
у розвинених країнах світу чітко визначилися антидискримінаційні 
настрої за будь-якою ознакою: національною, етнічною, релігійною, 
станом психофізичного розвитку. На зміну старій парадигмі суспіль-
но-державного усвідомлення «повноцінна більшість» — «неповно-
цінна меншість» приходить нова — «єдина спільнота, яка включає і 
людей з певними проблемами». Передова світова спільнота змінює 
ідеологічні установки по відношенню до осіб з порушеннями психо-
фізичного розвитку. Саме в цей час розвінчується так звана медична 
модель, що формувала суспільну думку стосовно осіб з порушення-
ми психофізичного розвитку. За цією моделлю, перш за все, медичні 
показники визначали стан та подальший психофізичний розвиток 
особи з порушеннями, зокрема, дитини. Передбачалось, що дитина, 
яка має вади, перш за все потребує коригуючого впливу фахівців: ме-
диків, реабілітологів, корекційних педагогів тощо і, відповідно, має 
перебувати в спеціально організованих умовах, які загалом мають 
бути сегрегативними, оскільки, як вважалось, сегрегативні осередки 
є найбільш відповідним природнім середовищем таких дітей, а сус-
пільство, в свою чергу, забезпечивши медично-соціальне утримання, 
уникне небажаних асоціальних проявів, які можна було очікувати 
від них. Негативними наслідками перебування дитини в закладах 
сегрегативного типу є її відірваність від широких соціальних контак-
тів, сім’ї, обмеженість кола міжособистісної взаємодії, недостатній 
освітній рівень, знижена конкурентнозданість у майбутньому.

Еволюція ставлення суспільства і держави до осіб з порушен-
нями психофізичного розвитку у багатьох країнах світу пройш-
ла період від ізоляції до інклюзії. Інклюзія базується на концепції 
«нормалізації», в основі якої — ідея, що життя і побут людей з об-
меженими можливостями мають бути якомога більше наближені 
до умов і стилю життя усієї громади. Принципи «нормалізації» за-
кріплені низкою сучасних міжнародних правових актів: Декларація 
ООН про права розумово відсталих (1971), Декларація про права 
інвалідів (1975), Конвенція про права дитини (1989) та ін. Зокрема, 
Декларація ООН про права розумово відсталих є першим норматив-
но-правовим документом щодо визнання осіб з порушеннями пси-
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хофізичного розвитку суспільно повноцінною в соціальному сенсі 
меншиною, яка потребує соціального та правового захисту.

В Декларації про права інвалідів стверджується, що інваліди 
мають ті ж основні права, що і їхні співгромадяни, а інвалідність є 
не медичною, а соціальною проблемою, проблемою прав людини. 
У Конвенції про права дитини окреслено, що наявність інваліднос-
ті у дитини є підставою для захисту від дискримінації, а «Неповно-
справна в розумовому чи фізичному відношенні дитина повинна 
мати повноцінне й достойне життя в нормальних умовах, які сприя-
ють зростанню впевненості в собі та забезпечують її участь у жит-
ті суспільства… Дитина-інвалід має мати повноцінне і гідне життя 
в умовах, що забезпечують максимальну самостійність і соціальну 
інтеграцію» [9].

На сучасному етапі суспільство «прийшло» до визнання та 
ствердження права осіб з порушеннями психофізичного розвитку 
на повноцінну участь у суспільному житті і намагається усвідомити 
необхідність створення умов для повноцінної реалізації цього пра-
ва. Ці сучасні соціальні установки презентовано в Саламанкській 
Декларації: «Тенденції в галузі соціальної політики в останні два 
десятиріччя полягали в тому, аби сприяти інтеграції та боротися 
з відчуженням. Залучення та участь мають вирішальне значення 
для людської гідності, а також для дотримання прав людини» [10]. 
Інтегративні тенденції в соціальній політиці не оминули освіту, 
оскільки саме освітня система віддзеркалює всі соціально-політич-
ні зміни, що відбуваються у суспільстві, зокрема, зміну парадигми 
освіти дітей з порушеннями психофізичного розвитку. Так, у 70-х 
роках минулого століття замість концепції «соціальної корисності», 
що визначала навчально-виховну роботу з дітьми-інвалідами, впро-
ваджується концепція «людської гідності» дітей з порушеннями 
психофізичного розвитку, здатних до саморозвитку, самовдоскона-
лення, самоактуалізації. Концепція «людської гідності» стала наріж-
ним каменем інтеграційних процесів в освіті, освітньої інтеграції, 
за визначеннями сучасних вчених, зокрема російських (М. Малофє-
єв, Л. Шипіцина та ін.).

Вочевидь, варто означити поняття, які в сучасних дослідженнях 
мають синонімічну змістову наповненість, яка не завжди відповідає 
термінологічній. Так, в педагогічних дослідженнях інтеграція ви-
ступає в якості важливої методологічної категорії. Вона спрямована 
на забезпечення цілісності освітнього процесу, освітніх систем та сис-
теми освіти в цілому.

В теорії систем інтеграція розглядається як стан взаємозв’язку 
окремих компонентів системи та як процес, що зумовлює такий стан 
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[1]. Протилежністю процесу інтеграції є диференціація (розчлену-
вання цілого на частини, відмежування, відокремлення). Обидва 
процеси тісно поєднані. Інтеграція пов’язана із синтезом, зв’язком, 
узагальненням, створенням цілого; диференціація — з аналізом, від-
межуванням, конкретизацією, виокремленням елементів. Урівнова-
ження процесів інтеграції та диференціації характеризує гармоній-
ний розвиток системи.

Проблема інтеграції в загальній освіті може розглядатися з по-
зицій двох суттєвих характеристик освіти. Перша позиція дає під-
стави говорити про інтеграцію в науці як фундаментальну основу 
зміни змісту освіти, забезпечення її цілісності. Переважання інтег-
рації чи диференціації в розвитку науки має історико-гносеологічні 
та соціально-економічні витоки. Первинна філософська інтеграція 
знань про світ змінилася на первинну диференціацію: виокреми-
лися науки про природу, суспільство, про душу та тіло. На основі 
накопичених знань стала можливою вторинна інтеграція, філософ-
ське осмислення світу, що, відповідно, зумовило вторинну диферен-
ціацію — створення нових наук з новими предметами пізнання. ХХ 
століттю притаманні глобальні масштаби диференціації та інтегра-
ції наукових знань, в тому числі і в галузі освіти. Виникнення у пе-
дагогіці поняття «інтеграція» стало наслідком тривалого розвитку 
інтеграційних процесів в освіті і, зокрема, в освіті спеціальній.

Інтеграція означає об’єднання частин у ціле. Як підкреслюють 
білоруські вчені (А. Конопльова, Т. Лещинська), інтеграція — це 
не механічне поєднання частин, а поєднання кількох соціальних 
реальностей з метою створення якісно нової, в якій відбувається 
рівноправна взаємодія. За такого трактування інтеграція набуває 
ширшого змісту й може розглядатися як окремий щабель у розвит-
ку освітньої системи. На думку Т. Лормана та Д. Деппелер, інтег-
рація — це процес і результат створення тісно пов’язаного, єдиного, 
цілісного.

Ми поділяємо наукові висновки українських та зарубіжних вче-
них (Т. Бута, Д. Деппелер, В. Засенка, Д. Лупарт, Т. Лормана та ін.), 
які зазначають, що інтеграція виступає противагою сегрегації й по-
значає перехідний поступ до інклюзії як інноваційної освітньої сис-
теми. Так, зокрема, Т. Бут вважає, що при усуненні перешкод при 
здобутті освіти правомірно розглядати інтеграцію й інклюзію як два 
етапи одного процесу, коли спочатку забезпечується присутність, 
а пізніше — повне залучення до освітньої системи. Досліджувач на-
голошує на тому, що інтеграція та інклюзія термінологічно ідентич-
ні «доступу» та «участі»: «В першу чергу ми повинні зробити систе-
му достатньо гнучкою, аби вона могла відповідати різним запитам 
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людей. Однак, якщо ми розуміємо інклюзію як трансформацію, ми 
повинні корінним чином змінити наше ставлення до різноманіття 
людської спільноти, яка є в освітній системі. Це різноманіття варто 
розглядати не як джерело труднощів, а, навпаки, як певний атрибут 
реальності, який варто приймати і, більше того, цінувати. За такого 
підходу ми відкидаємо сталий погляд на норму, як дещо гомогенне 
та стабільне. Ми бачимо норму в розмаїтті. Існування різних кате-
горій учнів, кожна з яких має свої освітні потреби, визначається як 
фундаментальний факт, на якому базується вся педагогіка» [2].

На сучасному етапі ідея інклюзії набуває адекватних обрисів і 
перетворюється на основоположну категорію дидактики. Вона по-
єднує в собі поняття комплексності, предметності та визнається 
вченими і практиками як принцип організації процесу спеціальної 
освіти в умовах загальноосвітньої школи. Наприкінці ХХ — на по-
чатку ХХІ ст. практика організації педагогічної діяльності на ін-
клюзивній основі набула певної завершеності. На думку багатьох 
науковців, найвищим щаблем інтеграційних процесів є інклюзивна 
освіта, яка нині визначається як найбільш значущий інноваційний 
рух в освіті ХХ століття. 

Основна ідея інклюзивної освіти: від інтегрування у школі — до ін-
тегрування у суспільство. Спільне навчання має не лише гарантува-
ти право дитини з порушеннями психофізичного розвитку не бути 
ізольованою від інших, а й забезпечити їй можливість відвідувати 
ту школу, яку б вона відвідувала, коли б була здоровою. Основний 
принцип інклюзивного навчання — якомога менше зовнішньої і як-
найбільше внутрішньої диференціації. Інклюзивна освіта як сучасна 
інноваційна тенденція нині широко обговорюється в наукових ко-
лах, педагогічною та громадською спільнотами. Прихильники спіль-
ного навчання виокремлюють такі позитивні сторони інклюзив-
них процесів:

стимулюючий вплив більш здібних однолітків;
можливість у ширшому діапазоні ознайомлюватися із жит-
тям;
розвиток навичок спілкування та нестандартного мислення 
(як у дітей з особливостями психофізичного розвитку, так і 
у їхніх здорових однолітків);
можливість виявлення гуманності, співчуття, милосердя, тер-
пимості у реальних життєвих ситуаціях, що є ефективним за-
собом морального виховання.

Відзначається також зниження небезпеки розвитку снобізму 
в успішних дітей в умовах виділення їхньої винятковості, зникнення 
страху у здорових дітей перед небезпекою можливої інвалідності.

–
–

–

–
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Втім, зазначаються й перешкоди та складнощі, які виникають 
у процесі інклюзивного навчання, зокрема:

неоднорідність контингенту у класі створює проблемні си-
туації, зокрема учням, які добре навчаються, позбавляючи їх 
можливості просуватися у навчанні швидше, сповільнюючи 
зростання здібних учнів;
діти, які мають труднощі у навчанні, перебувають у невигід-
них та несправедливих умовах конкуренції, вони не отриму-
ють необхідної уваги;
перед вчителями постає складна моральна проблема: кому не-
додати уваги, турботи, часу;
країні необхідні громадяни, які мають інтелектуальний потен-
ціал.

Це засвідчує, що впровадження інклюзивної освіти — складна, 
неоднозначна проблема, що потребує розгляду та розробки норма-
тивно-правових, психолого-педагогічних, програмно-змістових, со-
ціально-психологічних засад.

Попри теоретичну розробку загальнопедагогічних та спеціаль-
них засад навчання неповносправних, потребують певного оновлен-
ня, удосконалення, перегляду окремих позицій сучасні проблеми 
здобуття освіти дітьми з порушеннями психофізичного розвитку; 
зокрема, у наукових дослідженнях не висвітлювалися проблеми 
навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку в загаль-
ноосвітніх сільських закладах, не розроблялися питання психолого-
педагогічного супроводу дітей цієї категорії у загальноосвітніх за-
кладах, питання їхньої соціалізації, адаптації, профорієнтації тощо. 
Дається взнаки інерційність традицій спеціальної педагогіки, праг-
нення формувати оптимальні педагогічні концепції, орієнтуючись 
на здоровий контингент, розглядаючи здоров’я лише з позицій його 
фізичної складової. В існуючих дослідженнях в межах спеціальної 
педагогіки в якості найважливішого параметра психічного здоров’я 
розглядається психофізіологічний рівень, пов’язаний безпосередньо 
зі спадковими, біологічними характеристиками, водночас, особистіс-
но-смисловий та індивідуально-психологічний рівні, обумовлені 
соціальними умовами існування та якістю навчанні і виховання, 
фактично не аналізуються. Досі не розроблено алгоритм створення 
індивідуальних програм залучення дітей з порушеннями психофі-
зичного розвитку до загальноосвітнього простору, відсутні норма-
тивні документи, що визначають зміст і порядок розробки таких 
програм. З огляду на зазначені причини, ресурси інтеграційних про-
цесів реалізуються не повній мірі. Це, відповідно, не дає змоги своє-
часно компенсувати відхилення в розвитку дитини, що спричиняє 
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негативні наслідки — у подальшому діти цієї категорії виявляються 
найменш адаптованими до самостійного життя внаслідок культур-
ної некомпетентності, відсутності навичок самореалізації засобами, 
які компенсують основний дефект, та форм ефективної соціальної 
взаємодії та повноцінного спілкування.

Відповідно, постає проблема вивчення потенціалів та ресурсів 
залучення дітей з порушеннями психофізичного розвитку в систему 
загальної освіти. Необхідність подібних розробок зумовлена логікою 
розвитку соціально-педагогічних знань, що стверджує необхідність 
трансформації педагогічних систем, які в комплексі забезпечують 
процеси соціалізації, інкультурації та самореалізації особистості; 
характером соціокультурної ситуації, що обтяжує соціально-куль-
турні та особистісні проблеми дітей, в тому числі і з порушеннями 
психофізичного розвитку, та яка вимагає пошуку найефективніших 
шляхів та засобів їх вирішення; протиріччям між соціалізуючим, са-
мореалізаційним та реабілітаційним потенціалом загальної освіти і 
ступенем їх теоретичного осмислення та реалізації в корекційній та 
реабілітаційній практиці.
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ОГЛЯД ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ
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Стаття присвячена вивченню світового досвіду процесу. Розглянуто етапи 
становлення системи навчання дітей з особливими освітніми потребами. Позна-
чені переваги та докази ефективності інклюзивного навчання для всіх учасників 
процесу.

Ключові слова: інклюзивна освіта, інклюзивне навчання, діти з особливими 
освітніми потребами, інвалідність, індивідуальний навчальний план.

Обзор зарубежного опыта инклюзивного образования
Статья посвящена изучению мирового опыта процесса. Рассмотрены этапы 

становления системы обучения детей с особыми образовательными потребнос-
тями. Обозначены преимущества и доказательства эффективности инклюзив-
ного обучения для всех участников процесса. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, инклюзивное обучение, дети 
с особыми образовательными потребностями, инвалидность, индивидуальный 
учебный план.

Review of international experience of inclusive education
The article is devoted to the study of international experience of the process. The 

stages of development of the system of teaching children with special educational needs 
are explored. The benefits and proof of efficacy inclusive learning for all participants 
are identified.

Keywords: inclusive education, inclusive education, children with special educa-
tional needs, disability, individual training plan.

Освіта як процес накопичення певних знань, умінь і навичок є 
невід’ємною складовою частиною соціально-психологічної адапта-
ції та інтеграції дітей з інвалідністю в соціум. Вона покликана за-
безпечити їм доступ до накопиченої людством гносеологічної бази, 
культурно-історичної спадщини.
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