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АНОТАЦІЯ 

Робота присвячена темі інклюзії, як необхідної складової сталого 

розвитку суспільства. Розширення кордонів інклюзії та створення інклюзивної 

політики в  Україні. 

Об’єкт роботи: інклюзія, як процес в українському суспільстві. 

Предмет роботи: інклюзивна політика в сучасному українському 

суспільстві. 

Мета роботи: дослідження основних засад інклюзії та на основі цієї 

інформації проаналізувати інклюзивну політику в Україні, згідно отриманих 

висновнків розробити рекомендації щодо розвитку інклюзивної політики в 

Україні. 

Для написання роботи були використані роботи таких авторів: А. А. 

Колупаєва, Ю. М. Найда, Л. М. Ткаченко, О. М. Таранченко та ін. Кращому  

розумінню теми сприяли електроні ресурси та законодавчі акти, як державного 

так і міжнародного рівня. 

Методи дослідження: аналіз і узагальнення літератури, що стосувалися 

даної теми, проведення соціологічного дослідження у вигляді анкетування з  

подальшим аналізом та інтерпретацією отриманої інформації. 

Завдання дослідження: 

- розкрити сутність поняття “інклюзія”; 

- дати визначення поняттю “інклюзивна політика”; 

- описати мету та завдання інклюзивної політики; 

- опрацювати законодавчі основи; 

- розглянути інклюзивну політику у сфері освіти; 

- на практиці розглянути впровадження інклюзії та надати оцінку цього  

заходу; 

- розробити рекомендації, щодо впровадження інклюзивної політики в  

Україні. 

Дана робота теоретично й практично розглядає матеріал та може бути  

корисна при оцінці нинішнього стану інклюзивної політики та при розробці 

план дій на майбутнє. 
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ВСТУП 

На даному етапі розвитку суспільства важливого значення набула  

інклюзія. Ця стратегія впливає на всі сфери суспільного життя і широко 

розповсюджена у розвинутих країнах. Інклюзія прийшла на зміну медичній 

моделі та переносить акцент з медичних аспектів (піклування про осіб з 

інвалідністю, захист та надання їм допомоги в адаптації до навколишнього 

середовища інвалідності) на реформування самого соціуму, що має 

прилаштовуватися до потреб кожного індивіда. Інклюзія також розвивається і в 

Україні, що проявляється в інклюзивній політиці. На сьогоднішній день 

вагомими напрямами, які є пріоритетними у розвитку суспільства та головним 

чином стосуються людей з інвалідністю є повага до людського розмаїття, 

встановлення принципів безпеки та солідарності, що забезпечує захист та повне 

інтегрування у соціум усіх верств населення. 

Існують чотири варіанти взаємодії між людьми, що мають та не мають 

інвалідності: ексклюзія, сегрегація, інтеграція й інклюзія.   

В сучасних умовах життєдіяльності українського суспільства до 

усвідомлення входять поняття інтеграції й інклюзії, які   мають багато 

спільного - це прийняття суспільством групи осіб, які відрізняються за певною 

ознакою від більшості. Але інтеграція передбачає збереження статусу “групи”, 

а інклюзія руйнує кордони - створюються умови, за яких інвалідність фактично 

не відчувається обома сторонами. Разом з тим, сторони теж зникають, бо усі 

члени суспільства рівні між собою.   

Некоректно вживати поняття “людина з особливими потребами”, бо  у 

кожної особистості є особливі потреби відмінні від інших.  

В українському словнику ще немає аналогу для терміну people-first 

language, але принцип усе одно вже входить у наш побут і застосовується у 

засобах масової інформації. Суть цього поняття полягає у тому, що у кожному 

насамперед потрібно бачити людину, а вже потім його інвалідність, хворобу чи 

соціальний статус [1]. На даний момент, найкоректніше вживати поняття 

“людина з інвалідністю”.  



5  

Актуальність даної теми обумовлена загостренням прояву соціальних 

нерівностей між членами українського суспільства, що сприяє сегрегаційним 

процесам. У той же час таке положення обмежує життєдіяльність людей з 

інвалідністю, не дає їм змоги ефективно функціонувати, користуватися своїми 

правами на рівні з усіма. Тобто на даний момент ми не можемо говорити про 

українське суспільство, як про інклюзивне суспільство, „суспільство для всіх”, 

де забезпечується захист та повна інтеграція в соціум усіх верств населення, в 

тому числі й осіб з інвалідністю. Також актуальність обумовлена й тим, що на 

даному етапі немає визначення поняття “інклюзивна політика” ні в науковій 

літературі, ні в законодавчих актах. Таке положення негативно впливає на 

інклюзивну політику, бо не маючи визначення поняття, ми не маємо мети, 

завдань, основних положень, тобто ми не маємо теоретичної бази, яка б 

зумовлювала б розвиток інклюзивної політики України.   

Об’єкт роботи: інклюзія, як процес в українському суспільстві.  

Предмет роботи: інклюзивна політика в сучасному українському 

суспільстві.  

Мета роботи: дослідити основні засади інклюзії та на основі цієї інформації 

проаналізувати інклюзивну політику в Україні та розробити рекомендації щодо 

розвитку інклюзивної політики в Україні.   

Для написання роботи були використані роботи таких авторів: А. А. 

Колупаєва, Ю. М. Найда, Л. М. Ткаченко, О. М. Таранченко та ін. Кращому 

розумінню теми сприяли електроні ресурси та законодавчі акти, як державного 

так і міжнародного рівня.  

Методи дослідження: аналіз і узагальнення літератури, що стосувалися 

даної теми, проведення соціологічного дослідження у вигляді анкетування з 

подальшим аналізом та інтерпретацією отриманої інформації.  

Завдання дослідження:   

 розкрити сутність поняття “інклюзія”;  

 дати визначення поняттю “інклюзивна політика”;  

 описати мету та завдання інклюзивної політики;  
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 опрацювати законодавчі основи;  

 розглянути інклюзивну політику у сфері освіти;  

 на практиці розглянути впровадження інклюзії та надати оцінку цього 

заходу;  

 розробити рекомендації, щодо впровадження інклюзивної політики в 

Україні.  

Дана робота теоретично й практично розглядає та опрацьовує матеріал, та 

може бути корисна при оцінці нинішнього стану інклюзивної політики та при 

розробці план дій на майбутнє.  

Робота складається з введення, трьох розділів, висновку та переліку 

використаних джерел.  
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РОЗДІЛ 1 ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ В РОЗУМІННІ ІНКЛЮЗИВНОЇ 

ПОЛІТИКИ  

1.1 Поняття та сутність інклюзивної політики  

Пріоритетними напрямами у розвитку сучасного суспільства є: повага до 

людського розмаїття, встановлення принципів безпеки та солідарності, що 

забезпечує захист та повне інтегрування у соціум усіх верств населення. 

Насамперед це стосується осіб з обмеженими можливостями здоров’я [2].  

У Декларації ООН 1995 року про соціальний розвиток зазначаються нові 

концептуальні засади, за якими сучасне суспільство повинно розвиватися на 

основі терпимості, толерантності, поваги до людського розмаїття, засудження 

дискримінації, рівності можливостей, солідарності та безпеки. Такі підходи 

базуються на головній меті соціального розвитку – створення „суспільства для 

всіх”. Суспільство для всіх забезпечує захист та повну інтеграцію в соціум усіх 

верств населення, в тому числі осіб з інвалідністю. Концепція цілісного підходу 

є основою такої інтеграції, вона відкриває шлях до реалізації прав і 

можливостей для кожної людини. Принцип доступності є провідним в 

цілісному підході сучасної соціальної політики і сформульований на засадах 

дотримання прав людини. Цей принцип було викладено в резолюції 

Генеральної асамблеї ООН від 12 грудня 1997 р. в якості пріоритетного 

завдання – сприяння забезпеченню рівних можливостей для осіб з обмеженими 

можливостями здоров’я. Принцип доступності переносить акцент з медичних 

аспектів, піклування про осіб з психофізичними порушеннями, захисту та 

надання їм допомоги в адаптації до навколишнього середовища інвалідності на 

реформування самого соціуму, що має прилаштовуватися до потреб кожного 

індивіда. Сучасний погляд щодо ставлення до осіб з обмеженнями 

психофізичного розвитку змінився, перейшов від повного відчуження до 

визнання рівності [3]. 

На ставлення до осіб з порушеннями психофізичного розвитку впливали 

теоретичні суспільно-соціальні моделі, які існували у конкретний період часу у 
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процесі розвитку суспільства і були зумовлені ідеологічними установками, 

системою соціально-політичного устрою, громадською думкою.   

До початку 60х років XX ст. панувала медична модель, яка зумовлювала 

думку суспільства щодо людей з інвалідністю. За цією моделлю людина з 

особливостями розвитку вважалася хворою людиною. Такій людини 

необхідний догляд, лікування, піклування, вона повинна перебувати у 

спеціальних умовах, найчастіше сегрегативних. Людина з особливостями 

розвитку розглядалася, як неповноцінний об’єкт, який потребує опіки та 

благочинності.   

Друга Світова війна змінила ідеологічні установки у суспільстві. Трохи 

пізніше Організація Об’єднаних  Націй ухвалила декларації “Про права 

розумово відсталих” (1971) та “Про права інвалідів” (1975). Ці документи 

спростували умовний поділ людства на “повноцінну” більшість і 

“неповноцінну” меншість. Вони сприяли деінституалізації та інтегруванню у 

суспільство осіб з порушеннями психофізичного розвитку.   

На заміну медичній моделі у 70х роках ХХ ст. прийшла соціальна модель 

(теорія соціальної співвіднесеності). Ця теорія на думку багатьох європейських 

вчених співзвучна з вченням Л. Виготського. Воно сприяло усвідомленню 

компенсаторних можливостей людини, її соціальної спрямованості й слугувало 

основою для визначення теорії соціальної співвіднесеності [3].  

Наприкінці ХХ ст. у вітчизняний словниковий запас увійшов новий термін 

- інклюзія (з англ. – “долучення до будь  кого або до будь  чого”).   

Для багатьох розвинутих країн соціальна інклюзія є загальною практикою, 

що спрямована на вирішення багатьох проблем: нерівність прибутків, 

нерівність у сферах освіти, охорони здоров’я, труднощі забезпечення житлом 

тощо. Соціально інклюзивне суспільство – це суспільство, де всі люди 

відчувають свою цінність, де поважається різність та несхожість індивідів, а 

основні потреби задовольняються для того, щоб уможливити гідне життя.   

Розкриваючи зміст поняття “інклюзія” необхідно звернути увагу на 

терміни:  “соціальна ізоляція”, “соціальна інклюзія”, “соціальна інтеграція”.  
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Соціальна ізоляція, на думку доктора Лінн Тодман, стосується процесів, за 

яких окремі люди та цілі громади людей систематично стикаються з 

обмеженням їхніх прав, можливостей та ресурсів, зазвичай доступних для 

інших членів суспільства. Соціальна ізоляція людей з інвалідністю – це 

відсутність умов для реалізації їхнього права на освіту, працевлаштування, 

індивідуальну мобільність, охорону здоров’я, участь у політичному та 

громадському житті, на доступ до ресурсів та послуг [4].  

Соціальна інклюзія (“включення, долучення”) стосується змін в 

економічній, політичній, соціальній сферах, спрямована на утвердження 

соціальної рівності, створення таких умов, за яких всі люди різного віку мали б 

змогу брати участь у житті суспільства, як рівноправні його члени, до яких 

ставляться з повагою і які роблять свій внесок у суспільний розвиток.   

“Соціальна інклюзія” – це процес, спрямований на забезпечення людям, які 

зазнають ризику бідності та соціального вилучення, можливостей та ресурсів, 

необхідних для того, щоб повною мірою брати участь в економічному, 

соціальному та культурному житті та досягти рівня життя і добробуту 

відповідно до стандартів якості життя.   

“Соціальна інтеграція – процес перетворення порівняно самостійних, 

слабко пов’язаних між собою об’єктів (індивідів, груп, держав) у єдину, цілісну 

систему, що характеризується узгодженістю та взаємозалежністю її частин на 

основі загальних цілей, інтересів. Це встановлення оптимальних зв’язків між 

соціальними інститутами, групами, гілками влади й управління” [4]. 

У 1995 році у Копенгагені відбувся Всесвітній саміт з питань соціального 

розвитку. На ньому інклюзивне суспільство було окреслене як “суспільство для 

всіх”, у якому кожний індивід, кожен, хто має права і обов’язки, повинен 

відігравати активну роль. Окреслене інклюзивне суспільство дає можливість 

активної участі всіх людей у політичному, економічному та соціальному житті, 

має механізми пристосування до індивідуальних рис, забезпечує рівні 

можливості для всіх, з метою максимального розвитку життєвого потенціалу 

[4].  
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Аналіз підходів до усвідомлення включення людей з інвалідністю до всіх 

сфер життєдіяльності суспільства дає можливість стверджувати, що соціальна 

політика держави на сучасному етапі розвитку не задовольняє потребу у 

розуміння інклюзії, потребуючи не тільки інноваційного бачення розвитку 

українського суспільства а й започаткування розбудови нової політики держави 

по відношенню до людей з інвалідністю ні як окремої соціальної групи, а як 

рівноправних членів з правами та можливостями. Таку політику можна 

визначити, як інклюзивна політика в сучасному українському суспільстві. 

Немає конкретного визначення поняття “інклюзивна політика”. Тому, 

пропонуємо таку категорію: інклюзивна політика - це соціальна політика 

держави, яка спрямована на збільшення ступеня участі всіх громадян в соціумі, 

у тому числі людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. 

Інклюзивна політика – це політика держави, яка сприяє повному включенню 

всіх суб’єктів до суспільства на рівних та добровільних засадах, без 

дискримінації,  створення таких умов, за яких кожна людина може повноцінно 

розвиватися і функціонувати, для повної реалізації свого потенціалу.  

Інклюзивна політика повинна охоплювати усі сфери життя людини: 

економічну, соціальну, суспільну, політичну, культурну та інші, повинна 

розв’язувати проблеми комплексно. І передусім сприяти подоланню 

дискримінації. Однією з головних цілей є створення інклюзивного суспільства, 

де панують толерантність та взаємоповага, де цінується кожна особистість. 

Суспільство, в якому кожна людина має змогу самоактуалізуватися, розвивати 

свої можливості і здібності. Де оточення ставиться до людей з інвалідністю, як 

до рівних.   
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1.2 Мета і завдання інклюзивної політики  

 

Інклюзія все більше поширюється у світі, але незважаючи на це в науковій 

літературі немає визначення поняття інклюзивної політики. Щодо цього 

виникають безліч проблем, одна з яких є відсутність мети, завдань інклюзивної 

політики. Щоб розібратись в цих напрямах, проаналізуємо джерела стосовно 

інклюзії взагалі. Адже саме це поняття є ключовим, саме воно є в центрі уваги 

інклюзивної політики. Можна сказати, що завдання і мета інклюзії є завданням 

і метою інклюзивної політики. Політика держави регламентує законопроєкти, 

нормативні акти, план дій, контролює, регулює процес їхнього впровадження та 

розвиток і має змогу змінювати їх у разі необхідності. Якщо інклюзія – це 

процес включення, то інклюзивна політика – це соціальна політика держави, 

яка сприяє включенню, декларує його, регулює його, поширює та розвиває. 

Інклюзивна політика – це політика держави, яка сприяє повному включенню 

всіх суб’єктів до суспільства на рівних засадах та без дискримінації, створення 

таких умов, за яких кожна людина може повноцінно розвиватися і 

функціонувати, для повної реалізації свого потенціалу во благо для суспільства.  

На нашу думку, метою інклюзивної політики є: забезпечення принципу 

поваги до кожної особистості, рівноправності, доступності та гарантованості 

дотримання прав людини, зокрема з інвалідністю. Для соціальної інтеграції цієї 

категорії у суспільство, забезпечення рівних можливостей участі у житті 

громади, як рівноправні члени, яких поважають і які роблять свій внесок у 

розвиток людського капіталу.   

Треба розуміти, що неможливо однаково включити всіх суб’єктів у 

суспільство, повинен бути індивідуальний підхід. Мається на увазі те, що 

існують хвороби як психічного так і фізичного характеру, деякі особи мають 

підтверджену недієздатність та не можуть займати, наприклад, управлінські 

посади чи взагалі нести відповідальність за свої вчинки. Тобто існує низька 

причин, які можуть обмежувати людину. Тут йдеться про те, щоб включити 

усіх людей в суспільство, згідно з індивідуальними можливостями, зруйнувати 
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перепони, які унеможливлюють достатній рівень життя і функціонування. 

Перепони які є основою для дискримінації. Тобто людина може мати 

можливості, але не може їх реалізувати не тому, що має медичні 

протипоказання, а тому, що суспільство не може забезпечити права людини з 

інвалідністю, не розуміючи сутності та значення найголовнішої цінності 

гуманістичної концепції, яка визначає сучасну траєкторію суспільного розвитку 

у світі.  

Інклюзія, як концепція суспільного життя, повинна постійно розвиватися. 

Вона є вкрай важливою для формування політики й стратегій, спрямованих на 

усунення причин і наслідків дискримінації, нерівності та виключення. Треба 

розуміти, що впровадження інклюзивної політики є поступальним процесом, 

який повинен ґрунтуватися на чітко сформульованих принципах, орієнтованих 

на толерантність і рівноправність. Для успішного впровадження інклюзивної 

політики можуть бути задіяні політичні та релігійні діячі, місцеві органи влади і 

засоби масової інформації, громадські організації та самі люди.  

Соціальна інклюзія має охоплювати широкий спектр стратегій, ресурсів, 

орієнтованих на ті групи населення, які перебувають у несприятливому 

становищі.   

У суспільстві повинні бути умови для базового рівня добробуту. В таких 

умовах повинна знаходитися кожна людина.   

Для того щоб дотримуватися принципів соціальної інклюзії, держава 

повинна розробляти стратегії в сфері охорони здоров’я, економіки, освіти, 

будівництва, працевлаштування, благоустрою, міграції тощо [4].  
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РОЗДІЛ 2 РОЗВИТОК І РЕГУЛЮВАННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ПОЛІТИКИ В 

УКРАЇНІ  

2.1 Законодавчі основи інклюзивної політики  

 

Інклюзивна політика є однією з найбільш актуальних стратегій держави та 

ґрунтується на законодавчих актах. Україна є однією з держав-учасниць 

Організації Об'єднаних Націй, тому головною законодавчою основою 

інклюзивної політики є Конвенція про права осіб з інвалідністю. Конвенція 

покликається на інші нормативні документи організації [5].  

Наголосимо, що всі законодавчі акти, які стосуються інклюзивної політики 

мають за основу Конвенцію про права осіб з інвалідністю і не можуть 

суперечити їй. Також інклюзивну політику регламентує Стратегія Ради Європи 

про права осіб з інвалідністю на 2017-2023 рік. В цьому документі описано план 

дій, акцентується увага на наскрізних питаннях, зазначаються пріоритетні 

напрями роботи пов’язаної з правами осіб з інвалідністю, для того, щоб досягти 

відчутних результатів в охопленому періоді. Кабінетом Міністрів України від 1 

серпня 2012 року підписано постанову Про затвердження Державної цільової 

програми “Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів” на 

період до 2020 року”. Зміни були внесені у 2013 і 2017 роках. В Державній 

цільовій програмі “Національний план дій з реалізації Конвенції про права 

інвалідів” на період до 2020 року зазначається мета програми, шляхи і способи 

розв’язання проблем, завдання і заходи, очікувані результати, ефективність 

програми, обсяги і джерела фінансування. Всі зазначені документи є 

законодавчими основами, що регламентують інклюзивну політику України.   

У Стратегії Ради Європи про права осіб з інвалідністю наголошено на такі 

пріоритетні напрямки як: підвищення обізнаності; рівність і недискримінація; 

доступність; визнання рівності перед законом; свобода від експлуатації, 

насильства й жорстокого поводження [6].  

Розглянемо ці та інші напрями у контексті законодавчих актив: Конвенції 

про права осіб з інвалідністю (далі Конвенція), Стратегії Ради Європи про права 
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осіб з інвалідністю на 2017-2023 рік (далі СРЄ), Національному плані дій з 

реалізації “Конвенції про права інвалідів” на період до 2020 року (далі НПД).  

Підвищення обізнаності – обов’язок держави відповідно до 8 статті 

Конвенції (просвітно-виховна робота). В цій статті зазначається, що держави-

учасниці повинні вживати належні заходи для підвищення освіченості 

суспільства у питаннях інвалідності та зміцнювати повагу до осіб з 

інвалідністю, сприяти боротьбі зі стереотипами, стосовно інвалідності, 

пропагувати потенціал і внесок таких людей.   

Доступність – стаття 9 Конвенції. Держави-учасниці повинні вживати 

належних заходів для того, щоб особи з інвалідністю мали можливість вести 

незалежний  спосіб життя й усебічно брати участь у всіх аспектах життя, мали 

доступ “нарівні з іншими до фізичного оточення, до транспорту, до інформації 

та зв'язку, зокрема інформаційно-комунікаційних технологій і систем, а також 

до інших об'єктів і послуг, відкритих або таких, що надаються населенню, як у 

міських, так і в сільських районах” [5]. Доступність  - є засобом забезпечення 

доступу осіб з інвалідністю до всіх сфер життя [6].  

Освіта - стаття 23 Конвенції. Зазначається, що держави-учасниці визнають 

право людей з інвалідністю на освіту, повинні забезпечувати інклюзивну освіту 

на всіх рівнях і навчання протягом усього життя без дискримінації й на підставі 

рівних можливостей [5].  

Здоров’я - стаття 25 Конвенції. Передбачає визнання державами 

учасницями право на найбільш досяжний рівень здоров’я без дискримінації. 

Держави - повинні вживати заходи для забезпечення доступу осіб з 

інвалідністю до послуг у сфері охорони здоров'я, які враховують ґендерну 

специфіку, у тому числі до реабілітації за станом здоров'я [5].  

Праця й зайнятість - стаття 27 Конвенції. Особи з інвалідністю мають 

право на працю на рівні з іншими людьми. Кожна людина має право заробляти 

собі на життя працею, яку вона вільно вибрала чи на яку вона добровільно 

погодилась. Державна політика повинна бути спрямована на заохочення осіб з 

інвалідністю реалізовувати право на працю.   
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Зауважимо, що ми розглянули не всі напрями роботи і не всі розділи 

Конвенції. Розглянути повну версію цих документів можна за посиланнями, які 

відображені у списку використаних джерел.  

Отже ми бачимо, що існує стійка законодавча база, яка регламентує і 

контролює державну політику щодо інклюзії. Це зумовлює розвиток інклюзії в 

Україні як міжнародної стратегії, а також відображає національні особливості 

впровадження та розвитку інклюзії - Національний план дій є чітким планом 

дій, що відображає становлення інклюзії в Україні [7].   

 

2.2 Інклюзивна освіта в Україні  

Під інклюзивною освітою розуміється створення в спільному просторі 

особливого підходу до навчання дитини з особливими освітніми потребами , 

який передбачає додаткові елементи навчального процесу – індивідуальний 

план розвитку такої дитини, спеціально облаштоване місце і належні умови для 

неї.  

У 2001 - 2007 рр. експериментально впроваджувався проєкт “Соціальна 

адаптація та інтеграція в суспільство дітей з особливостями психофізичного 

розвитку шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх навчальних 

закладах” [8]. З 2008 до 2012 роки тривав другий етап експерименту – 

українсько-канадський проєкт “Інклюзивна освіта для дітей з особливими 

потребами в Україні”. Була створена “Мережа на підтримку інклюзії. Школа - 

для всіх” задля підтримки інклюзивної освіти в Україні [9].  

6 вересня 2017 року набула чинності нова освітня концепція “Нова 

українська школа”.  

23 травня 2017 ухвалений, а 5 липня 2017 року підписаний президентом 

України закон “Про внесення змін до Закону України “Про освіту” щодо 

особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх 

послуг” дав зелене світло такому навчанню в нашій державі. Відтепер діти з 

інвалідністю мають право здобувати освіту в усіх навчальних закладах, 

незалежно від “встановлення інвалідності” [12].  
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http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2053-19


16  

В різних країнах вживаються різні терміни щодо осіб з інвалідністю. 

Верховна Рада України прийняла Закон “Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України” N 2249-VIII від 19 грудня 2017 року. У зв’язку з 

цим поняття “інвалід”, “дитина - інвалід”, “особа з обмеженими фізичними 

можливостями” є дискримінаційними та замінюються термінами “особа з 

інвалідністю”, “особа з інвалідністю внаслідок війни” та “дитина з 

інвалідністю”. Ці терміни акцентують увагу передусім на людині як 

особистості, а не на інвалідності. Зміна понять пов’язана з зауваженнями 

Комітету ООН з прав людей з інвалідністю. 

Інклюзивна освіта “передбачає створення освітнього середовища, яке б 

відповідало потребам і можливостям кожної дитини, незалежно від 

особливостей її психофізичного розвитку. Інклюзивне навчання - гнучка, 

індивідуалізована система навчання дітей з особливостями психофізичного 

розвитку в умовах масової загальноосвітньої школи за місцем проживання. 

Навчання (у разі потреби) відбувається за індивідуальним навчальним планом, 

забезпечується медико-соціальним та психолого-педагогічним супроводом” [2].  

Всі діти - цінні й активні члени суспільства. Саме ця головна демократична 

ідея відображається в концепції інклюзивної освіти. Навчання в інклюзивних 

навчальних закладах корисне як для дітей з особливими освітніми потребами 

так і для інших дітей та членів їхніх сімей, для суспільства загалом [10]. З 

одного боку, така взаємодія сприяє фізичному, соціальному, когнітивному, 

мовному та емоційному розвитку дітей з особливими освітніми потребами. Діти 

з типовим рівнем розвитку демонструють дітям з особливими освітніми 

потребами відповідні моделі поведінки і мотивують їх до розвитку та 

цілеспрямованого використання знань і вмінь. Взаємодія між учнями з різними 

освітніми потребами сприяє налагодженню між ними дружніх стосунків [11]. 

Така взаємодія сприяє розвитку толерантного ставлення і природного 

сприймання людських відмінностей. Діти стають більш чуйними й готовими до 

взаємодопомоги. Такий підхід також корисний і для членів родини дітей з 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T172249.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T172249.html
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інвалідністю. У такому випадку дорослі можуть отримувати підтримку, обмін 

досвідом з іншими батьками [2].  

Метою інклюзивного навчання є покращення навчального середовища, 

забезпечення потреб всіх учнів з повагою до їхніх здібностей та можливостей.  



18  

РОЗДІЛ 3 ІНКЛЮЗИВНИЙ ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧОСТІ “РАЗОМ – МИ  

ЄДИНІ” ЯК ПРИКЛАД ВПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ПОЛІТИКИ 

В УКРАЇНІ  

3.1 Розробка та проведення першого щорічного інклюзивного фестивалю 

творчості “Разом – ми єдині”  

В рамках міської цільової програми підтримки, адаптації та профорієнтації 

дітей та молоді з інвалідністю міста Маріуполя з 26 жовтня до 11 листопада 

пройшов перший інклюзивний фестиваль творчості “Разом - ми єдині”.   

У фестивалі приймали участь творчі колективи та окремі виконавці, люди з 

інвалідністю (вік учасників не обмежувався), які мали бажання 

продемонструвати свої таланти.  

Для участі у фестивалі, необхідно було заповнити анкету в електронному 

або друкованому вигляді. В анкеті необхідно було вказати особисті дані, 

номінацію, адресу проживання, вид порушення, програму виступу і т. ін.  

Програма фестивалю складалася з декількох номінацій: вокально-хоровий 

жанр, хореографія, інструментальний жанр, оригінальний жанр, декламація, 

театральне мистецтво, прикладне мистецтво [14].  

Зазначимо, що Оригінальний жанр являв собою спільний цирковий виступ 

волонтерів Товариства Червоного Хреста України та дітей з Центрального 

районного центру соціальної реабілітації дітей з інвалідністю за участю собак.  

Фестиваль проводиться в кілька етапів:   

1 етап: Відбірковий. Він проходив у червні 2019 року на базі палаців 

культури і громадських об'єднань людей з інвалідністю. Спеціально були 

сформовані конкурсні комісії, до складу яких входили провідні фахівці в 

області культури, представники міської ради, громадських об'єднань людей з 

інвалідністю. Конкурсні комісії обирали учасників гала-концерту за такими 

критеріями: репертуар конкурсанта (за віком учасника); загальне художнє 

враження; розкриття образу засобами акторської майстерності.  
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Для учасників, які подали заявки, але не змогли взяти участь у першому 

відборі, було проведено додатковий відбір у вересні на базі ДК “Український 

дім”. Всього було подано понад 90 заявок.  

2 етап: Підготовчий. Даний етап проходив протягом вересня – жовтня 2019 

року. Його головне завдання - підготовка до гала-концерту. Учасники, які 

пройшли відбірковий етап, створювали і репетирували номери для виступу.   

Учасники фестивалю у номінації “Прикладне мистецтво” протягом серпня 

– жовтня брали участь у міських виставках, акціях та заходах, взаємодіяли з 

фотографами для творчого представлення власних робіт.  

Протягом серпня - жовтня інформація про фестиваль широко 

поширювалася в засобах масової інформації.   

Одну з робіт, а саме ляльку, яка була виконана учасницею фестивалю, 

придбав президент України Володимир Зеленський по приїзду в Маріуполь.  

Відкриття фестивалю відбулося 26 жовтня відкриттям виставки “Вернісаж 

життя” в Міському центрі сучасного мистецтва і культури ім. Куїнджі. У 

виставковому залі можна було побачити роботи 50 авторів. Це були роботи як 

досвідчених майстрів, так і тих, хто тільки починає свій творчий шлях. На 

виставці були представлені роботи живопису, ляльки ручної роботи, вироби з 

бісеру, металу, тканини, алмазна вишивка та ін. Вхід був безплатний і кожен 

бажаючий міг прийти на виставку. Також необхідно зауважити, що роботи 

учасників виставки можна було придбати. Для цього роботи супроводжувалися 

інформацією щодо автора і контактами. Для подальшого просування творчих 

робіт був створений рекламний стенд інтернет-магазину творчих виробів людей 

з інвалідністю “Талант”. Закриття виставки відбулося 10 листопада [15].   

У Палаці культури “Український Дім” 3 листопада пройшов гала-концерт 

фестивалю. Учасники фестивалю продемонстрували свої таланти - результат 

спільної праці з діячами культури міста в різних напрямах. На сцені виступили 

діти і дорослі, деякі виступали вперше, а деякі вже досвідчені артисти. Загалом 

у концерті взяли участь артисти 23 творчих колективів міських палаців 

культури та 33 учасники. У фестивалі приймали участь люди з інвалідністю з 
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таких організацій як: Лівобережна районна організація людей з інвалідністю, 

Асоціація греків – інвалідів “Філос”, ГО осіб з інвалідністю “Джерело надії”, 

Маріупольська територіальна організація УТОГ, Маріупольська територіальна 

організація УТОС, ГО “Міський клуб “Повір у себе”, ГО “З нами добрі серця”, 

дитячо-молодіжна громадська організація “ВІТА” та ін.  

Вся концертна програма супроводжувалася сурдоперекладом. Тексти 

пісень перекладалися Анастасією Чалою. Учасники отримали нагороди з 

логотипом фестивалю. Тут варто підкреслити, що фестиваль має свій власний 

логотип, а також свій гімн, створений Марією і Олександром Сладковими.   

У Маріуполі є багато організацій людей з інвалідністю і кожна організація 

проводять свої заходи. Ідеєю фестивалю було об'єднання, створення 

масштабного фестивалю. Даний фестиваль був приурочений до дня захисту 

людей з інвалідністю, який відзначається 3 грудня. В організацію фестивалю 

були залучені волонтери, Департамент соціального захисту, Департамент 

культури, всі палаци культури міста, творчі колективи, які навчали і 

допомагали в постановці номерів.   

Набір волонтерів почався в серпні місяці. Стати волонтером міг кожен 

бажаючий. Для цього було необхідно заповнити анкету. З 5 жовтня 

проводилося навчання. Воно проходило щотижня, аж до початку гала-концерту. 

На навчанні розглядалося як правильно взаємодіяти з людьми з інвалідністю, як 

правильно запропонувати допомогу, як супроводжувати, підтримувати 

учасників, як взаємодіяти з дітьми з інвалідністю та їхніми батьками, вивчали 

ази жестової мови та ін. Водночас навчали, як формувати в суспільстві 

правильне, рівноправне ставлення до людей з інвалідністю. Велике значення 

мали практичні заняття, які проводили фахівці служб. Так було проведено 

заняття щодо взаємодії з людьми з порушеннями зору. Волонтери навчалися 

навичкам супроводу, а також шукали рішення, як допомогти людям з 

порушеннями органів зору насолодитися виставкою прикладних видів 

творчості. Це заняття проводилося під керівництвом представника 

Маріупольської організації Українського товариства сліпих Олени Кочетовий. 
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Цікавим було навчання і щодо взаємодії з людьми з порушеннями опорно-

рухового апарату. На практиці волонтери тренувалися як допомогти людям на 

візку. Це дало не повний перелік напрямів, які проходили волонтери. На гала-

концерті кожен волонтер був закріплений за конкретною локацією. Це було 

необхідно для того, щоб якомога краще і швидше надати допомогу як 

учасникам, так і гостям фестивалю. Адже допомога була необхідна як в 

транспортуванні, в залі, так і за лаштунками. Гостями гала-концерту могли 

стати усі бажаючі.   

Головною ідеєю фестивалю було не тільки показати таланти людей з 

інвалідністю. Важливим був момент взаємодії, створення плідної співпраці. 

Адже більшість свого часу люди з інвалідністю проводять в своєму середовищі 

і мало взаємодіють з оточуючими. Це перешкоджає взаєморозумінню, 

толерантному ставленню. Під час репетицій відбувалася необхідна комунікація, 

взаємодія, популяризація інклюзії. Люди з інвалідністю були залучені до 

соціокультурного життя міста.   

Фестиваль вийшов дійсно інклюзивним. На одній сцені він об'єднав діячів 

культури різного віку і людей з інвалідністю. Це є важливим кроком для 

створення дійсно інклюзивного суспільства.  

    

3.2 Оцінка інклюзивного фестивалю як важливий крок у розбудові 

інклюзивної політики в Україні 

Розглядаючи тему інклюзії, ми особливу увагу приділяємо саме взаємодії 

між суб’єктами суспільства різних соціальних прошарків, що є головним 

моментом у створенні дійсно інклюзивного суспільства. При такій взаємодії 

люди можуть зіштовхнутися з проблемами у комунікації, розумінні один 

одного, нерозумінні потреб оточуючих та причин конкретної поведінки 

окремих осіб. Ми розуміємо, що такі ситуації виникають і у повсякденній 

взаємодії, але у більшості випадків такі ситуації виникають через рівень 

конфліктності, небажання почути думку оточуючого, обстоюванні своїх 

інтересів та ін. В ситуації інклюзивної взаємодії ми маємо на увазі дещо інші 
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проблеми, такі як: незнання як звернутися до людини, щоб не образити її; 

нерозуміння як правильно допомогти людині, щоб не нашкодити їй; як 

ставитись до людини з інвалідністю, щоб вона не почувала себе інакшою і т. ін.   

Тобто ми вважаємо, що на даному етапі необхідна інформація щодо того, 

які проблеми у взаємодії є на сьогоднішній день, з якими складнощами 

зіштовхуються особи у взаємодії з людьми з інвалідністю, які відчуття у 

оточуючих викликають люди з інвалідністю. Щоб отримати такі данні, 

необхідне проведення соціологічного дослідження щодо отримання інформації 

від суб’єктів, які вже вступали у взаємодію з людьми з інвалідністю. Якщо б ми 

мали на меті отримання інформації щодо проблем, які існують у 

життєдіяльності людей з інвалідністю, щодо складнощів, з якими вони 

стикаються та які заважають їм повноцінно функціонувати у суспільстві, як 

повноправні члени, то у такому разі необхідно було б провести дослідження, 

респондентами якого були б саме особи з інвалідністю та особи, які постійно 

взаємодіють з цими людьми і мають інформацію щодо цих питань: родичі, 

близькі, друзі, опікуни, соціальні працівники, медичні працівники та ін.   

У нашому випадку, метою було дослідити саме взаємодію між суб’єктами: 

особами, що мають та не мають інвалідність, з точки зору людей, що не мають 

інвалідності. І як наголошувалося раніше, для цієї мети, респондентами повинні 

були бути особи, які взаємодіяли з людьми з інвалідністю, тобто мають власну 

думку, що ґрунтується на безпосередньому досвіді.   

Респондентами дослідження стали волонтери першого щорічного 

фестивалю творчості “Разом – ми єдині”. Такий вибір кандидатів був 

зумовлений такими критеріями: волонтери фестивалю безпосередньо вступали 

у взаємодію з людьми з інвалідністю і тому на власному досвіді взаємодіяли з 

ними; в опитуванні прийняли участь різні категорії суб’єктів щодо віку, статі, 

роду занять. Звертаємо увагу на те, що у виборі кандидатів ми бачимо деякі 

нюанси. По-перше, респондентами стали особи, що брали участі у взаємодії з 

власного бажання, а взаємодія у суспільстві не завжди містить такий критерій. 

По-друге, волонтери пройшли підготовку, тому отримали знання та навички, 
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які допомагали їм у взаємодії. Однак ми вважаємо, що такі нюанси не вплинуть 

на загальний результат дослідження. Питання, що були представлені в анкеті, 

дозволяють оцінити загальні проблеми людей з інвалідністю, проблемні та 

позитивні сторони у взаємодії, важливість отримання знань з взаємодії та ін.  

Завдання щодо дослідження були такі:   

 виявити найкорисніші елементи навчання, що стали при нагоді у 

взаємодії з людьми з інвалідністю;  

 зробити аналіз характеристики людей з інвалідністю, беручи за основу 

дані, що надали респонденти, після взаємодії;  

 оцінити легкість взаємодії;  

 розглянути труднощі у спілкуванні, з якими стикнулися волонтери;  

 виявити категорії інвалідності, з якими було найлегше й найважче 

працювати (на думку волонтерів);  

 виявити причини, чому саме з даною категорією було взаємодіяти 

найважче;  

 виявити проблеми, з якими стикнулися особи з інвалідністю на фестивалі;  

 виявити категорії допомоги, що найбільше зазнали попиту;  

 оцінити рівень організації фестивалю.  

Таке дослідження дає змогу оцінити фестиваль, рівень взаємодії, розкрити 

зміст проблем та перенести дані на повсякденне життя. Також така оцінка може 

позитивно вплинути на вдосконалення фестивалю у майбутньому.   

Було проведено опитування у вигляді анкети, що містила 25 запитань.   

В анкетуванні взяли участь 67 % волонтерів з тих, хто допомагав на гала-

концерті. Вік волонтерів коливався від 16 до 67 років. Волонтерами були 

студенти та працюючі люди.   

На запитання звідки Ви дізналися про можливість стати волонтером 

інклюзивного фестивалю творчості, волонтери дали такі відповіді: 37,5 % - 

завдяки друзям та знайомим, 31,3 % - через громадські організації, 18,8 % - 

через університет, 6,3 % - на курсах жестової мови, 6,3 % - через ЗМІ. Отже ми 

можемо зробити висновки, що для розповсюдження ідей інклюзії треба 
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застосовувати всі можливі способи розповсюдження інформації. Однак, 

найбільш ефективними є навчальні заклади, громадські організації, та люди, які 

володіють інформацією та надають її оточуючим, бо вважають питання інклюзії 

важливим. Тобто проводячи тренінги, збори ми інформуємо невелику частину 

населення, але це може сприяти розповсюдженню інформації.   

Цікавим є те, що 56,3 % волонтерів, не мали попереднього досвіду 

взаємодії з людьми з інвалідністю. Але 100 % відвідували навчання волонтерів 

фестивалю і 100 % вважають, що проведення навчання потрібне для волонтерів.   

100 % волонтерів зазначили те, що ті знання та навички, які вони отримали 

на навчанні стали їм при нагоді. І що важливо, 68,8 % волонтерів змогли 

вирішити всі проблеми гостей / учасників фестивалю, а 31,3 % змогли вирішити 

більшість проблем. На варіанти відповідей “більшість проблем не зміг / не 

змогла вирішити” та “не зміг / не змогла вирішити майже всі проблеми”, 

відповіли 0 % опитаних. Це є дуже високим показником і свідчить про те, що 

при бажанні усі проблеми, з якими стикаються люди з інвалідністю, суспільство 

може вирішити.   

Важливим є запитання про те, що саме у навчанні волонтери вважають 

найкориснішим. Тобто ті знання, які вони засвоїли на зустрічах, знадобились їм 

на практиці. Варіанти відповідей були дуже різні. Надаємо зазначені відповіді: 

настанова про те, як правильно звертатися до людей з інвалідністю і як не 

образити людину словами чи діями; розуміння проблем і знання як правильно 

надавати допомогу; знайомство з іншими волонтерами; володіння жестовою 

мовою, хоч і на початковому рівні; важливість замислення над недоступністю 

інфраструктури у місті; навички допомоги у транспортуванні; спілкування з 

керівниками громадських організації; отримання знань з інклюзії в цілому; 

визначають користь практики; деякі вважають всі знання необхідними і 

корисним, а досвід цікавим. Підсумовуючи можна сказати, що кожен волонтер 

знайшов для себе щось важливе і цікаве, всі знання отримані на навчанні 

волонтерів необхідні. Але головне, що повинна знати кожна людина, це те, 
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особа, якій Ви хочете допомогти, найкраще знає як це зробити, тому спитати її 

про це – найкраще, що можна зробити для неї.   

Ще треба зазначити, що для кожної ділянки відповідальності, характерні 

свої види допомоги. Представляємо дані у виді таблиці.   

№  ділянка відповідальності  найпоширеніші види допомоги  

1.  допомога у холі  знайти вхід / вихід, гардероб, гігієнічні кімнати, допомога 

при пересуванні, зустріти гостей, сфотографувати  

2.  допомога  у 

 концертній залі  

знайти  своє  місце,  допомога  при  пересуванні,  

сфотографувати, подати воду, розсадити гостей  

3.  координація / допомога при 

транспортуванні  

супровід соціального таксі, автобусу, допомога при 

пересуванні, координація збору учасників  

4.  допомога за кулісами  психологічна підтримка, допомога в переодяганні, в 

підготовці до виступу, сфотографувати, подати воду, 

допомога в координації виходу на сцену  

5.  допомога на сцені  допомоги при виході на сцену, вручення нагород, допомога 

в винесенні інвентарю   

 Аналізуючи, дані з таблиці ми бачимо, що найбільші труднощі люди з   

інвалідністю зазнають в пересуванні, що говорить про недостатній рівень 

географічної доступності, та в спілкуванні (мається на увазі недостатній рівень 

спілкування). Інші проблеми є звичайними, характерними для усіх людей.  

Волонтери охарактеризували людей з інвалідністю, як позитивних, 

творчих, сильних духом, щирих людей. Багато респондентів наголосили на те, 

що люди з інвалідністю такі ж самі, як і всі інші і не потребують особливого 

підходу.  

87,5 % опитаних відповіли, що їм було легко взаємодіяти з людьми з 

інвалідністю і тільки 12,5 % зазнали труднощів.   

Цікавими є відповіді опитаних на наступні запитання.   

На питання “ З якою категорією людей Вам було працювати найлегше ?”, 

респонденти відповіли так: 37,4 % - з людьми з порушенням опорно-рухового 

апарату, по 18,6 % отримали категорії людей з порушенням зору та людей з 

ментальними порушеннями, по 6,3 % отримали категорії людей з порушенням 



26  

слуху та з порушенням опорно-рухового апарату і зору, 12,8 %  відповіли, що  з 

усіма не складно і легко було взаємодіяти.   

А от на протилежне запитання “З якою категорією людей Вам було 

працювати найскладніше”, респонденти відповіли так: 43,7 % з людьми з 

ментальними порушеннями, 18,7 % з людьми з порушенням слуху, 12,5 % з 

людьми з порушенням опорно-рухового апарату, 6,3 % з людьми з порушенням 

зору, 18,8 % відповіли, що не відчули складності не з однією категорією людей.  

Для наглядної демонстрації відповідей двох останніх питань, представимо 

дані у вигляді таблиці.  

найлегше  №  найскладніше  

люди з порушенням опорно-рухового  

апарату  

1  люди з ментальними порушеннями  

люди з порушенням зору  2  люди з порушенням слуху  

люди з ментальними порушеннями  3  люди з порушенням опорно-рухового 

апарату  

 Отримані дані цікаві. Ми бачимо, що по двом зовсім протилежним  

критеріям, деякі категорії збігаються. Це свідчить про те, що складність у 

взаємодії носить індивідуальний характер. Також не слід забувати про те, що 

багато респондентів, а саме 31,6 % (якщо взяти два питання за 100 %), не 

відчували складності.   

На запитання “У чому полягала складність у взаємодії саме з цією 

категорією людей” учасники надали різні варіанти відповідей. Після 

згрупування відповідей, були отримані такі напрями: бар’єри в комунікації, 

фізична важкість допомоги, особисті переживання.   

Відповіді на запитання про те, у чому допомога була потрібна найчастіше, 

представимо у двох напрямах:   

1. координаційно-обслуговуюча допомога: знайти своє місце в концертній 

залі, подати воду, знайти гігієнічні кімнати, вручення нагород, для 

учасників фестивалю – повідомляти про наближення виступу учасника і 

т. ін.  
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2. орієнтовна (комплексна) допомога: допомога у транспортуванні, 

відкриття дверей і допомога в подоланні сходинок, знайти керівника 

організації, допомога в переодяганні, допомога з виходом на сцену і т. ін.   

Загалом організацію фестивалю респонденти оцінили так: 56,2 % надали 

оцінку 5 – найвищий бал, а 43,8 % - надали 4 бали. Дані оцінки є високими, що 

свідчить про те, що фестиваль був добре спланований та опрацьований.   

Важливим критерієм служить і те, що учасники вважають, що інклюзивний 

фестиваль творчості «Разом ми - єдині» потрібно проводити у подальшому 

(таку відповідь надали 100% опитаних). Також 100 % волонтерів має бажання, у 

разі подальшого проведення фестивалю, стати волонтером фестивалю.  

Таким чином, дані, які були отримані при досліджені, дають нам змогу 

побачити позитивні та негативні складники. Так ми бачимо, що не завжди 

взаємодія з людьми з інвалідністю носить складний характер. учасники заходу 

вважають таку взаємодію звичайною та такою, яка нічим не відрізняється від 

загальної.   

Також ми мали змогу побачити ділянки, які потрібно вдосконалювати. У 

багатьох випадках це на сам перед безбар’єрна доступність. Особам з 

інвалідністю важко пересуватись, приміщення не придатні для цього, транспорт 

не завжди пристосований до потреб і т. ін. Важкість в особистому задоволенні 

потреб: переодяганні, причісування і т. ін. Не завжди особа з інвалідністю має 

помічника, який би допомагав їй задовольняти загальні потреби, у разі 

необхідності. Також людям з інвалідністю не вистачає комунікації. Ми бачимо, 

що категорія інвалідності неоднозначно впливає на взаємодію і носить 

індивідуальний характер.  Складності у взаємодії були згруповані за такими 

напрямами: бар’єри в комунікації, фізична важкість допомоги, особисті 

переживання. Бар’єри в комунікації можна вважати об’єктивним фактором, 

через незнання жестової мови.   
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3.3 Рекомендації щодо впровадження інклюзивної політики в Україні 

1. Інклюзивна політика в Україні повинна впроваджуватися комплексно, 

тобто одночасно та включаючи усі сфери життя суспільства: просторову, 

медичну, освітню, культурну, транспортну, сферу безпеки і т. ін.  

2. В законодавстві України необхідно закріпити та надати визначення 

поняття “інклюзивна політика”, прописати її завдання, мету, сфери поширення 

та цінності.  

3. Важливим критерієм має бути взаємодія з громадами, за ланцюговим 

принципом: особи з інвалідністю - громада, соціальний працівник - соціальна 

організація – рівень міста/села - обласний рівень - держава.  

4. Поширення практики проведення соціологічних досліджень, щодо оцінки 

стану людей з інвалідністю та інклюзії загалом, а також опитування щодо 

проблем, які є невирішеними на даному етапі, сбір даних (на основі ланцюга в 

пункті 3) щодо пропозицій вирішення ситуацій. Пропозиції можуть вносити як 

особи з інвалідністю та їхнє близьке оточення, так і соціальні працівники, 

студенти, викладачі, науковці, медичні працівники та усі бажаючі. Пропозиції 

повинні розглядатися, оцінюватися, а у разі підтвердження доцільності та 

ефективності впроваджуватися.  

5. Ідею інклюзії потрібно розповсюджувати у засобах масової інформації, 

створювати соціальну рекламу, проводити тренінги, семінари, притягувати 

людей з інвалідністю до взаємодії у різних сферах життя, розробляти спільну 

співпрацю.  

6. Розвиток наукових досліджень та підходів щодо збереження якості життя 

осіб з інвалідністю, можливості їх соціалізації та реалізації внутрішнього 

потенціалу, зокрема у професійній та творчих сферах.  

7. Проводити навчання спеціалістів, які б могли оцінювати здібності людей 

з інвалідністю, їхні можливості, для знаходження сфер розвитку та реалізації.   

8. Впровадження принципів безбар’єрної доступності на всіх рівнях.  
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9. Проаналізувати досвід європейських країн щодо інклюзії з урахуванням 

особливостей українського суспільства, та основі цієї інформації розробляти 

подальші шляхи розвитку.  

10. Проводити стажування працівників, які працюють у сфері інклюзії, в 

інших країнах для отримання міжнародного досвіду.   

11. Налагодити зв’язок між державою, підприємцями та третім сектором, 

розподілити забов’язання, для надання більш якісних та потрібних послуг, 

розробляти державні замовлення.  

12. Розвивати сферу працевлаштування людей з інвалідністю, розробляти 

варіанти віддаленої роботи, розробити сайт працевлаштування осіб з 

інвалідністю, де будуть перевірятися роботодавці, а шукачі роботи повинні 

будуть надавати резюме в якому повинні відображатися такі данні як: медична 

довідка, рекомендації медичних працівників щодо працевлаштування 

конкретної особи, вміння та навички та ін.  

13. Впровадження безоплатних курсів з жестової мови, розповсюдження 

інформації з цієї теми.   

14. Проведення психологічних тренінгів, семінарів щодо взаємодії, та 

безпосередня практика (можливо в спеціально організованих умовах, на 

початковому етапі) для покращення та наданню навичок з взаємодії, для 

подолання упередженого ставлення до людей з інвалідністю та подоланню 

страху при взаємодії.   
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ВИСНОВКИ  

Тема інклюзивної політики в Україні на даному етапі розвитку є дуже 

актуальною. Треба зазначити, що впровадження інклюзії почалося понад десяти 

років тому, однак її розвиток не можна вважати швидким та прогресивним.  

Незважаючи на досягнення, ми досі не маємо ні в науковій літературі, ні в 

законодавчих актах чіткого визначення поняття “інклюзивна політика”, її мети, 

завдань та основних положень, тобто теоретичних основ.   

У процесі вивчення даної теми, ми звернули увагу на те, що найбільш 

дослідженою є тема інклюзивного навчання. Щодо цієї теми існує багато як 

наукової літератури, так і порадників для батьків, вчителів і т. ін. Інклюзивне 

навчання, на нашу думку, є тією категорією, що стала початковою у виникненні 

та впровадженні інклюзії. Тобто, провідною сферою на шляху розвитку 

інклюзії.   

У процесі вивчення даної теми, ми з’ясували визначення інклюзії. Інклюзія 

– це процес включення усіх верств населення до суспільного життя у повній 

мірі, без дискримінації, відповідно до стандартів якості життя.  

Як наголошувалося раніше, визначення поняття “інклюзивна політика” 

немає, тому ми запропонували наступне визначення. Інклюзивна політика - це 

політика держави, яка сприяє повному включенню всіх суб’єктів до суспільства 

на рівних та добровільних засадах, без дискримінації, створення таких умов, за 

яких кожна людина може повноцінно розвиватися і функціонувати, для повної 

реалізації свого потенціалу во благо для суспільства.  

Мету інклюзивної політики ми бачимо такою: забезпечення принципу 

поваги до кожної особистості, рівноправності, доступності та гарантованості 

дотримання прав людини, зокрема з інвалідністю. Для соціальної інтеграції цієї 

категорії у суспільство, забезпечення рівних можливостей участі у житті 

громади як рівноправних членів, яких поважають і які роблять свій внесок у 

розвиток людського капіталу. Завдання інклюзивної політики засновуються на 

ідеях концепції інклюзії.  
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Під час роботи були опрацьовані такі законодавчі основи як: Конвенція 

про права осіб з інвалідністю, Стратегія Ради Європи про права осіб з 

інвалідністю на 2017-2023 рік, Державна цільова програма “Національний план 

дій з реалізації Конвенції про права інвалідів” на період до 2020 року”.   

У зв’язку зі змінами в ЗУ “Про освіту” у 2017 р. розпочався інтенсивний 

розвиток інклюзивного навчання. Основними принципами інклюзивної освіти є 

забезпечення права дітей на освіту та права навчання за місцем проживання.  

На практиці було розглянуто впровадження інклюзії - було проаналізовано 

інклюзивний фестиваль творчості “Разом – ми єдині” та була надана оцінка 

цього заходу.  

З огляду на аналіз інформації при вивчені даної теми та враховуючи 

практичну діяльність та надання оцінки інклюзивному заходу були розроблені 

рекомендації щодо впровадження інклюзивної політики в Україні.  

Інклюзивна політика може мати такі перспективи подальшої розвитку як: 

прогрес, регрес та застій. Два останні поняття є несприятливими для розвитку, 

хоча застій ми не можемо вважати розвитком, тому дане поняття вживаємо 

умовно. У разі прогресу інклюзивної політики, під яким ми розуміємо розвиток 

інклюзії, її розповсюдження у всіх сферах суспільного життя, ми можемо 

говорити про створення дійсно інклюзивного українського суспільства, де усі 

особи без винятку мають рівні права та обов’язки і мають можливість для 

самоактуалізації.  
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ДОДАТОК 1  

Анкета 

для волонтерів інклюзивного фестивалю творчості "Разом - ми єдині" 

Інформація надана Вами є конфіденційною і не підлягає розголошенню. 

Оприлюднюватися  можуть тільки загальні статистичні дані. Будь ласка, 

уважно прочитайте питання і варіанти відповідей. Ми дуже цінуємо Вашу 

відвертість і щирість. Дякуємо за приділений вами час. 

1. Ваш вік                  

2. Рід занять: 

- студент/студентка 

- тимчасово безробітній/безробітна 

- домогосподар/домогосподарка 

- працюючий/працююча у соціальній сфері 

- працюючий/працююча у виробничій чи іншій сфері 

- пенсіонер/пенсіонерка 

 - член/членкиня родини, в якій проживає людина з інвалідністю 

- інше  

3. Звідки Ви дізнались про можливість стати волонтером інклюзивного 

фестивалю творчості ? 

 - завдяки ЗМІ 

- завдяки друзям / знайомим 

- на сторінці фестивалю у Facebook 

- реклама у соціальних мережах 

- через громадські організації 

- через університет 

- інше 

4. Чи мали Ви попередній досвід взаємодії з людьми з інвалідністю ? 

- так 

- ні 

5. Чи відвідували Ви навчання волонтерів фестивалю ? 

- так 

- ні 

6. Ваша ділянка відповідальності на фестивалі 

- допомога у холі 

- допомога у концертній залі 

- координація / допомога при транспортуванні 

- допомога за кулісами 

- допомога на сцені 

- інше 

7. Як Ви вважаєте, чи потрібно проведення навчання для волонтерів ? 

- так 

- ні 

8. Чи стали Вам при нагоді ті знання та навички, які Ви отримали під час 

навчання ? 
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- так 

- ні 

9. Що саме у навчанні Ви вважаєте найкориснішим? 

10. Чи змогли Ви вирішити проблеми гостей / учасників фестивалю ? 

- так, я зміг / змогла вирішити всі проблеми 

- більшість проблем зміг / змогла вирішити 

- більшість проблем не зміг / не змогла вирішити 

- не зміг / не змогла вирішити майже всі проблеми 

11. Як Ви можете охарактеризувати людей з інвалідністю, після взаємодії з 

ними? 

12. Чи було Вам легко взаємодіяти з людьми з інвалідністю ? 

- так 

- ні 

13. Які труднощі Ви відчули у спілкуванні з людьми з інвалідністю ? 

14. З якою категорією людей Вам було працювати найлегше? 

- люди з порушенням зору 

- люди з порушенням слуху 

- люди з ментальними порушеннями 

- люди з порушенням опорно-рухового апарату 

- інше 

15. З якою категорією людей Вам було працювати найскладніше ? 

- люди з порушенням зору 

- люди з порушенням слуху 

- люди з ментальними порушеннями 

- люди з порушенням опорно-рухового апарату 

- інше 

16. У чому полягала складність у взаємодії саме з цією категорією людей? 

17. З якими проблемами стикнулися гості / учасники фестивалю ? 

18. У чому допомога була потрібна найчастіше? 

19. Які аспекти на Вашу думку потрібно включити у підготовку волонтерів 

інклюзивного фестивалю ? 

20. Чи відчули ви якісь зміни у собі після участі у фестивалі у якості волонтера? 

21. Оцініть рівень організації фестивалю (де 1 - найнижча оцінка, а 5 - найвища 

оцінка) 

22. На Вашу думку, чи потрібно проводити інклюзивний фестиваль творчості 

"Разом ми - єдині" у подальшому? 

- так 

- ні 

23. Ваші пропозиції щодо покращення фестивалю 

24. Чи не жалкуєте Ви про участь у фестивалі у якості волонтера? 

- так, жалкую 

- ні, не жалкую 

25. Чи є у Вас бажання, у разі подальшого проведення фестивалю, стати 

волонтером фестивалю ? 

- так   - ні 


