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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Дослідження соціальних проблем інвалідів пояснюється

стійкою динамікою підвищення інвалідності серед дітей. Тільки

20 % народжених дітей умовно вважаються здоровими, інші —

або страждають порушеннями психофізичного розвитку, або

займають проміжне становище між здоров'ям та хворобою. За

даними статистичного обліку ЮНЕСКО та ВООЗ (Всесвітня

організація охорони здоров'я), у світі на одну тисячу людей —

троє сліпих, 5 % населення має проблеми зі слухом, із 800 ноA

вонароджених — один із синдромом Дауна (окрім Африки).

На сьогоднішній день в Україні інвалідність мають понад 2,5 млн

людей, з них — приблизно 168,12 тис. дітей. 1,6% дітей у нашій

країні є недостатньо дієспроможними.

 Необхідністю сьогодення є забезпечення необхідних поA

треб інвалідів у сучасному суспільстві. Однією з можливостей

щодо забезпечення їх потреб є надання освіти. Ключовий принA

цип, який лежить в основі інклюзивного підходу, полягає в тому,

що школи мають бути відкритими для всіх дітей, незалежно від

їхніх фізичних, інтелектуальних, соціальних, емоційних, мовних

чи інших особливостей. До їх числа належать діти з проблемаA

ми у розвитку та обдаровані діти, безпритульні і працюючі діти,

діти, котрі належать до мовних, етнічних чи культурних меншин.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Проблема інклюзивної школи в Україні та роль держави в

покращенні якості отримання освіти інвалідів привертає увагу

вітчизняних та іноземних науковців. Серед вітчизняних дослідA

ників, роботи яких присвячені вирішенню зазначеної проблеми

доцільно відзначити таких, як Л.С. Вавіна, Т.А. Власова, М.С.

Певзнер, Л.І. Плаксіна, К.С. Лебединська, Л.І. Солнцева, Т.Г. ЄгоA

рова, Т.Д. Ілляшенко, О.В. Шимко., А.А. Колупаєва. Серед іноA

земних науковців варто відзначити Sharon A., P. Tartora А.В.

Чичканова, А. Илларионова.

Мета статті пролягає в узагальнення вітчизняного і зарубіA

жного законотворчого досвіду з проблеми впровадження інклюA

зивної освіти та зображення її впливу як на інваліда так і на сусA

пільство в цілому.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Кожна людина, незалежно від стану здоров'я, наявності

фізичного чи інтелектуального порушення, має право на отриA

мання освіти, якість якої не різниться від освіти здорових люA

дей. Цей принцип відбитий у низці міжнародних документів.

Зокрема, конвенція ООН про права дитини як документ міжнаA

родного рівня автоматично висуває вимоги до кожної держави

щодо проведення національного законодавства у відповідність

з цією "всесвітньою конституцією прав дитини". Наша держава

на цьому шляху робить свої прогресивні кроки [6]. За останні

роки набуває інтенсивного розвитку державна підтримка дітейA

інвалідів, сприяння втіленню прогресивних ідей у практику, де

інвалід — це особа зі стійким розладом функцій організму, зуA

мовленим захворюванням, травмою, або з уродженими дефекA

тами, які обмежують її життєдіяльність. У сучасній науковій літеA

ратурі поруч з терміном "інвалід" широко використовуються такі

означення, як "люди з функціональними обмеженнями", "люди

з особливими потребами", "особи з обмеженими можливостяA

ми", "особи з обмеженими фізичними можливостями", "особи

з фізичними вадами", "неповносправні", "особи з відхиленнями

в розвитку".

 З метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти

інклюзивні освітні заклади повинні адаптувати навчальні проA

грами та плани, методи та форми навчання, використання існуA

ючих ресурсів, партнерство з громадою до індивідуальних поA

треб дітей з особливими освітніми потребами. Інклюзивна освіA

та — це процес, у якому школа намагається відповідати на поA

треби усіх учнів, вносячи необхідні зміни до навчальної програA

ми, щоб забезпечити рівність можливостей.

При виборі форми навчання та професійної діяльності враA

ховуються особливості захворювання, що спричинили

інвалідність. Так, сенсорні порушення — зорові, слухові, мовні

розлади — обмежують здатність до орієнтації або комунікації і

роблять зазвичай недоступними для людей деякі професії (воA

дія — для незрячих, диспетчера — для осіб із порушенням мовA

лення або слуху тощо). Але в більшості випадків обмеження моA

жуть бути частково компенсовані шляхом облаштування робоA

чого місця додатковими засобами, що компенсуватимуть сенA

сорне порушення (звуковими — для незрячих, візуальними —

для нечуючих тощо) [2].

Вітчизняне законодавство не містить прямої заборони стоA

совно їхнього навчання, проте є певні обмеження, які слід враA

ховувати при відборі осібAінвалідів, які бажають навчатися. Від

неповносправних для навчання на окремі спеціальності потрібно

проходження медичного огляду, який має підтвердити відповіA

дний рівень здоров'я. Наприклад, людина, яка має інвалідність

внаслідок туберкульозу легень, не може бути зайнятою у харA

човій промисловості тощо. Проте таких законодавчо встановA

лених обмежень небагато й вони належать, переважно, до робA

ітничих спеціальностей із важкими та шкідливими умовами праці,

що потребують професійного відбору. Всі інші спеціальності є

потенційно доступними для людини з інвалідністю.

 Перешкодою для здобуття людиною освіти можуть бути

тільки психічні порушення або серйозні порушення інтелекту,

що не дозволяють навчатися спільно із здоровими людьми. ТаA

ких людей слід переорієнтовувати на вже існуючі спеціалізовані

навчальні заклади. Труднощі, пов'язані зі скрутою при пересуA

ванні, не повинні впливати для відмови у навчанні. Існуючі наA

вчальні заклади потрібно обладнати з метою забезпечення їх

доступності для інвалідів [1].

У статті проаналізовано деякі аспекти державного регулювання освітньої сфери щодо

інвалідів, представлено основні види професії, де можуть реалізуватися неповносправні, та

показано можливість їх реалізації через інклюзивну школу.

The paper analyzes some aspects of state regulation of education for the disabled,presented the

main types of professions where disabled people can be realized and shownthe possibility of its

implementation through an inclusive school.
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Загальне бачення цього питання полягає в тому, що переA

важна більшість дітей з особливими потребами можуть навчаA

тися разом зі своїми однолітками у звичайних умовах. Одним із

результатів такого підходу вважається створення єдиної освітA

ньої системи, яка охоплюватиме учнів різних категорій. ІнклюA

зія — це процес, що дає можливість всім дітям брати участь у

всіх програмах. Інклюзивна освіта — це система освітніх послуг,

що грунтується на принципі забезпечення основного права дітей

на освіту та права навчатися за місцем проживання, що передA

бачає навчання дитини з особливими освітніми потребами, зокA

рема дитини з особливостями психофізичного розвитку, в умоA

вах загальноосвітнього закладі.

 Із виникненням нового напряму надання освітніх послуг

виникло багато стереотипних уявлень, які накладають негативA

ний відбиток на інклюзивну школу. Одне з таких стереотипних

бачень передбачає, що всі учні, які мають спеціальні освітні поA

треби і потребують певної підтримки, не будуть цього отримуваA

ти належною мірою. Насправді інклюзивний підхід означає, що

вчителі подають індивідуальну підтримку всім учням, але при цьоA

му групи учнів не відокремлені від інших. Діти отримують знанA

ня різними шляхами. Інклюзивні школи дуже гнучкі в цьому сенсі,

оскільки дозволяють вчителям і учням отримувати доступ до

необхідної підтримки і послуг, тоді і там, де це необхідно. ГнучA

кий розклад, взаємодія з громадськими організаціями, спільна

позакласна робота — ось декілька способів, які допомагають

педагогам краще розуміти інтереси і потреби дітей, сприяти тому,

щоб діти з інвалідністю отримували необхідні послуги і підтримA

ку. Також існує думка про те, що учні з інвалідністю знаходятьA

ся в класі зі всіма, рівень знань, що викладається, знижується,

щоб пристосуватися до здібностей інвалідів. При інклюзивному

підході роль відіграють всі учні, оскільки він робить освіту більш

індивідуалізованою. Коли педагог планує урок, використовуюA

чи цю стратегію, йому не треба знижувати планку, але йому треA

ба враховувати всі особливості своїх учнів [3]. Такі уявлення є

широко поширеними в суспільстві, а це суттєво гальмує розвиA

ток інклюзивної освіти.

 Західноєвропейські системи загальної освіти є ключовими

елементами сучасної європейської моделі соціального устрою,

яка виявляється привабливою для країн, що позбулися тоталіA

тарних режимів, наразі і для України, з огляду на завдання та

перспективи розв'язання назрілих педагогічних і соціальних

проблем.

Законодавчого визнання права на здобуття освіти громаA

дянами України набуло у прийнятому 1993 році Законі "Про

освіту", де визначено, що основним завданням цього Закону є

регулювання суспільних відносин у галузі навчання, виховання,

професійної, наукової, загальнокультурної підготовки громадян

України. У Законі зазначається, що "освіта — основа інтлектуA

ального, культурного, духовного, соціального, економічного

розвитку суспільства і держави. Метою освіти є всебічний розA

виток людини як особистості та найвищої цінності суспільства,

розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, вихованA

ня високих моральних якостей, формування громадян, здатних

до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтеA

лектуального, творчого, культурного потенціалу наро ду, підвиA

щення освітнього рівня народу, забезпечення народно го госA

подарства кваліфікованими фахівцями. У статті 53 стосовно прав

на здобуття освіти подано підсумкове визначення, що кожен має

право на освіту, доступність і безоплатність якої забезпечується

державою [4; 5].

Гуманізм та демократія як підгрунтя освіти; доступність та

безоплатність освітніх послуг; право всіх громадян на безкоштовну

освіту в усіх державних навчальних закладах незалежно, зокреA

ма, від стану здоров'я; відкритий характер навчальних за кладів;

створення умов для навчання відповідно до здібностей та інтеA

ресів дає підстави розглядати цей основний освітній документ,

що регламентує функціонування освітньої системи України, як

прогресивний крок у виконанні вимог міжнародних нормативноA

правових документів, що були ратифіковані Україною.

У Законі України "Про загальну середню освіту" теж зазнаA

чається, що громадянам України незалежно від раси, кольору

шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічA

ного та соціального походження, майнового стану, місця проA

живання, мовних або інших ознак забезпечується доступністю і

безоплатністю здобуття повної загальної середньої освіти у дерA

жавних і комунальних навчальних закладах [7].

НормативноAправовим документом, який засвідчує розпоA

чату в Україні модернізацію освітньої галузі у напрямі інклюA

зивної освіти шляхом стандартизації на основі мультидисципліA

нарного підходу, є проект Стандарту соціальних послуг, розробA

лений на виконання Закону України "Про державні соціальні

стандарти та державні соціальні гарантії" (від 5 жовтня 2000 року

№ 2017AІЙ, Закону України "Про соціальні послуги" від 19 червA

ня 2003 року № 966AІУ . У вступі цього документа зазначається,

що Державний стандарт якості соціальних послуг, які надаютьA

ся у ході інклюзивного/інтегрованого навчання, є документом,

що входить до нормативноAправової бази системи державних

соціальних стандартів і нормативів та наведений у Державному

класифікаторі соціальних стандартів і нормативів, затверджеA

ному на казом Міністерства праці та соціальної політики УкраїA

ни від 17 червня 2002 року №293.

Аналіз законодавчих та нормативноAправових документів

засвідчив, що політика сучасної України щодо дітей з порушенA

нями психофізичного розвитку як міноритарної групи, що поA

требує реабілітації та інтеграції, характеризується максимальA

ним залученням держави до системного вирішення проблем,

однак суспільноAсоціальний устрій при цьому не змінюється. НеA

зважаючи на те, що в Україні розроблена законодавча база для

здобуття освіти дітьми з обмеженнями, механізми реалізації

цього процесу відсутні, що негативно позначається на розбуA

дові інклюзивної освіти.

ВИСНОВКИ
1. Система загальної освіти в цілому має обмежені знання

про методики та методи, які використовуються у інклюзивній

школі.

2. Тенденції, які виникають у масових школах, — позбутися

учнів з проблемами інвалідності, переводячи їх у спеціальні закA

лади.

3. Поширені хибні уявлення, які мають фахівці спеціальної

освіти по відношенню до навчання в масових закладах, оскільA

ки вважають, що спеціальна освіта зі своїми методами та атмосA

ферою в цілому є більш прийнятна для дітей з особливостями

розвитку.

4. Потрібне фінансування додаткових витрат, що потребує

навчання учнів з проблемами в розвитку відбувається лише в

системі спеціальної освіти.
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