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Ordinary undergraduate enrollment was 7,174,900, an increase of 127,800 over 

the previous year, an increase of 1.72%; the number of students enrolled was 

2,735,900, an increase of 574,400 over the previous year, an increase of 2.14%; the 

graduates of 7,358,300, an increase of 316,500 over the previous year People, an 

increase of 4.49%. 

According these information,we can see Chinese government has been more 

concerned about education, particularly higher education, in the last decades, Chinese 

higher education will be powerful in the future. 
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ЗАВДАННЯ СУЧАСНОЇ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ 

В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

 

У зв‘язку з активізацією процесу інтеграції України до європейської 

спільноти, назріла нагальна необхідність переосмислення деяких засадничих 

завдань вітчизняної педагогіки. На сучасному етапі наше суспільство 

розвивається надзвичайно динамічно, вже не діють ті принципи й орієнтири, які 

були актуальними ще п‘ять років тому. Інклюзія, будучи відповідальною за 

формування навичок адекватного співвіднесення людини з особливими 

потребами із суспільством та її самореалізації, має відповідати найкращим 

світовим стандартам.  

Теорія та практика навчання й виховання людей з особливими потребами 

у розвинених державах підкріплені відповідною законодавчою базою та 
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фінансуванням, перебувають нині на значно вищому рівні, ніж українські. 

Країни Євросоюзу, Сполучені Штати, Канада та Японія ще на початку 

дев‘яностих років минулого століття прийняли законодавчі акти, що 

забороняють дискримінацію дітей, жінок, неповносправних і літніх людей та, 

водночас, забезпечують їх інтеграцію до суспільства й повноцінного життя. 

Таким чином, люди з особливими потребами не тільки мають формальне право 

на здобування освіти в будь-якому навчальному закладі на власний вибір, а й 

одержують державну допомогу та підтримку. Саме уряд несе фінансову та 

соціальну відповідальність за те, щоб люди з особливими потребами не 

почувався «ущербно» чи «інакше» ні під час навчання, ні у повсякденному 

житті. 

Базові права людини, а саме – право на самостійне життя, освіту, 

працевлаштування, вільний доступ до будівель, громадського транспорту, 

послуг, інформації тощо, є не лише задекларованими на папері, для людей з 

особливими потребами у країнах Європи, Америці, Канаді, Австралії, Японії 

давно стали реальністю. 

Ступінь доступності довкілля, всіляких видів послуг, транспорту та 

інформації для всіх категорій населення є ознакою рівня цивілізованості 

держави. Неповносправність (інвалідність) людини в контексті її суспільного 

становища та здатності до самостійної «нормальної» життєдіяльності 

визначається не стільки медичними, скільки соціальними показниками (тим, 

наскільки безпорадною є людина в умовах щоденного життя серед широкого 

загалу), а значить, саме соціальні чинники мають бути пріоритетними під час 

організації навчання людей з особливими потребами. 

А. Колупаєва зазначає, що «інклюзивне навчання (інклюзія – inclusion 

(англ.) – включення), передбачає створення освітнього середовища, яке б 

відповідало потребам і можливостям кожної дитини, незалежно від 

особливостей її психофізичного розвитку» [1, с. 23]. 

Тож сучасна інклюзивна педагогіка має розв‘язувати такі завдання: 

- створення позитивного іміджу людини з інвалідністю в суспільстві; 

проведення масштабної кампанії в засобах масової інформації, серед науковців 

і творчої інтелігенції з правдивого висвітлення життя інвалідів в Україні та світі 

з метою підвищення позитивного ставлення громадськості до людей із  

обмеженими можливостями; 

- видання та розповсюдження літератури просвітницького характеру. 

Буклети та брошури, що вміщують інформацію стосовно функціональних 

обмежень  інвалідів, їх традиційних талантів, а також життєписи видатних 

особистостей, які завдяки своєму високому професіоналізму досягли значного 

становища в суспільстві (політиків, учених, музикантів, літераторів), як 

свідчить світова практика, суттєво підвищують рівень відкритості суспільства 

до особливостей і потреб людей  з обмеженими можливостями; 

- робота з батьками, родичами та друзями інвалідів; забезпечення 

всіх, із ким вони щоденно спілкуються, належним рівнем знань – запорука того, 
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що його родичі та близькі усвідомлюватимуть і краще розумітимуть потреби  

інваліда та шляхи їх найкращого задоволення; 

- організація процесу навчання та виховання відповідно до норм, 

проголошених «Конвенцією з прав людини ООН»; донесення до усвідомлення 

людьми з інвалідністю того, що вони – повноправні члени суспільства з такими, 

як у всіх, правами та обов‘язками; 

- врахування психологічних особливостей  інвалідів під час роботи з 

ними; 

- спрямованість навчально-виховного процесу на подолання  

інвалідами комплексу неповноцінності з одночасною акцентуалізацією на 

саморозвиток та досягнення якнайповнішої самореалізації; 

- виховання самостійної позитивно спрямованої особистості, котра 

здатна сама, своїми вміннями і талантом вибороти гідне «місце під сонцем», 

обстоюючи власні права й не забуваючи про обов‘язки перед родиною та 

суспільством. 

Підсумовуючи, варто зазначити, що вітчизняна інклюзивна педагогіка 

має переглянути свої першочергові завдання, аби вони відповідали кращим 

стандартам світової практики. На жаль, виховання повноцінної 

конкурентоспроможної особистості в умовах сучасного суспільства неможливе 

без змін у самому суспільстві: самотужки інваліди не можуть змусити 

суспільство толерувати їхні потреби, так само, як і не можуть вони постійно 

пристосовуватися до агресивного середовища, яке щодня змінюється.  
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