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Стислий історичний огляд 

 Зарубіжні системи загальної середньої освіти, незважаючи на різноманітність типів і рівнів 

навчальних закладів, які опікуються освітою, в тому числі й школярів з особливими освітніми потребами, є 

ключовими елементами сучасної європейської моделі соціального устрою, яка виявляється привабливою для 

країн, що позбулися тоталітарних режимів, наразі й для України, з огляду на завдання та перспективи 

розв’язання назрілих педагогічних і соціальних проблем.  

До XIX ст. навчати і лікувати дітей з проблемами у розвитку практично не намагалися. Вони 

залишалися вдома зі своїми родинами або їх віддавали до притулків. Часто такі діти були тягарем для своїх 

сімей і родини зверталися за допомогою в нагляді за ними. 

Першу відому нам спробу навчати дітей з проблемами у розвитку зробив 1800 р. французький лікар Жан-

Марк Ітард. Він розробив унікальну методику, яку згодом запозичили педагоги і науковці зі США. Послідов-

ники Ітарда заснували організацію, яка проводила наукові дослідження проблем розвитку. 

1830 р. у Сполучених Штатах Америки створено перші школи для дітей з проблемами зору та слуху. 

Учні в цих школах були ізольовані та навчалися за спеціальними програмами. Так, у школах для дітей з 

проблемами слуху використовували альтернативні системи спілкування, мову знаків, жестів тощо. Оскільки 

це були великі заклади, вони часто розташовувались за сотні кілометрів від домівок учнів і діти перебували 

тут майже весь час. 

У Росії систему формальної спеціальної освіти започатковано після революції 1917 р. (Малофеєв, 1998). 

Дітей утримували у спеціальних закладах за державний кошт, оскільки звичайні школи не були відповідним 

чином обладнані і діти з особливими потребами не могли в них навчатися. 

У цей час були сформульовані соціокультурні теорії Л.Виготського та інших російських науковців. На 

жаль, вони досягли західних країн лише через п'ятдесят років. Коли роботи Л.Виготського стали 

загальновідомими, то справили величезний вплив на систему освіти дітей з проблемами у розвитку в усьому 

світі. 

Виготський писав про шкідливий вплив на дітей з проблемами у розвитку соціальної ізоляції. Він дійшов 

висновку, що, відриваючи таких дітей від сімей та друзів і створюючи для них особливе соціальне довкілля, 

суспільство викликає в них "вторинну інвалідність". Такі дії дуже негативно відбиваються на дітях з 

проблемами у розвитку, оскільки при цьому не враховуються їхні основні соціальні потреби (Л.Виготський, 

1978). 

На початку XX ст. італійська лікарка Марія Монтессорі створила "Дитячий дім" для захисту і виховання 

дітей бідняків у Римі. Вона була переконана, що до дитячої індивідуальності необхідно ставитися з повагою, 

слід дозволяти дітям робити вибір і заохочувати їх до розв’язання проблем. Марія Монтессорі намагалася 

розвивати у дітей вміння та навички, які давали б змогу надалі самим потурбуватися про себе. Вона була 

щирим захисником безнадійних, на думку багатьох, дітей. 

Поступово в Європі, США, Австралії, Канаді батьки почали спонукати педагогів залучати дітей з 

особливими потребами до звичайних класів. Вони зрозуміли неадекватний характер спеціальних програм і 

були сповнені бажання зірвати тавро сегрегації із системи освіти дітей з проблемами в розвитку. Родини 

прагнули, щоб їхні діти залишалися в рідних домівках, де до них ставилися б як до важливих членів сімей. 

Досвід Канади, Великобританії,  США, Швеції, Норвегії, Німеччини, де є спеціальні і інклюзивні  

школи, але там більше переходять до інклюзивних  шкіл. Вважають, що  у дітей більше можливостей  в 

майбутньому. Вони бачать результати. У Америці, наприклад,  20 літній досвід показав, що потім дитина 

може працевлаштуватися. Там багато людей з синдромом Дауна, з іншими недоліками, які успішно 

працюють. Для здорових дітей теж це важливо, вони бачать, що є інші діти, що суспільство всіляке. Це 

важливо, щоб така дитина не вважалася хворою, а мала всі можливості для реалізації. А школа - це перший 

важливий етап для інтеграції, включення людини в суспільство.  

В США закон про інклюзивну  освіту ухвалений 30 років тому. За ці роки всі вже звиклися, що різні 

діти можуть вчитися разом. Вирішені проблеми організації навчання: наприклад, дитина з важкими 

порушеннями здоров'я отримує помічника, який супроводжує її по школі. А в Данії подібний закон діє ще з 

1817 року! 

В передових країнах Західної Європи, починаючи з 70-х років ХХ ст. відбувалася перебудова 

спеціальної освіти. Зокрема, інтегроване та інклюзивне навчання дітей з особливостями розвитку визначено як 

основну форму здобуття освіти неповносправними. 

Досвід США 

На початку 50 рр. батьки й адвокатські спілки в Сполучених Штатах Америки виграли кілька 

важливих судових процесів, спираючись на статті Конституції США. Після цього діти з проблемами у 

розвитку почали здобувати можливість навчатися у звичайних школах на законній основі. Багато із цих дітей 

пристосувалися і досягли в житті набагато більшого, ніж можна було уявити. 



В середині 60 рр. у США розпочалася реалізація проекту під назвою "Головний старт". Це була 

широка освітня та медична програма для дошкільнят та їхніх батьків. 1972 р. до класів, що працювали за 

програмою "Головний старт", почали залучати дітей з особливими потребами. Це була перша масова спроба 

створення інклюзивних класів. 

Соціально-педагогічний рух кінця 60-х — початку 70-х рр., що ратував за рівні освітні права всіх дітей 

з особливими проблемами, привело до прийняття в США закону (1975), названого пізніше "Актом про освіту 

осіб з особливими проблемами" (Individuals with disabilities education act). Цей закон і ряд подальших 

послужили юридичною базою мейнстрімінга в США. Аналогічні закони ухвалили парламенти багатьох 

європейських країн, Австралії і інших держав. Рух за мейнстрімінг був реакцією на політику асиміляції, 

расизму і геноциду "інших", яку в першій половині XX ст. проводили не лише тоталітарні режими, але і інші 

країни, включаючи США, і яка поширювалася на "дефективних" людей. Так, до другої світової війни 

законами 30 штатів США передбачалася примусова стерилізація аномальних (поряд з повіями, моральними 

дегенератами і ін.) (Cohen, 1998: Lane, 1993). Відображаючи нову реальність, гуманістичні зміни суспільного 

менталітету в другій половині XX століття, державні закони про рівні освітні права всіх людей (що є 

важливою складовою загальнолюдських прав) і відповідні декларації ООН і ЮНЕСКО сприяли перебудові 

національних систем навчання дітей з особливостями в розвитку. Прапором і гаслом перебудови став 

мейнстрімінг — надання всім "особливим" дітям права здобуття вільної державної освіти в умовах, що 

"мінімально обмежують такі можливості", "в загальному потоці" з дітьми, що нормально розвиваються, 

бажано в одних і тих же школах. Мейнстрімінг був зустрінутий громадськістю, особами з особливостями в 

розвитку, батьками "особливих" дітей як акт звільнення від освітньої сегрегації. Відзначимо, що 

співтовариство глухих і багато сурдопедагоги відразу не прийняли мейнстрімінг як панацею (Cohen, 1998). 

Проте включення дітей з недоліками слуху в масові школи в багатьох країнах стало фактом, що відбувся. Так, 

якщо 40 років тому в США в спеціальних школах-інтернатах вчилися більше 70% глухих і слабочуючих дітей, 

то в даний час там вчаться 20% дітей (причому більше половини з них ночує удома). Останні 80% займаються 

в масових школах, де само включення здійснюється в різних формах, від "повного" до "часткового" (Moores, 

1998). 

Тепер у Сполучених Штатах Америки діти з особливими потребами можуть отримувати інклюзивну 

освіту, яка, разом з відповідною медичною допомогою, дає їм змогу повністю розкрити свій потенціал. 

Малята з проблемами у розвитку можуть відвідувати дитячі садки і початкові школи, а також брати участь у 

громадських заходах. Старші діти можуть навчатися у професійних училищах, школах, коледжах. Завдяки 

такому підходові у старшому віці діти з особливими потребами мають змогу працювати, сплачувати податки і 

користуватися всіма правами, які надає людям суспільство. 

Досвід Канади 

   

Тривалий час канадські школи намагались слідувати єдиним стандартам у системі загальної 

масової освіти, ідею яких можна висловити так: "Єдині вимоги підходять для всіх". Хоча учні з складними 

фізичними вадами взагалі виключались із системи масової освіти, протягом першої половини ХХ ст., всі 

інші, як очікувалось, мали отримувати деякий мінімальний освітній стандарт. Оскільки в наступні 

десятиліття освітні системи вдосконалювались і розвивались, поступово визнавалось, що стандартний 

навчальний план, стандарти результатів навчання не відповідали потребам розвитку значної частини учнів, 

які відвідували масові школи. Через це існуючі системи були реформовані, щоб дати школам можливість 

"відсіяти" деяких учнів, що були, як вважалось, нездатними навчатись у школі. Починаючи з 1960 р. всі 

канадські школи прийняли програми та розробили стратегію підтримки спеціальної освіти для дітей з 

особливими освітніми потребами. Були створені і розповсюджені спеціальні програми, спеціальні 

методики викладання та спеціальні освітні послуги, пройшли спеціальну підготовку вчителі.  

Таким чином школи розвивались, враховуючи два підходи до навчання: один для учнів, що мають 

особливі потреби, а другий – для всіх інших, "звичайних" учнів. Ці окремі підходи, здавалось, будуть 

належним чином задовольняти потреби учнів, доки у 80-ті роки ХХ ст. не виникли певні протиріччя. 

Зменшення фінансування, обмежені ресурси, зростаючі сподівання, відповідальність, що збільшувалась і 

заклики до рівності та високої якості навчання були чинниками у створенні наростаючого потоку 

незадоволення масовими школами та негативним враженням від якості освіти всіх учнів взагалі та учнів з 

особливими навчальними потребами зокрема.  

Хоча заклики до реформування освіти для дітей з особливими навчальними потребами були, перш 

за все, спрямовані на поглиблення рівності та інтеграції, здавалось, що цей заклик не був добре зрозумілим 

у звичайній освіті. Затягування, затримка, спротив стояли на перешкоді адаптації практики справжнього 

інклюзивного навчання у масових школах та звичайних класах. Наявні проблеми та наслідки не 

обмежувались тільки тим, що відбувалось у школах. На жаль, довготривалі незручності і ризики для -дітей, 

що мають особливі проблеми і були видалені з загальних класів та програм, збільшуються, коли особа 

залишає систему масового навчання і починає перехід до дорослого життя, працевлаштування та 

долучення до суспільних процесів.  



      У минулому столітті у Канаді відбувався стійкий прискорений перехід до інклюзії у школах, однак 

попередні часи були значною мірою ізоляціоністськими та принизливими для тих, кого вважали не такими, 

як всі. Починаючи з давніх часів, була широко розповсюджена думка про те, щоб особи, яких вважали 

"відмінними" від інших у суспільстві, зазнавали більших страждань і, в багатьох випадках, смерті. Люди з 

очевидними вадами підлягали остракізму або відлученню від громади, де вони народилися. Мати таке 

нещастя у сім'ї було справжньою чумою і серед батьків була широко розповсюджена практика евтаназії 

(Winzer, 1996). Таким чином переважним для тих, кого вважали "винятковими" або "дефектними" в ранній 

канадській історії, було "виключення" з суспільства (ексклюзія).  

Освіта в Канаді у ХІХ ст. була вузько зорієнтована на дітей з привілейованих класів. Однак 

протягом двох десятиліть, що передували зміні століть, коли країна почала рости і процвітати, був 

зроблений значний акцент на розвиток суспільної освітньої системи. Всі зусилля та ресурси були 

зосереджені для забезпечення канадських дітей базовою освітою, з головним акцентом на навчання 

грамоти. Навіть при тому, що освіта була ще недоступною для більшості, вплив індустріалізації і нові 

закони про захист дітей зробили позитивний внесок у зародження думки про рушійну силу школи у 

процесі вдосконалення людини та суспільства, думки, що була домінантною у перші п'ятдесят років 

масового загальнодоступного навчання.  

Для дітей з вадами, що навчалися у масових школах, насправді не було ніяких умов на початку ХХ 

ст. Діти з очевидними порушеннями, такими як відсутність слуху чи зору, були першими, хто отримували 

допомогу, зазвичай під наглядом лікаря, в особливих будинках з умовами для проживання. Спочатку такі 

заклади містились у маленьких будинках котеджного типу, подібні до європейських зразків того часу. 

Основна увага була зосереджена там на піклуванні та індивідуальному навчанні. Деякі канадські провінції 

заснували спеціальні школи-інтернати, такі як Вінніпезька школа для глухих та школа Фредеріка Фрезера 

для сліпих у Галіфаксі, побудовані у ті часи. На жаль діти з бідних родин, які мали вади та емоційні 

порушення, як правило були приречені плисти за течією у власній громаді. Доля цих дітей залежала від 

милосердя тих, хто їх знайшов та опікунської, наглядової турботи, яка була нормою, бо діти з вадами 

розвитку вважалися непридатними до навчання (Stainback, Stainback, & Bunch, 1989). Через те, що 

кількість бездомних та покинутих дітей зростала, будувались притулки та заклади для інвалідів, переважно 

в Онтаріо та Квебеці. Серед мешканців цих закладів можна було одночасно зустріти глухих, сліпих, 

розумово відсталих, калік, злочинців та волоцюг – тобто ці заклади були не більше, ніж людські "склади", 

в які "звалювали" дітей, від яких відмовились родини. На щастя, тогочасні реформатори освіти були 

здатними впливати на суспільні стосунки в достатній мірі, щоб підтримати попит на виправні заклади і 

ремісничі школи, в яких діти могли б навчатися професії, сподіваючись, що це їм дасть змогу стати 

самостійними в дорослому житті. Це відповідало задачам даного етапу – обов'язковій, безкоштовній освіті 

всіх дітей.  

Протягом першої половини ХХ ст. учні з особливими потребами могли тільки обмежено 

одержувати освіту в масових школах. Виховання та навчання таких дітей як правило, лягало на плечі 

батьків, і часто по всій країні, за підтримки церкви, утворювались певні форми групового виховання у 

приватних будинках та при церквах. Дуже рідко дітям з вадами дозволяли відвідувати масові школи. Вони 

одержували освіту в окремих закладах інтернатського типу, або в спеціальних класах звичайних шкіл. 

Типовою для тих часів була ситуація - якщо сім'я дитини з порушенням зору жила в Західній Канаді, то 

батьки були змушені віддавати дитину в спеціальну школу-інтернат, як школа Фредеріка Фразера, що 

знаходилась аж у Галіфаксі на далекому сході. Іншим учням з особливими потребами, наприклад, 

розумово відсталим, прийшлося найтяжче, бо саме в цей час переважала думка про спадковість цієї недуги 

і переконання у тому, що саме розумова відсталість була причиною більшості суспільних проблем, таких 

як злочинність, дрібні правопорушення, бідність, проституція і аморальність. У результаті, більшість 

провінцій санкціонували примусову сегрегацію та стерилізацію.  

Дійсно, таку практику вдалося здолати тільки у 1986 році, коли Верховний Суд Канади відмінив 

існуючий порядок.  

Саме протягом 1950-1960 р. батьки повели боротьбу за надання послуг, що задовольняли б потреби 

їхніх особливих дітей. Громадські групи захисту, подібні до Канадської асоціації для розумово відсталих 

(зараз Канадська асоціація для проживання в суспільстві) та Канадської асоціації для дітей і дорослих з 

особливими потребами мали потужний вплив на майбутній розвиток освіти і зростання спеціальної освіти 

в межах масової шкільної освіти. На той час у більшості провінцій освітні послуги, що надавались дітям з 

особливими потребами неофіційно, не входили в систему освіти і надавались батьками, добровольцями та 

іноді вчителями-спеціалістами, які в основному займались пошуками фінансування, розробляли методики, 

програми. Ці розробки стали базою освітніх методів, що більше відповідали потребам учнів, враховували 

їхні індивідуальні особливості. Це стало значним фактором, що вплинув на створення в масових школах 

спеціальних класів для учнів з особливими потребами. Найчастіше освітні послуги надавалися і були 

організовані на основі класифікації і категоріальних розбіжностей. Відповідні школи почали 

використовувати системи тестування і оцінки знань учнів як головний спосіб діагностування і 



категоризації дітей. Саме таким був початок системи освітніх послуг для учнів з особливими навчальними 

потребами, визнаними сьогодні як "спеціальна освіта".  

Andrews & Lupart (2000) описують традиційні підходи у процесі спеціальної освіти в 50-60-і рр.: 

направлення, тестування, категоризація, розміщення, програмування, які вони назвали "методом п'яти 

процедур". Важливо, що такий підхід прорізав нову нішу в тогочасних послугах масової освіти і через 

декілька десятиліть став конкуруючою системою освіти.  

Незважаючи на те, що такий "підхід спеціальної освіти" увічнював ізоляцію та сегрегацію учнів з 

особливими потребами, педагоги використовували цю ситуацію для вдосконалення освітнього рівня 

особливих учнів. Таке досягалось зменшенням кількості учнів у класі, введенням спеціальних методів 

навчання, ресурсів, обладнання і програм, які ефективно враховували потреби кожної категорії учнів.  

Важливо, що батьки та групи підтримки були задоволені, тим, що їм вдалося вибороти місця для 

особливих дітей в системі масової освіти, їх задовольняло відкриття в звичайних школах спеціальних 

класів. Кількість спеціальних класів та категорій дітей з особливими потребами у звичайних школах 

зростала по всій країні до 1980-х років. У звітах зазначалось, що в Альберті у 1950 р. було виявлено 256 

учнів з особливими потребами і відкрито 16 класів в усій провінції, визнавалось 3 категорії учнів з 

порушеннями. Тільки за 3 десятиліття потому, в 1979 р., цифри зростали, як гриби після дощу: виявлено 

23701 учнів, що мають особливі потреби, відкрилось 1720 спеціальних класів, визнано 15 категорій учнів з 

порушеннями. Така тенденція спостерігалась і в усіх інших провінціях і територіях, поступово 

збільшувалась кількість категорій, що потребували індивідуального підходу, відкривались нові спеціальні 

класи. На початок 1980-х років спеціальна освіта поширювалася, укомплектовувалася власним 

спеціалізованим бюрократичним апаратом, власними спеціальними програмами, послугами та персоналом. 

Рівень і діапазон освітніх послуг, що пропонувались учням з особливими потребами в загальній системі 

освіти включали індивідуальні навчальні програми, модифіковані навчальні плани, спеціальне обладнання, 

спеціально облаштовані класи і надавали консультативні послуги: логопедичні, медичні, фізіотерапевтичні 

та соціальні. Не викликає подиву той факт, що коли відділи шкільної освіти відчули безперервне 

зменшення фінансування протягом 1980-1990 рр., система спеціальної освіти прямо конкурувала за нього з 

загальноосвітньою системою, оскільки і там і там зменшувалось фінансування і штати.  

Досить дивно, що більша увага з боку суспільства і бажання зміцнити соціальний захист і 

покращити життя в суспільстві осіб з порушеннями, призвела до занепаду системи спеціальної освіти в 

рамках загальної системи освіти (Friend, Bursuck, & Hutchinson, 1998; Wolfensberger, W., Nirge, B., 

Olshansky, S., Perske, R., & Roos, P., 1972). Вплив руху за громадянські права , що почався у 1970-х р., та 

федеральні закони США про сприяння адаптації людей з порушеннями і усуненню перешкод, що стояли на 

їхньому шляху, зростання соціальної активності у Канаді зумовили концептуальні зміни в масових школах. 

Спочатку виникло поняття "інтеграції", паралельно освітній концепції "нормалізації" в суспільстві. Як 

було заведено у ті часи, це просто спричинило переміщення окремих учнів з особливими потребами зі 

спеціальних класів до звичайних. Пройшло небагато часу, як з'явилися скарги як вчителів, так і батьків. 

Що можна очікувати від учнів з особливими потребами, яких перевели до тих же звичайних класів, в яких 

вони раніше не встигали? Намагаючись покращити навчання учнів з особливими потребами в звичайних 

класах, у 1980-х роках школи зобов'язали мати індивідуальні програми, розроблені і погоджені з батьками 

дітей і відповідний набір спеціальних послуг. Модифікації та варіанти навчальних планів повинні були 

бути чітко розписані і сплановані завчасно. Для багатьох учнів з особливими потребами це означало, що 

основний час вони будуть навчатися у звичайному класі, де є спеціально обладнане місце, або 

спеціальному класі за межами школи. Ці "символи" та "церемонії", які Томас (Т. Skrtic - відомий теоретик 

освіти. - Ред.) їх назвав, стали нормою для того, що зараз називається мейнстримом або інтеграцією.  

Наслідуючи модель американської системи спеціальної освіти, канадських учнів з особливими 

потребами якомога скоріше направляли від спеціальних до звичайних закладів освіти. На жаль навіть при 

тому, що послуги для учнів з особливими потребами були поновлені і практикувались для більшості таких 

учнів, але вони відчували себе не в змозі досягти певного рівня (стандарту) тими методами навчання, що 

прийняті в масовій школі.  

У 1990-ті роки існував освітній рух за введення інклюзивного навчання, який наголошував на 

єдиній системі освіти, де учні будуть забезпечені необхідним рівнем знань. Враховуючи права меншості, 

прибічники такої системи стверджували, що школи повинні змінювати методики викладання та зміст 

освітніх послуг так, щоб задовольнити різнобічні потреби всіх учнів. Якщо в класі є учень з особливими 

потребами, то необхідно усунути всі перешкоди або пристосувати середовище так, щоб були гарантовані 

успішне навчання та розвиток. На жаль цей рух вніс в освітній процес деякі непорозуміння та посіяв 

недовіру, що в боротьбі за фінансування привело до паралічу шкільну систему; деякі керівники почали 

закривати спеціальні класи під надуманим приводом просування інклюзивного навчання. Основним 

парадоксом було те, що філософія інклюзії, яку підтримували школи та відділи освіти, знаходилася у 

протиріччі до реальної практики. Все більше і більше учнів визнавалось потребуючими спеціального 

навчання, і вчителі звичайних класів ставали менш терпимими до такого різноманіття учнів. Повертаючись 



до освітніх звітів провінції Альберта за 1989-1992 р., ми можемо побачити, що вони не містять даних про 

спеціальні класи, однак кількість учнів з особливими потребами постійно збільшується - від 23701 учня в 

1979 р. до 36727 учнів у 1985р., 51 711 учнів у 1992 р. і рекордна кількість – 77700 учнів у 2003 р. 

Протягом цього ж періоду кількість категорій дітей з особливими потребами зросла від 15 до 20.  

Широко розповсюджений підхід до спеціальної освіти був впроваджений у 1970-ті р. і існує до 

цього часу. Нещодавно керівників освіти звинуватили у тому, що спеціальне навчання увічнює ізоляцію та 

дискримінацію учнів з особливими навчальними потребами. Цей підхід на практиці дозволяв школам і 

вчителям звичайних класів користуватись загальноосвітніми методами. Якщо деякі учні потребували 

якихось спеціальних методів і підходів, то вони просто переводились зі звичайного до спеціального класу, 

де викладав вчитель-спеціаліст. Такий порядок успішно існував в канадських школах протягом трьох 

десятиліть, що задовольняло масову і спеціальну освіту.  

Однак зі збільшенням акценту на інклюзію і масовим поверненням учнів з особливими потребами 

до звичайних класів в 1990-ті р., залунали тривожні сигнали. Викладачі розгубилися і заплуталися через 

зміну звичних ролей та обов'язків. Учні та батьки висловлювали занепокоєння полегшеними учбовими 

планами та недостатнім обсягом послуг для учнів з особливими потребами навчання.  

Найбільша проблема для системи освіти полягає у тому, щоб узгодити зусилля, які б сприяли цілям 

реальної інклюзії. Це означає, що уряд, міністерство освіти, педагогічні вузи, відділи освіти, профспілки 

вчителів та правозахисні групи – всі мають переглянути свою політику і методи і, якщо вони у протиріччі з 

розвитком інклюзивного навчання, мають бути зроблені необхідні зміни. Більш того, в Канаді через 

незалежну від центрального уряду провінційну та територіальну юрисдикцію та власне законодавство у 

кожній провінції, стає досить важко розповсюджувати найкращі методики та підходи до навчання та 

оцінювати наші успіхи, як країни. Без загальнодержавного міністерства освіти, як це є у США чи в Україні, 

дуже важко дізнатися про принципи роботи та керівництва в освіті і законодавства на місцях. 

Парадокси і неузгодженості канадських шляхів і засобів по забезпеченню потреб всіх учнів, які 

переступають поріг школи, можуть бути подолані. Для досягнення цієї мети необхідно надати перевагу 

цьому пріоритетному напрямку. Таким чином треба реформувати чи змінити існуючі шкільні структури і 

процедури, що увічнюють уявлення про освіту як про вибірковий інструмент, та замість цього вона 

повинна бути визнана інструментом для всіх учнів (Marcoulides & Heck, 1990).  

Інтегроване та інклюзивне навчання в Італії 

Серед європейський країн Італія посідає чільне місце у впровадженні ідей інтегрованого та 

інклюзивного навчання, оскільки однією з перших визнала інтегративне та інклюзивне навчання 

найприйнятнішою для неповносправних дітей формою здобуття освіти. За визначенням директора 

Департаменту Національних досліджень у галузі освітніх інновацій в Італії P. Tortora, «Італія у цьому 

відношенні стала лабораторією для всього світу, оскільки саме латинська культура зорієнтована на визнання 

автономності та гідності кожної людини». Освітню реформу в країні, яку було проведено у 1972 р., ініціював 

громадський рух «Демократична психіатрія». Метою цього громадського об’єднання було досягнення 

прогресивних змін у психіатричних лікувальних установах, усунення відособлення та ізоляції соціально не 

небезпечних осіб з порушеною психікою, які стали в’язнями ізольованих закладів. Учасники цього руху 

вважали, що виникнення психічних відхилень у багатьох випадках провокується суспільством і школою, в 

тому числі і спеціальними навчальними закладами. Тому варто ініціювати зміни і, насамперед, запровадити 

шкільну реформу, яка б надала можливість людям з психофізичними особливостями почуватися 

повноцінними членами суспільства. Під тиском громадськості у 1971 р. в Італії був ухвалений новий «Закон 

про освіту», який законодавчо закріпив право батьків на вибір навчального закладу, визначив статус масових 

шкіл, де навчаються всі діти з проблемами в розвитку, забезпечив державну підтримку щодо здобуття освіти 

дітям з особливостями психофізичного розвитку. Як зазначає Banathy Bela, «…закон затвердив зміни, що 

наступили у житті, оскільки цього вимагав час». 

У 1977 р. були розроблені додатки до «Закону про освіту», які визначали, що діти з особливостями 

розвитку мають ходити до школи поблизу домівки та навчатися у класах разом зі своїми однолітками; 

наповнюваність класів не може перевищувати 20 учнів; у такому класі можуть навчатися не більше 2 дітей з 

порушеннями; спеціальні класи в масових школах анулюються; школярі з особливими освітніми потребами 

мають бути забезпечені кваліфікованою підтримкою з боку педагогів і різнопрофільних фахівців, які 

працюють з ними за узгодженими програмами; у класах із сумісним навчанням мають працювати спеціальні 

педагоги разом з учителями. 

В оновленому «Законі про освіту» 1992 р., у розділі про навчання дітей з особливими потребами, серед 

пріоритетів визначено: роботу щодо взаємодії шкіл з установами різного підпорядкування з метою надання 

всебічної допомоги школярам з особливими освітніми потребами різнопрофільними фахівцями, які мають 



працювати узгоджено та в тісному контакті; залучення батьків до процесу навчання дітей з особливостями 

розвитку тощо. 

Дані, які наводить відомий італійський дослідник B. Banathy, свідчать, що нині в країні понад 90% 

дітей з особливостями психофізичного розвитку здобувають освіту в закладах загального типу. В освітніх 

департаментах провінцій країни функціонують консультативні служби, до складу яких входять різнопрофільні 

фахівці, адміністратори шкіл, працівники управлінь освіти, представники громадських організацій, за 

необхідності долучаються спеціалісти служб охорони здоров’я. Співробітники цих служб організовують 

інклюзивне навчання, діагностуючи дітей і визначаючи їхні потреби, надають консультативну та навчально-

методичну допомогу педагогам і шкільній адміністрації. У масових муніципальних закладах (і в дошкільних, і 

в шкільних) працюють асистенти вчителів, які надають допомогу школярам з обмеженими можливостями 

здоров’я та разом з педагогом класу відповідають за успішність учнів з особливими потребами. Асистенти 

вчителів спільно з педагогом складають індивідуальні навчальні плани для кожного учня з особливостями 

психофізичного розвитку з урахуванням його навчальних потреб, в т. ч. з корекційно-реабілітаційної 

допомоги, яка в окремих випадках надається поза межами школи – в центрах медико-соціальної реабілітації. 

Рівноправність у здобутті освіти (досвід Австрії) 

Корисним видається досвід й іншої європейської держави – Австрії. В цій країні функціонувала добре 

налагоджена система спеціальної освіти, до складу якої входили спеціальні школи для дітей з порушеннями 

зору та слуху, порушеннями опорно-рухового апарату, інтелектуальними вадами, емоційно-вольовими 

розладами та комплексними порушеннями розвитку. Як зазначає відомий австрійський вчений у цій галузі 

Х.Волкер, з кінця 40-х до початку 80-х років ця система ставала дедалі більш диференційованою та 

сегрегаційною. Однак, вже у 80-х роках почали організовуватися громадські співтовариства, до яких входили 

батьки дітей з особливостями розвитку, вчителі, працівники різних медичних та освітянських закладів, які 

керувалися ідеями рівноправності, в тому числі, і в здобутті освіти. Ці громадські організації виникали 

стихійно в різних провінціях, однак, у 1983 р. вони об’єдналися в єдину спільноту і звернулися до 

Міністерства освіти з пропозиціями щодо проведення експерименту з інтегрованого навчання дітей з 

особливостями психофізичного розвитку. Міністерство освіти Австрії підтримало цю ідею, виділило кошти та 

створило робочу групу, яка мала проводити ці експериментальні дослідження. До складу цієї групи увійшли 

науковці, які працювали в галузі масової та спеціальної освіти, адміністратори та педагоги масових і 

спеціальних шкіл, фахівці служб допомоги дітям з порушеннями розвитку та представники громадських 

організацій із числа батьків. Розроблена експериментальна програма передбачала апробацію чотирьох 

моделей інтегрованого навчання, зокрема: 

 інтегровані класи. У класі навчалося 20 учнів, четверо з яких мали особливі освітні потреби. Навчання 

проводили 2 педагоги, один з яких був учителем спеціальної школи. Для дітей з особливостями 

розвитку розроблялася індивідуальна навчальна програма, яка передбачала надання психолого-

педагогічної допомоги;  

 взаємодіючі класи. Ця модель передбачала, що учні зі спеціальної школи та їхні однолітки з масової 

школи братимуть участь у спільних заходах, спілкуватимуться під час позакласної роботи тощо, 

однак, весь навчальний час проводитимуть окремо; 

 малокомплектні класи передбачали наявність спеціального класу в масовій школі у складі 6-11 учнів. 

Переважно ці класи складалися з учнів із затримкою у розвитку пізнавальних процесів. Навчання 

таких школярів відбувалося за програмою масової початкової чотирирічної школи, однак, термін 

навчання подовжувався до шести років. 

 звичайні класи, в яких учні з особливими освітніми потребами, їхні батьки та вчителі отримують 

допомогу від спеціально підготовлених шкільних консультантів. 

У 1991 р. Австрійський Центр експериментальної освіти та шкільного розвитку провів оцінювання 

всіх чотирьох експериментальних моделей. На думку експертів, найбільш дієвою моделлю стали інтегровані 

класи; модель із залученням шкільних консультантів найкраще зарекомендувала себе у сільській місцевості; 

не підтвердили очікувань взаємодіючі та малокомплектні класи, від організації яких згодом взагалі 

відмовилися. В цілому, проведений експеримент з інтегрованого навчання дітей з особливостями 

психофізичного розвитку було оцінено як успішний, такий, що дав поштовх до функціонування в країні 290 

інтегрованих класів, 24 взаємодіючих класів, а також запровадження посад спеціальних педагогів (понад 3200 

ставок), які працюють шкільними консультантами. 

Австрійський вчений Х.Волкер зазначає, що найважливішим результатом проведеного експерименту 

стало переконання фахівців у галузі спеціальної та масової освіти, що діти з особливими потребами можуть 

досягти успіхів не лише перебуваючи в системі спеціальної освіти. Успішність соціальної інтеграції дітей з 

порушеннями психофізичного розвитку визначається часом і тривалістю їхнього залучення у колективи 

здорових однолітків; батьки можуть стати партнерами та дієвими помічниками у навчанні дітей з 



особливостями розвитку, а педагоги спеціальних і масових шкіл, взаємодіючи, підвищують свою педагогічну 

майстерність. 

Одним із наслідків проведення науково-пошукового експерименту державного значення стало 

прийняття Австрією у 1993 р. «Закону про освіту», у якому законодавчо визнано право батьків на вибір 

навчального закладу для своєї дитини, регламентовано функціонування спеціальних та інклюзивних закладів. 

На сьогодні у спеціальних закладах країни навчаються лише діти зі значними порушеннями слуху, зору та 

інтелекту. 

В освітній системі Австрії функціонують центри спеціальної освіти, які несуть відповідальність за 

навчання дітей з особливими потребами в масових загальноосвітніх закладах і координують роботу всіх 

фахівців, залучених до цього процесу. Спеціалісти цих центрів діагностують дітей, консультують вчителів, 

надають навчально-методичну допомогу спеціальним педагогам і батькам учнів з порушеннями розвитку, 

проводять семінари та тренінги з підвищення кваліфікації, співпрацюють з адміністративними місцевими 

службами, медичними центрами тощо. Психолого-педагогічну підтримку, в тому числі і певні корекційно-

реабілітаційні послуги, учням з особливими потребами у школах надають спеціальні педагоги, які, переважно, 

є штатними працівниками цих закладів. Спеціальні педагоги мають функціональні обов’язки, які 

визначаються потребами школярів з обмеженими можливостями здоров’я. Ці фахівці можуть бути 

асистентами вчителів, зокрема учителів-предметників, консультантами педагогів і батьків. У класі на них 

покладається відповідальність за навчання учнів з особливостями розвитку, яка поділяється разом з учителем 

класу. Тимчасову підтримку учням з особливими потребами можуть надавати профільні фахівці з медичних і 

медико-соціальних закладів. 

Психолого-медико-соціальні центри (досвід Бельгії) 

Цікавий досвід навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку має Бельгія. У цій країні 

правовою основою освіти осіб з обмеженими можливостями здоров’я є «Закон про спеціальну освіту», 

ухвалений у 1970 р. Суттєві зміни до нього було внесено Декретом Уряду від 28 липня 1978 р. Закон визначає 

основні положення здобуття освіти неповносправними у світлі загального реформування системи освіти, 

серед яких і право батьків на вибір освітнього закладу для своєї дитини. Як зазначають бельгійські вчені у 

галузі спеціальної освіти W. Weiss та W. Werdajk, шляхи здобуття освіти неповносправними визначалися у 

Бельгії тривалий час. Ще в 1960 р. «Законом про освіту» було визначено необхідність створення служб 

психолого-медико-соціального супроводу, які б вирішували проблеми вибору освітнього маршруту дітей з 

особливостями психофізичного розвитку. Саме ці служби визначають майбутнє перебування дитини у 

спеціальних установах, де здобувають освіту 4% усіх дітей шкільного віку. У Бельгії функціонують 8 типів 

спеціальних закладів: для дітей з легким ступенем розумової відсталості, з середнім і важким, з емоційно-

вольовими порушеннями та розладами поведінки, з фізичними розладами, з порушеннями зору та слуху, із 

соматичними захворюваннями, з труднощами у навчанні. 

Після проходження дітьми з порушеннями розвитку ретельного психолого-медико-соціально-

педагогічного обстеження, яке відбувається в ПМС-центрах (психолого-медико-соціальних центрах), 

складається загальний висновок і надаються рекомендації стосовно майбутнього навчання дитини. Батьки 

(опікуни) дитини беруть активну участь в обговоренні результатів та ухваленні кінцевого рішення щодо 

вибору освітнього закладу – масового чи спеціального. ПМС-центри функціонують у системі масової та 

спеціальної освіти. Їх робота зосереджена на наданні допомоги школам, батькам і дітям з особливими 

освітніми потребами. Допомога спеціалістів ПМС-центрів школам полягає у визначенні освітнього маршруту 

дитини з особливими потребами (переведення її з одного закладу до іншого, з нижчого освітнього рівня на 

вищий), у складанні індивідуальних планів навчання, у проведенні корекційної роботи тощо. Фахівці ПМС-

центрів вичерпно інформують батьків щодо надання освітніх, медичних і соціальних послуг дітям з 

особливостями розвитку в системі спеціальної та загальної освіти, допомагають у прийнятті рішень стосовно 

перебування їхньої дитини в тому чи іншому навчальному закладі, допомагають в одержанні різних видів 

медичної та соціальної допомоги. Дітей, які потребують професійної допомоги, спеціалісти ПМС-центру 

ретельно обстежують і вивчають, надають їм консультації, проводять розвивально-корекційні заняття тощо. 

Законодавчі освітні акти Бельгії передбачають певну свободу в організації освітніх закладів: 

муніципальні освітні заклади, фінансове забезпечення яких відбувається за рахунок місцевих органів 

самоврядування; громадські освітні заклади, які утримуються громадськими фондами; приватні заклади, 

фінансове утримання яких беруть на себе приватні особи та громадські організації, в тому числі і релігійні. 

Бельгійський «Закон про спеціальну освіту» законодавчо затвердив усунення бар’єрів між спеціальною та 

загальною системами освіти, передбачивши експериментально апробовані моделі спільного навчання дітей з 

особливими освітніми потребами разом зі своїми однолітками: 

1. школярі з порушеннями розвитку навчаються в масових школах, а психолого-медико-соціальний 

супровід їм забезпечують фахівці ПМС-центрів; 



2. учні з порушеннями відвідують заняття із загальноосвітніх предметів у масовій школі, а спеціальні, 

додаткові або корекційні заняття – у спеціальній школі; 

3. учні з порушеннями розвитку певний час навчального року навчаються у масовій школі. 

Закон передбачає: безкоштовне обов’язкове навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку 

(з 6 до 18 років) терміном 12 років, хоча за певних обставин він може бути подовжений; географічну 

доступність та наявність в кожному районі країни всіх типів спеціальних шкіл. 

При наданні дитині з порушеннями розвитку можливості навчатися інтегровано всі учасники цього 

процесу укладають угоду та розробляють індивідуальний навчальний план. Цей план складається з детального 

опису особливостей і потреб дитини, з визначення додаткової допомоги, яку вона має одержувати (в тому 

числі, хто її надаватиме, як часто та де саме). 

У Бельгії основними службами підтримки дітей з особливими потребами в умовах сумісного навчання 

є психолого-медико-соціальні центри, що забезпечують надання спеціальних додаткових послуг учням, які 

того потребують. Залежно від кількості школярів з особливостями розвитку в певній місцевості, 

організовуються ПМС-центри різного підпорядкування (позашкільні та шкільні). Фахівці центру надають 

психолого-педагогічну та медико-соціальну допомогу учням з порушеннями розвитку та їхнім сім’ям, 

консультують батьків, надають навчально-методичну допомогу вчителям, однак, основна спрямованість 

їхньої роботи – це діти з особливими потребами. У Бельгії функціонують служби різного підпорядкування 

(Міністерств охорони здоров’я, соціального забезпечення), які, в разі необхідності, надають додаткові 

спеціальні послуги дітям з обмеженими можливостями здоров’я та сім’ям, в яких вони проживають. 

У школах з інклюзивним навчанням спеціальні педагоги працюють як у штаті засаду, так і 

запрошуються за угодами зі спеціальних шкіл. На перших етапах навчання спеціальні педагоги проводять 

індивідуальні заняття з дітьми з особливостями психофізичного розвитку, надалі до обов’язків спеціального 

педагога входить ознайомлення вчителя з проблемами дитини, залучення його до роботи із використанням 

певних методів і прийомів навчання, надання консультацій. Залучення до навчального процесу педагогів зі 

спеціальних шкіл дає можливість використовувати відповідні досвід та знання, а також усувати бар’єри між 

спеціальною та загальною освітою. Діти з особливостями розвитку, які були переведені зі спеціальних шкіл, 

упродовж першого року навчання одержують необхідну спеціальну допомогу (далі ця допомога надається 

індивідуально та за потреби). Адміністративні органи несуть повну фінансову та організаційну 

відповідальність за кожного інтегрованого учня і сприяють задоволенню його особливих потреб. 

Освітня реформа (досвід Голландії) 

Свій шлях у проведенні кардинальних освітніх реформ пройшла й Голландія. Цю країну з-поміж 

інших європейських держав вирізняє своєрідність розвитку системи спеціальної освіти. Її поступ 

характеризується логікою побудови і відсутністю неапробованих варіантів навчання. 

Зауважимо, що наприкінці 40-х років у Голландії спостерігалося значне зростання кількості 

спеціальних закладів, кількості дітей в системі спеціальної освіти та збільшення типів спеціальних шкіл. Дані, 

що наводить відомий голландський фахівець у галузі спеціальної освіти K. Raijswaik, свідчать, що у 1948 р. 

існувало 7 типів спеціальних шкіл; у 1948 р. їх кількість подвоїлася. Кількість учнів, які потребували 

додаткових освітніх послуг і мали особливі навчальні потреби, в період з 1948 по 1997 рр. збільшилася 

вп’ятеро (з 24000 у 1948 р. – до 120000 – у 1997 р.). Серед них виокремилася чисельна група дітей, які не мали 

значних порушень розвитку і за умови надання відповідної допомоги могли здобувати освіту у масових 

навчальних закладах. 

Дослідження голландських вчених свідчать, що до 60-х років ХХ ст. освітня політика країни була 

спрямована на підтримку дітей з особливостями психофізичного розвитку лише у спеціальних школах. Ця 

одностороння орієнтація підтримувала розподіл освітньої системи: масові школи з відсутністю адекватної 

допомоги дітям з порушеним розвитком, з одного боку, спеціальні школи для цих дітей – з другого. Вчені 

зазначають, що цей поділ призвів до виникнення низки проблем: 

 масові школи певною мірою знімали з себе відповідальність за дітей з особливими освітніми 

потребами, наполягаючи на їхньому навчанні у спеціальних закладах; 

 певна частина учнів масових шкіл, у яких не визначалися помітні психофізичні зрушення, теж 

потребували спеціальних умов і допомоги; 

 існування спеціальних шкіл для дітей з проблемами в розвитку провокувало негативну тенденцію у 

суспільстві щодо ізоляції осіб з девіантною поведінкою; 

 функціонування закладів сегрегативного типу не відповідало ідеям рівноправності між людьми; 

 спеціальна освіта могла стати інструментом, який сприяє сегрегативним суспільним установкам. 

Зважаючи на визначені проблеми і намагаючись їх вирішити шляхом розробки інноваційних моделей 

навчання, було розпочато проведення експерименту щодо залучення дітей з порушеннями розвитку в масовій 

школі м. Амстердама. Окрім здорових дітей з мікрорайону, в якому знаходилася школа, 35% контингенту 

закладу складали учні з особливими потребами, які направлялися упродовж року з інших шкіл міста. Цю 



школу визначили як альтернативу спеціальному закладові. Школа мала 12 класів по 40 учнів, не одержувала 

ніякої додаткової (фінансової, навчально-методичної чи кадрової) підтримки. Педагогічний колектив поділяв 

ідею, що за рахунок самовідданої праці та ентузіазму вчителів, батьків можливо досягти певних успіхів у 

сумісному навчанні, керуючись принципами рівноправності та безбар’єрності. Однак, проведене через певний 

час оцінювання навчальних знань, умінь і навичок продемонструвало невідповідність одержаних знань 

потенційним можливостям як учнів з особливостями психофізичного розвитку, так і здорових школярів. 

Оцінюючи проведений експеримент з точки зору сучасного бачення шляхів вирішення проблем 

сумісного навчання, – це був класичний приклад так званої механічної інтеграції, коли де-юре 

реалізовувалося право на здобуття освіти, а де-факто – воно порушувалося. 

Варто зауважити, що паралельно з реалізацією цього експерименту у Голландії проводилися наукові 

дослідження, які виявили: 20% учнів масових шкіл потребують додаткової спеціальної допомоги, оскільки, 

хоч і не мають визначених психофізичних порушень, вирізняються з-поміж однолітків певними 

особливостями. Саме для цих дітей, були створені «служби шкільного консультування», до складу яких 

входили психологи, спеціальні педагоги, соціальні працівники, шкільні методисти. Спеціалісти цих служб 

проводили обстеження дітей, корекційну роботу в позаурочний час, просвітницьку роботу серед батьків, 

надавали консультаційні послуги. Так почала функціонувати система внутрішньої підтримки дітей з 

особливими потребами в масових навчальних закладах. У 1991 р. голландським урядом було схвалено 

освітній проект «Внутрішня підтримка» щодо створення і функціонування відповідних шкільних служб. Цей 

проект спрямовувався на вирішення проблем дітей з особливостями розвитку, які перебували у масових 

навчальних закладах. В ньому зазначалося, що школа має чітко визначити, яким дітям необхідна психолого-

педагогічна підтримка, як вона забезпечуватиметься, хто нестиме відповідальність за її здійснення, як будуть 

задіяні батьки, як плануватиметься і здійснюватиметься корекційна робота, як буде проводитися оцінювання 

навчальних досягнень учнів, визначення рівня їхніх життєвих компетенцій тощо. Перший чотирирічний 

досвід роботи засвідчив, що 93% вчителів масових шкіл підтримали функціонування служб внутрішньої 

допомоги і вказали на необхідність введення посади координатора корекційної роботи. 

Активно досліджуючи проблеми загальної і спеціальної освіти, голландські вчені визначили основні з 

них: 

 система загальної освіти в цілому має обмежені знання про методики та методи, які використовуються 

у спеціальній освіті. Водночас, у спеціальній освіті недостатньо інформації про інновації, які 

запроваджуються в загальноосвітній школі; 

 одноаспектність взаємодії, контакти між масовими і спеціальними закладами обмежуються 

переведенням учнів з одного закладу до іншого;  

 тенденції, які виникають у масових школах, – позбутися учнів з проблемами, переводячи їх у 

спеціальні заклади;  

 відчуття певної переваги, яке мають фахівці спеціальної освіти по відношенню до навчання в масових 

закладах, оскільки вважають, що спеціальна освіта зі своїми методами та атмосферою в цілому є більш 

прийнятна для дітей з особливостями розвитку; 

 фінансування додаткових витрат, що потребує навчання учнів з проблемами в розвитку відбувається 

лише в системі спеціальної освіти. 

Проведені дослідження дали підстави Міністерству освіти Голландії для започаткування 

національного проекту «Крок за кроком до школи» («Weer Samen Naar School»). Стратегічні плани полягали у 

зближенні систем загальної та спеціальної освіти, яке мало пройти кілька етапів. На першому етапі, зважаючи 

на те, що найбільша кількість учнів з особливими освітніми потребами перебуває у спеціальних закладах для 

дітей з труднощами у навчанні та легкою розумовою відсталістю, було запропоновано масовим і спеціальним 

школам знайти собі партнерів для взаємодії та вироблення загальної стратегії навчання учнів з проблемами. 

Одержання від уряду країни 15 доларів на рік за кожного учня з обмеженими можливостями в масовій школі 

та 3000 тисяч доларів на рік спеціальною школою сприяло цим ініціативам. Досить успішні результати 

проведення цього проекту зумовили ухвалення у 1994 р. Закону «Крок за кроком до школи», який засвідчив, 

що всі масові та спеціальні школи для дітей з легкою розумовою відсталістю та труднощами у навчанні мають 

взаємодіяти в наданні якісної освіти учням з особливими освітніми потребами, використовуючи спільні 

кадрові, навчально-методичні та інші ресурсні можливості. Прийнятий закон забезпечив покращення умов для 

одержання освіти учнями з порушеннями розвитку в масових школах на основі внесення змін у систему 

фінансування їхнього навчання. 

Наразі в Голландії у системі спеціальної освіти функціонують спеціальні заклади для глухих і 

слабочуючих дітей, для дітей з важкими порушеннями мовлення, зору, порушеннями опорно-рухового 

апарату, хронічними захворюваннями, легкою та тяжкою розумовою відсталістю, порушеннями поведінки, з 

проблемами в навчанні, з комплексними дефектами. 70% від загальної кількості школярів, які перебувають в 

системі спеціальної освіти – це діти з розумовою відсталістю та труднощами у навчанні. 

Нині ситуація в системі освіти Голландії характеризується регіональною різноваріантністю надання 

освітніх послуг дітям з особливостями психофізичного розвитку. Батькам надається право вибору освітнього 



закладу для своєї дитини, однак, відбувається це після ретельного обстеження дитини спеціалістами та 

визначення її соціальних і навчальних потреб. Голландська система освіти зазнала докорінного реформування, 

що привело до паралельного та повноправного функціонування різних типів навчальних закладів (спеціальних 

і масових) в єдиній системі. Відповідно, основною моделлю надання психолого-педагогічної допомоги дітям з 

особливими потребами є підтримка з боку функціонуючих спеціальних закладів. Саме фахівці спеціальних 

навчальних закладів виступають основними консультантами-помічниками в наданні спеціальної допомоги як 

учням з особливими потребами, так і вчителям масових шкіл, котрі їх навчають. За наявності у масовій школі 

значної кількості дітей, які потребують особливої уваги, у штат навчального закладу зараховується 

спеціальний педагог, який опікується учнями з особливими потребами, надає консультативну допомогу їхнім 

батькам і вчителям. 

Шведська модель інклюзивної освіти 

Заслуговує на увагу й досвід інклюзивного навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку у 

Швеції. Так, зокрема, у цій країні з демократичним устроєм, що ратифікувала всі міжнародні угоди щодо 

здобуття освіти неповносправними, Міністерством освіти у 1980 р. було затверджено нормативно-правовий 

документ під назвою Навчальний План, який означив новий стратегічний напрям освітньої політики держави. 

Учням з особливостями психофізичного розвитку надали можливість навчатися в масових закладах, 

створивши для цього відповідні умови. Так, з 1986 р. у країні розформовані спеціальні школи для дітей з 

порушеннями зору. Всі діти з ослабленим зором навчаються у школах за місцем проживання, а необхідну 

допомогу отримують у Національному медичному центрі та його філіях. 

У 1989 р. було ухвалено новий «Закон про середню освіту», у якому інклюзивне навчання визначено 

основною формою здобуття освіти неповносправними. Значно збільшивши фінансування масових шкіл, де 

навчалися учні з особливостями розвитку, уряд підтримав законодавчі ініціативи. У цей період був 

затверджений новий освітній стандарт, який визначав обов’язковий обсяг знань для учнів, котрі закінчили 5 та 

9 класи. Це дало педагогам змогу працювати зі школярами з особливими освітніми потребами за 

індивідуальними навчальними планами, розробленими з урахуванням їхніх можливостей і потреб. 

Принагідно зазначити, що з 1995 р. у країні функціонує лише чотири типи спеціальних шкіл: для дітей 

з помірною розумовою відсталістю, з легкою розумовою відсталістю, з труднощами в навчанні та для дітей з 

комплексними порушеннями. Сучасні тенденції у шведській освіті визначають курс на повне розформування 

спеціальних шкіл і створення на їх базі ресурсних центрів. 

Шведська модель психолого-педагогічного та медико-соціального супроводу дітей з особливими 

освітніми потребами передбачає використання спеціальної допомоги як позашкільних служб, так і фахівців, 

які працюють за угодами в навчальних закладах, зокрема, асистентів педагога. В усіх територіальних округах 

країни функціонують Центри дитячої реабілітації, співробітники яких надають необхідну допомогу дітям з 

обмеженими можливостями. Саме ці фахівці входять до основного складу групи спеціалістів, які визначають 

освітній маршрут дитини з особливими потребами, розробляючи індивідуальні навчальні програми з 

наданням відповідних реабілітаційно-корекційних послуг, хоча основне навантаження, як і відповідальність за 

навчання, покладена на вчителя-класовода. 

Шведське Агентство Спеціальної Освіти, підпорядковане Міністерству освіти країни, відповідальне за 

надання підтримки сім’ям дітей з особливостями розвитку та освітнім закладам, де вони навчаються. Радники 

цих агентств опікуються дітьми з особливими освітніми потребами, допомагаючи муніципальним органам 

влади забезпечити всі умови для навчання таких школярів, враховуючи проведення курсів підвищення 

кваліфікації педагогів та асистентів педагогів, батьків та всіх фахівців, які задіяні в цьому процесі. 

Варіативність психолого-педагогічного супроводу (досвід Німеччини) 

Слід зазначити, що подібне реформування освітньої галузі відбулося в Німеччині, де на початку 70-х 

років, завдяки діяльності громадської батьківської організації «Життєва допомога», Міністерством у справах 

освіти, релігії і культури були ухвалені нормативно-правові акти, які засвідчили, що кожна дитина з 

обмеженими можливостями має право на вибір навчального закладу, має бути забезпечена психолого-

педагогічним супроводом, залучена до педагогічного процесу, незалежно від ступеня складності 

захворювання. 

Основоположним освітнім документом з організації спільного навчання дітей з порушеннями розвитку 

та їхніх здорових однолітків для всіх регіонів країни (Земель) стали ухвалені у 1972 р. «Рекомендації з 

організації спеціального навчання». Цей документ уможливив розвиток «кооперативних» форм організації 

освітньої діяльності масових і спеціальних шкіл, що передбачають спільне проведення масових заходів, 

окремих навчальних занять, відвідування учнями з порушеним розвитком масової школи та надання їм 

корекційно-реабілітаційних послуг у спеціальному закладі тощо. 



У вирішенні питань психолого-педагогічного супроводу учнів з особливими потребами в умовах 

інклюзивного навчання Німеччину з-поміж інших європейських країн вирізняє варіативність його організації, 

що зумовлена відмінностями у законодавстві Земель. В окремих Землях освітні нормативно-правові акти 

передбачають, що школи можуть мати у своєму штаті спеціальних педагогів і фахівців, які надають допомогу 

дітям з особливими потребами. В окремих випадках спеціальні педагоги виконують функції асистента 

вчителя, співпрацюючи з педагогами класу. 

Психолого-педагогічний супровід забезпечується педагогічними центрами, які функціонують у 

кожному регіоні, хоча форми організації роботи можуть бути різні. Центри надають різнопланову допомогу 

школярам з особливими освітніми потребами, проводять з ними профорієнтаційну роботу, координують 

діяльність різнопрофільних фахівців, консультують батьків і вчителів масових та спеціальних шкіл тощо. 

Окрім центрів підтримку учням з особливими потребами надають служби, що функціонують поза 

межами шкіл і фінансуються органами місцевого самоврядування. Це – медико-соціальні служби, ресурсні 

центри, реабілітаційні заклади тощо. Нині у Німеччині, паралельно із системою спеціальних освітніх установ, 

де перебувають діти, переважно, зі складними порушеннями, функціонують заклади інклюзивного навчання. 

 

 

 

 

 


