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Мета дослідження:

• Дослідити, яким чином концепції (поняття) інклюзивної освіти 
концептуалізуються / осмислюються у національних 
документах з освітньої політики.

Концептуалізація – процес формування уявлення 
про щось (Оксфордський словник).



Український освітній контекст

I етап (1991-2001 р.р.)

• Домінування медичної моделі

II етап (2001-2010 р.р.)

• Якісні зрушення у підходах до інвалідності

III етап (2010-до сьогодні)

• Упровадження соціальної моделі в інклюзивній 
культурі та освітній практиці
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Метод 
дослідження:

тематичний аналіз документів 
з використанням дедуктивного підходу

Вибірка 
дослідження:

22 законодавчих та нормативних документів, 
2010-2019 р.р.

Критерії 
відбору 
документів:

1) документи демонструють, як законодавство трактує інклюзивну   
політику стосовно учнів з ООП;

2) репрезентативність щодо фактичного використання документів

Теми для аналізу на початковому етапі дослідження:

• концепція інклюзії

• концепція інклюзивного навчання

• концепція учнів з ООП

Теми для аналізу на прикінцевому етапі дослідження:

• незавершеність та суперечливість концепції інклюзії

• відхід від медичної парадигми при визначенні поняття «інклюзивне навчання»

• напружене і суперечливе маркування поняття «учень з ООП»

Дизайн та методи дослідження
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Результати 
дослідження:

Відсутність чіткого визначення концепту інклюзії в жодному 
з аналізованих документів

Опосередковане розуміння інклюзії як: 
доступності до освіти, 
удосконалення системи освіти, 
розробки нової філософії суспільства, 
процесу виявлення та реагування на різноманітність 

потреб усіх учнів

Детальне дослідження концептуалізації інклюзії дало 
змогу визначити це поняття як:
процес реагування держави на різноманітність потреб дітей 
з фізичними, інтелектуальними та психічними порушеннями

Концептуальна еволюція інклюзії демонструє:

• зосередження на інклюзії з погляду медичної моделі, оскільки:

• учні класифікуються за їхніми особливими освітніми потребами;

• інклюзія пов’язана з розглядом їхніх різних потреб; 

• використання термінів: корекція психофізичного розвитку дітей з ООП, 
корекційно-розвиткові послуги тощо.

Незавершеність та суперечливість 

концепції інклюзії
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Концепт  
«інклюзивне 
навчання» 
(Концепція 
розвитку 
інклюзивної 
освіти, 2010) 

демонструє:
- недостатнє розуміння інклюзивної освіти як загального 

підходу до процесу навчання всіх учнів;
- розуміння інклюзивного навчання як однієї з багатьох 
«форм навчання», а не як загальної цінності та принципу в 
освіті

Концепт 
«інклюзивне 
навчання» (Закон 
«Про освіту», 
2017) 

демонструє:
- гарантування кожному доступу до освіти;
- розмитість поняття «усі учасники освітнього процесу» 

Відхід від медичної парадигми при визначенні 

концепту «інклюзивне навчання»

Результати дослідження:

Концептуальна еволюція концепту
«інклюзивне навчання» демонструє:

• послідовне використання медичної моделі інвалідності та 
корекційний характер підходів до теми інклюзивного навчання;

• повільний рух до широкого розгляду стосовно забезпечення 
якісної освіти для всіх і перехід від сфери інвалідності до царства 
різноманітності
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Концепт  «діти з 
ООП» ( Закон 
«Про загальну 
середню освіту», 
2010) 

Вживається взаємозамінно з термінами:
«діти, які потребують корекції фізичного та (або)      

розумового розвитку», 
«діти з вадами розвитку»
«діти-інваліди»

Концепт «особа з 
ООП» (Закон 
«Про освіту», 
2017) 

«Особа, яка потребує додаткової постійної чи тимчасової
підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення її
права на освіту» (ст. 1).

Визначення демонструє перехід від зосередження уваги 
на інвалідності / порушеннях розвитку до визначення 
додаткової підтримки.

Напружене і суперечливе маркування концепту 

«учень з ООП»

Результати дослідження:

Концептуальна еволюція концепту
«учень з ООП» демонструє:

• наявність певного прогресу у розумінні поняття «діти з 
ООП», що відображено у рамковому Законі «Про освіту» 
(2017)



Як реально осмислюється концепт 

«учні з ООП» у нормативних документах, 

прийнятих після 2017 року?

Довга Крістіна

Метод 
дослідження:

Якісний контент-аналіз - метод якісного аналізу змісту 
документів з метою виявлення соціальних тенденцій та 
фактів

Категорія 
контент-
аналізу (задає 
напрям 
аналізу)

про які категорії дітей з ООП йдеться мова у певному 
нормативно-правовому документі, коли вживаються 
терміни: «діти з ООП», «діти з ООП», «учні з ООП», 
«здобувачі освіти з ООП»

Одиниці 
аналізу 
(терміни)

- учні з особливими освітніми потребами

- діти з особливими освітніми потребами

- особи з особливими освітніми потребами

- здобувачі освіти з особливими освітніми потребами



Результати дослідження

.

26.11.2020ПІБ доповідача, посада

Документ Цитата Коментар

Постанова Кабінету Міністрів

України від 10 липня 2019 р.

№ 636

«Порядок організації

інклюзивного навчання у

закладах професійної

(професійно-технічної) освіти»

«…забезпечення здобувачів

освіти з особливими освітніми

потребами необхідними

спеціальними засобами

корекції психофізичного

розвитку згідно з типовим

переліком, затвердженим

МОН…».

У постанові зазначено про

потребу у забезпеченні

засобами корекції

психофізичного розвитку,

відтак можна дійти висновку,

що у постанові під поняттям

«здобувачі освіти з ООП»

мають на увазі лише осіб з

порушенням психофізичного

розвитку.

Розуміння дефініції «здобувачі

освіти з ООП» у межах

медичної моделі.



Результати дослідження

.

26.11.2020ПІБ доповідача, посада

Документ Цитата Коментар

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 10 квітня 2019 р. № 

530

«Порядок організації діяльності 

інклюзивних груп у закладах 

дошкільної освіти»

«…Здобуття дошкільної освіти

дітьми з особливими освітніми

потребами здійснюється за

окремими програмами і

методиками…».

«Для забезпечення

індивідуалізації освітнього процесу

для дітей з особливими освітніми

потребами відповідно до висновку

інклюзивно-ресурсного центру про

комплексну психолого-педагогічну

оцінку розвитку дитини,

індивідуальної програми

реабілітації дитини з інвалідністю

(за наявності) складається

індивідуальна програма

розвитку…»

У Постанові зазначено, що дитина 

з ООП здобуває освіту за окремим 

програмами і методиками, 

індивідуальною програмою 

розвитку.

Розуміння дефініції «діти з ООП» у 

межах медичної моделі.
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Наявний 
сильний 
вплив 
медичної 
моделі  на 
концепт  
«учні з ООП»

У нормативно-правових актах, розроблених останнім часом, 
все ще відчутний вплив медичної моделі, оскільки розуміння 
аналізованих дефініцій, як правило, обмежується лише 
особами з обмеженими можливостями та порушеннями 
психофізичного розвитку.

Наявний сильний вплив медичної моделі спостерігається також 
через використання такої термінології, як: «корекційно-
розвиткові послуги», «порушення психофізичного розвитку», 
«вчитель-дефектолог», «дефектологія».

Вузька відповідальність персоналу закладів освіти: лише за 
навчальний процес дітей з ООП. Відсутність уваги до розвитку 
соціальних та життєвих навичок не забезпечує компетенції для 
ефективної участі в житті суспільства. 

На рівні освітньої практики для учнів з ООП основна увага
приділяється корекційній діяльності, замість того, щоб
зосередитись на зміні освітнього середовища та впровадженні
інклюзивних педагогічних підходів. 

Напружене і суперечливе маркування концепту 

«учень з ООП»



Обговорення та висновки

 Ми виявили дихотомічну напругу між смислами концептів: 
«інклюзія», «інклюзивне навчання», «учні з ООП» у контексті їх 
формулювання (у законодавчих та нормативних документах) і 
реалізацією цих формулювань у контексті імплементації в освітню 
практику.

 Концептуалізація цих понять видається розпливчатою, заплутаною і 
суперечливою.

 Концепції інклюзії та інклюзивної освіти не можуть бути чітко 
окреслені (Hanssen, розділ 2; Haustätter & Vik, розділ 3); вони 
охоплюють протиріччя, зміни та модифікації у їх змісті, підходах, 
стратегіях, однак при цьому зберігають загальне бачення, що 
інклюзія охоплює усіх учнів, і впевненість у тому, що система 
звичайної освіти несе відповідальність за навчання усіх дітей. 
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Ми визначили протиріччя:

• між орієнтацією документів і визнання права учнів з ООП на інклюзивне
навчання та реалізацією цього права;

• між визнанням недискримінації і врахуванням людського різноманіття та 
впливом медичної моделі на визначення того, який ярлик буде присвоєно учневі 
з ООП.



Обговорення та висновки

 На наш погляд, основні причини цієї напруги пов’язані з тим, що 
конкретна історія, політичні і культурні позиції України знаходяться 
під впливом спадщини радянської епохи, що характеризувалась 
глибоко укоріненими системами категорізації, діагностики і корекції.

 Проте система, яка, як і раніше, схвально ставиться до діагностики і 
корекції, схоже, кидає виклик розумінню того, що таке інклюзія і як 
учнів з ООП слід поміщати в інклюзивний контекст.

 Ми стверджуємо, що за останнє десятиліття не відбулось 
концептуальної еволюції презентації цих концептів у законодавчих 
актах України і не були розроблені ефективні механізми 
впровадження інклюзивного навчання. 

 Ця ситуація не наближує нашу країну до мети проведення освітньої 
реформи: «створення школи, в якій буде приємно навчатись і яка 
даватиме учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й 
уміння застосовувати їх у повсякденному житті».
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Обговорення та висновки

 Отже, побудова консенсусу навколо загального 
розуміння інклюзії та інклюзивного навчання має 
вирішальний вплив для досягнення інклюзивного та 
згуртованого українського суспільства.
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Для цього необхідно обговорити у суспільстві низку 
питань, зокрема:

• послідовність у розумінні потреб в освіті;

• здатність визначати і створювати умови для забезпечення цих 
потреб;

• здатність використовувати ресурси для створення цікавого 
розвивального освітнього середовища для усіх, щоб впоратися з 
різноманіттям і плюралізмом, представленими у школах.



Дякую за увагу!

19.11.2020Олена Мартинчук


