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Інклюзивна освіта – це безперервний процес, спрямований на створення інклюзивного 

освітнього середовища на основі принципів толерантного ставлення, поваги до індивідуальних 

особливостей дитини і недопущення дискримінації [4, с. 17]. Таким чином створене інклюзивне 

освітнє середовище (сукупність умов, способів і засобів їх реалізації для спільного навчання, 

виховання та розвитку здобувачів освіти з урахуванням їхніх потреб та можливостей,  Закон 

України «Про освіту») – це гарантія якісної інклюзії. 

З метою отримання об’єктивної інформації щодо створення інклюзивного освітнього 

середовища в закладах загальної середньої та дошкільної освіти Запорізької області та відповідно 

до розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації від 01.06.2016 № 324 “Про 

впровадження інклюзивного навчання у закладах освіти області”, наказу Департаменту освіти і 

науки Запорізької обласної державної адміністрації від 17.09.2019 № 532 “Про проведення 

моніторингового дослідження стану інклюзивної освіти в закладах освіти Запорізької області” у 

вересні 2019 року було проведено моніторингове дослідження стану інклюзивної освіти в 

закладах загальної середньої та дошкільної освіти Запорізької області.  

Сутність та завдання моніторингового дослідження полягають у підготовці узагальненої 

статистично-аналітичної інформації за результатами моніторингу; визначенні проблем з питань 

створення умов для надання освітніх, психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг 

дітям з особливими освітніми потребами; наданні рекомендацій та пропозицій щодо забезпечення 

реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на якісну освіту в закладах загальної 

середньої освіти (ЗЗСО) та закладах дошкільної освіти (ЗДО) Запорізької області. 

У моніторингу прийняли участь педагогічні працівники Запорізької області закладів 

загальної середньої та дошкільної освіти, відповідальні за заповнення анкети, створеної за 

допомогою Google-форми. 

Розроблення інструментарію моніторингового дослідження було здійснено працівниками 

науково-дослідної лабораторії інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами 

КЗ “ЗОІППО” ЗОР (2016 р.), та згодом  питання анкети дослідження були скориговані (2019 р.) 

відповідно до вимог Закону України “Про освіту”.  

Для повноти інформації про стан інклюзивної освіти в закладах загальної середньої та 

дошкільної освіти Запорізької області і зручності узагальнення результатів дослідження питання 

анкети були об’єднані у чотири тематичні блоки, які містять дані про підвищення рівня 

професійної компетентності педагогічних працівників в умовах інклюзивної освіти (8 питань); 

кількісний склад педагогічних працівників закладів освіти, які надають корекційно-розвиткові 

послуги (9 питань); навчання дітей з особливими освітніми потребами (14 питань); створення 

сучасного освітнього простору в закладах освіти (12 питань). 

Протягом місяця (вересень, 2019) відбувалось он-лайн опитування, після якого 

здійснювалась статистична обробка даних, порівняльний аналіз відповідей респондентів, 

візуалізація та інтерпретація результатів. В опитуванні прийняли участь 302 заклади загальної 

середньої та дошкільної освіти. 

За допомогою першого блоку питань “Підвищення професійної компетентності 

педагогічних працівників в умовах інклюзивної освіти” було виявлено рівень обізнаності 

педагогічних працівників закладів освіти щодо організації роботи в нових умовах (табл. 1, рис. 1, 

2). 

Таблиця 1 



 

Підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників в умовах 

інклюзивної освіти 

Питання 
Заклади дошкільної 

освіти 

Заклади загальної 

середньої освіти 

Чи знайомі педагоги закладу з нормативними 

документами щодо організації інклюзивного 

навчання? 

Так 119 Так 194 

Частково 32 Частково 55 

Ні 2 Ні 0 

Наявність у педагогів досвіду складання 

індивідуальної програми розвитку дитини з 

особливими освітніми потребами 

Відсутній 63 Відсутній 36 

Є 34 Є 112 

Недостатній 54 Недостатній 103 

Наявність у педагогів досвіду використання 

корекційних методик навчання дітей з особливими 

освітніми потребами 

Відсутній 55 Відсутній 47 

Є 34 Є 87 

Недостатній 62 Недостатній 117 

Кількість проведених у вашому закладі 

методичних заходів з проблеми інклюзивної освіти 
271 677 

Кількість педагогів, які брали участь у методичних 

заходах з питань інклюзивного навчання на базі КЗ 

“ЗОІППО” ЗОР 

279 602 

Кількість педагогів вашого закладу, які пройшли 

навчання на курсах підвищення кваліфікації з 

проблеми інклюзивного навчання 

84 351 

Кількість педагогів вашого закладу, які брали 

участь у навчальних тренінгах з проблем 

інклюзивної освіти 

215 734 

Кількість педагогів вашого закладу, які брали 

участь у наукових конференціях, виставках, 

конкурсах з проблеми інклюзії 

188 307 

 



 

 
Рисунок 1. Підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників ЗДО 

в умовах інклюзивної освіти  

 
Рисунок 2. Підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників 

ЗЗСО в умовах інклюзивної освіти 

За даними моніторингу підвищували рівень професійної компетентності щодо питань 

інклюзивної освіти 31 % респондентів ЗДО та 22 % респондентів ЗЗСО із загальної кількості 

педагогічних працівників закладів освіти, які взяли участь у опитуванні. Виходячи з відсоткового 

співвідношення отриманих результатів педагогічні працівники ЗДО є більш активними ніж 

педагогічні працівники ЗЗСО щодо участі у заходах, пов’язаних з проблемами інклюзії. Однак, 

як педагогам ЗДО та і педагогам ЗЗСО слід активніше залучатись до заходів, спрямованих на 

підвищення рівня професійної компетентності педагогів у питаннях інклюзії, оскільки 

інклюзивна освіта є пріоритетним напрямом державної політики України у сфері освіти дітей з 

особливими освітніми потребами. 

Другий блок питань “Кількісний склад педагогічних працівників закладів освіти, які 

надають корекційно-розвиткові послуги” дозволив оцінити потенційні можливості закладів 



 

освіти щодо реалізації корекційно-розвиткової складової індивідуальної програми розвитку 

дитини з особливими освітніми потребами (табл. 2, рис. 3, 4). 

Таблиця 2 

Кількісний склад педагогічних працівників закладів освіти, які надають 

корекційно-розвиткові послуги 

Питання 
Заклади 

дошкільної освіти 

Заклади 

загальної 

середньої освіти 

Загальна кількість педагогів у закладі 2459 8812 

Кількість вчителів-дефектологів 36 47 

Кількість вчителів-логопедів 89 102,5 

Кількість практичних психологів 104 235 

Кількість соціальних педагогів 16 167 

Кількість інструкторів ЛФК 19 71 

Кількість фахівців з ритміки 8 56 

Кількість лікарів (медичних сестер) 188 223 

Кількість асистентів вчителя/вихователя 63 464 

 

 
Рисунок 3. Кількісний склад педагогічних працівників закладів дошкільної освіти, які 

надають корекційно-розвиткові послуги 



 

 
Рисунок 4. Кількісний склад педагогічних працівників ЗЗСО, які надають корекційно-

розвиткові послуги 

Кількісний склад педагогічних працівників закладів освіти, які надають корекційно-

розвиткові послуги, свідчить про найбільшу кількість практичних психологів (20 %) та вчителів-

логопедів (17 %) у закладах дошкільної освіти, тоді як у закладах загальної середньої освіти 

більше практичних психологів (17,2 %) та соціальних педагогів (12,2 %) відносно кількості 

фахівців, які працюють  з дітьми з особливими освітніми потребами. Надання психолого-

педагогічних та корекційно-розвиткових послуг також здійснюється завдяки додатково 

залученим фахівцями (у разі потреби), з якими заклад освіти або відповідний орган управління 

освітою укладають цивільно-правові договори 5. Такі фахівці не вказані у моніторингу, оскільки 

не є штатними співробітниками закладів освіти, але їх залучення сприяє більш якісному 

психолого-педагогічному супроводу дитини з особливими освітніми потребами.  

“Навчання дітей з особливими освітніми потребами” – це блок, питання якого допомогли 

об’єднати дітей у групи за особливостями психофізичного розвитку і побачити їхнє 

співвідношення у закладах загальної середньої та дошкільної освіти (табл. 3, рис. 5,6). 

Таблиця 3 

Навчання дітей з особливими освітніми потребами 

Питання 

Заклади 

дошкільної 

освіти 

Заклади 

загальної 

середньої освіти 

Загальна кількість класів/груп у вашому закладі 1000 4583 

Кількість інклюзивних класів/груп 75 478 

Кількість учнів з особливими освітніми потребами, які  

навчаються в інклюзивних класах/групах 
203 824 

Кількість дітей у закладі з тяжкими порушеннями 

мовленнєвого розвитку 
851 177 



 

Кількість дітей у закладі з розладами аутистичного 

спектру 
102 147 

Кількість дітей у закладі з тяжкими порушеннями зору 56 46 

Кількість дітей у закладі з порушеннями опорно-

рухового апарату 
537 367 

Кількість дітей у закладі з порушеннями слуху 15 47 

Кількість дітей у закладі з порушеннями 

інтелектуального розвитку 
34 279 

Кількість дітей у закладі із затримкою психічного 

розвитку 
247 1143 

Кількість дітей у закладі зі складними порушеннями 

розвитку 
228 238 

Кількість учнів, які навчаються за індивідуальною 

формою (згідно з довідкою ЛКК) 
  625 

Чи є в вашому закладі групи тимчасового перебування? 
ні 144 

 
так 7 

Кількість дітей з особливими освітніми потребами, які 

відвідують групи тимчасового перебування 
7  

  

 
Рисунок 5. Навчання дітей з особливими освітніми потребами в ЗДО 



 

 
Рисунок 6. Навчання дітей з особливими освітніми потребами в ЗЗСО 

Дані моніторингу доводять, що найчисленніша категорія дітей у ЗДО – це діти з тяжкими 

порушеннями мовленнєвого розвитку (41 %) та діти з порушенням опорно-рухового апарату 

(26 %), у ЗЗСО – із затримкою психічного розвитку (47 %) та з порушенням опорно-рухового 

апарату (15 %) відносно інших категорій дітей з особливостями психофізичного розвитку, які 

перебувають у закладах освіти згідно результатів моніторингу. Найменшу кількість становлять 

діти з порушеннями слуху: 1 % у ЗДО та 2 % у ЗЗСО. Це свідчить про зростання попиту на 

вчителів-дефектологів, вчителів-реабілітологів, які надають корекційно-розвиткові послуги дітям 

з тяжкими порушеннями мовлення, ЗПР, порушеннями опорно-рухового апарату та необхідність 

залучення таких фахівців у команди супроводу дитини з особливими освітніми потребами. 

Створення сучасного освітнього простору в закладах освіти – це блок необхідний тому, що 

сучасний освітній простір є складовою цілісного освітнього середовища, є його матеріальним 

ресурсом. Він забезпечує психолого-педагогічну та корекційно-розвиткову діяльність закладу. 

Таблиця 4 

Створення сучасного освітнього простору в закладах освіти 

Питання 
Заклади дошкільної 

освіти 

Заклади загальної 

середньої освіти 

Наявність у закладі спеціально обладнаних 

приміщень для користування особами з 

інвалідністю (коридори, сходи, санвузли, 

їдальня, ігрова кімната, спортивний майданчик) 

Відсутні 110 Відсутні 124 

Наявні 2 Наявні 13 

Частково 

обладнані 
39 

Частково 

обладнані 
114 

Чи планується переоснащення приміщень для 

осіб з інвалідністю? 

Ні 117 Ні 111 

Так  34 Так  140 



 

Чи є в закладі (районі) транспортний засіб для 

підвезення дітей з особливими освітніми 

потребами до закладу освіти? 

Немає 

потреби 
47 

Немає 

потреби 
86 

Ні 97 Ні 140 

Так 7 Так 25 

Чи є в закладі кабінет соціального педагога? 
Ні 142 Ні 122 

Так 9 Так 129 

Чи є в закладі  кабінет практичного психолога? 
Ні 56 Ні 53 

Так 95 Так 198 

Чи є в закладі  кабінет вчителя-логопеда? 
Ні 95 Ні 168 

Так 56 Так 83 

Чи є в закладі  медичний кабінет? 
Ні 14 Ні 50 

Так 137 Так 201 

Чи є в закладі приміщення для проведення 

корекційно-розвиткових занять з дітьми із 

особливими освітніми потребами? 

Ні 87 Ні 116 

Так 64 Так 135 

Чи є в закладі ресурсна кімната для дітей з 

особливими освітніми потребами? 

Немає 121 Є 79 

Є  12 Немає  123 

Планується 18 Планується 49 

Чи є в закладі медіатека/сенсорна кімната? 

Немає 122 Є 60 

Є  11 Немає 123 

Планується 18 Планується 68 

Чи є потреба у підручниках для навчання дітей з 

особливими освітніми потребами? 
 

Ні 93 

Так 104 

Частково 54 

Чи є необхідність у посібниках, методичних 

рекомендаціях тощо для супроводу дітей з 

особливими освітніми потребами? 

Ні 38 

 Так 80 

Частково 33 

  



 

 
Рисунок 7. Створення сучасного освітнього простору в ЗДО 

 
Рисунок 8. Створення сучасного освітнього простору в ЗЗСО 

 

Узагальнені результати питань блоку “Створення сучасного освітнього простору” свідчать 

про наявність майже у всіх ЗДО медичних кабінетів. Відсутні такі приміщення лише у 9,3 % 

опитуваних. У 37 % респондентів немає кабінетів практичних психологів. У 63 % учасників 

моніторингу відсутні кабінети вчителя-логопеда та у 92 % – ресурсні та сенсорні кімнати. 

Приміщення для проведення корекційно-розвиткових занять з дітьми із особливими освітніми 

потребами мають 42,4 % ЗДО. Не мають потреби у посібниках, методичних рекомендаціях для 

супроводу дітей з особливими освітніми потребами 25 % респондентів та майже 22 % частково 

мають таку потребу.  



 

У ЗЗСО 80 % респондентів мають медичні кабінети, майже стільки ж кабінетів (78,8 %) 

практичних психологів, кабінети вчителя-логопеда лише у 33 % респондентів,  ресурсних кімнати 

не мають 68,5 %, сенсорних кімнат та медіатек – 76 % учасників анкетування. Приміщення для 

проведення корекційно-розвиткових занять з дітьми із особливими освітніми потребами мають 

53,8 % ЗЗСО. Не мають потреби у підручниках для навчання дітей з особливими освітніми 

потребами 37 % респондентів та майже 21,5 % мають таку потребу частково.  

У ЗДО практично відсутні (72,8 %) спеціально обладнані приміщення для користування 

особами з інвалідністю (коридори, сходи, санвузли, їдальня, ігрова кімната, спортивний 

майданчик), недостає таких приміщень майже у половини  (49,4 %) ЗЗСО. Крім того, не 

планується їх переоснащення у 77,5 % ЗДО та 44,2 % ЗЗСО з числа учасників моніторингу. 

Транспортні засоби для підвезення дітей з особливими освітніми потребами до закладу освіти 

мають 5 % ЗДО та 10 % ЗЗСО, але частина респондентів вважають, що не мають у цьому потреби: 

31,1 % ЗДО та 34,3 % ЗЗСО.  

У 2019 році закінчився експеримент, який проводився за Наказом Міністерства освіти і 

науки України від 15.07.2016 № 836 “Про проведення науково-педагогічного експерименту 

“Розвиток інклюзивного освітнього середовища у Запорізької області”. У матеріалах Довідки 

наведено порівняння деяких даних моніторингових досліджень 2016 та 2019 років, з 

використанням матеріалів аналізу результатів моніторингового дослідження впровадження 

інклюзивної освіти в закладах освіти Запорізької області [2, с. 80-91]. 

Показовим є те, що на момент початку експерименту (2016 рік) деякі педагогічні 

працівники ЗДО (2,2 %) не були знайомі з нормативними документами щодо організації 

інклюзивного навчання. Наприкінці експерименту такі педагогі у ЗДО відсутні, в ЗЗСО цей 

показник зменшився на 0,5 %. Крім того, у ЗДО та у ЗЗСО збільшилась кількість педагогів 

знайомих з нормативною базою щодо інклюзивної освіти у 2019 році на 13 % та 8,9 % відповідно 

(рис. 9, 10). Це свідчить про підвищення зацікавленості педагогічної спільноти питаннями 

інклюзивної освіти.  

 
Рисунок 9. Підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників ЗДО 

в умовах інклюзивної освіти 

 



 

 

Рисунок 10. Підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників 

ЗЗСО в умовах інклюзивної освіти 

Більш активними сталі педагоги в участі у заходах щодо підвищення рівня професійної 

компетентності (курси підвищення кваліфікації, тренінги, наукові конференції, виставки, 

конкурси з проблем інклюзивної освіти). Загалом у 2019 році активність збільшилась на 15 % у 

ЗДО та на  11,6 % у ЗЗСО порівняно з 2016 роком (рис. 11, 12). 

 

Рисунок 11. Підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників 

ЗДО в умовах інклюзивної освіти 



 

 

Рисунок 12. Підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників 

ЗДО в умовах інклюзивної освіти 

За даними моніторингу в закладах освіти, які взяли участь в опитуванні, змінився 

кількісний склад педагогічних працівників, які надають корекційно-розвиткові послуги. У 2019 

році у ЗДО та ЗЗСО збільшилася кількість вузьких спеціалістів, які працюють з дітьми з 

особливими освітніми потребами, а саме: вчителів-логопедів, вчителів-дефектологів, 

інструкторів ЛФК, на 4 % збільшилась кількість асистентів учителів та на 1,6 % асистентів 

вихователів, кількість практичних психологів залишилась приблизно на тому ж рівні (рис. 13, 14). 

Така інформація дає підстави зробити висновок щодо збільшення кількості відкритих у 2019 році 

класів/груп з інклюзивним навчання. 

 

Рисунок 13. Кількісний склад педагогічних працівників ЗДО, які надають корекційно-

розвиткові послуги 



 

 

Рисунок 14. Кількісний склад педагогічних працівників ЗЗСО, які надають корекційно-

розвиткові послуги 

У створенні сучасного освітнього простору в ЗДО та ЗЗСО у 2019 році покращилися такі 

показники: частково обладнаних приміщень для користування особами з інвалідністю (коридори, 

сходи, санвузли, їдальня, ігрова кімната, спортивний майданчик) збільшилось на 6,7 % у ЗДО та 

на 18,5 % у ЗЗСО; переоснащення таких приміщень заплановано на 9,5 % більше в ЗДО та на 

15,4 % – у ЗЗСО у порівнянні з 2016 роком; транспортних засобів для підвезення дітей з 

особливими освітніми потребами у заклади освіти стало більше на 2,9 % у ЗДО та на 4,6 % у 

ЗЗСО; збільшилась кількість приміщень для проведення корекційно-розвиткових занять на 

16,7 % у ЗДО, на 24,5 % у ЗЗСО, медичних кабінетів на 3,7 % у ЗДО, на 4,7 % у ЗЗСО, кабінетів 

вчителів-логопедів на 9,3 % у ЗДО, на 12,9 % у ЗЗСО, практичних психологів на 7,2 % у ЗДО, на 

15,9 % у ЗЗСО, соціальних педагогів на 13,4 % у ЗЗСО (рис. 15-22). Такий стан матеріально-

технічного забезпечення у закладах освіти Запорізької області говорить про увагу керівних 

органів освіти до розбудови освітнього простору в умовах інклюзії. 



 

 

Рисунок 15. Створення сучасного освітнього простору в ЗДО 

 

Рисунок 16. Створення сучасного освітнього простору в ЗДО 



 

 

Рисунок 17. Створення сучасного освітнього простору в ЗЗСО 

 

Рисунок 18. Створення сучасного освітнього простору в ЗЗСО 

 



 

 

Рисунок 19. Створення сучасного освітнього простору в ЗДО 

 

 

Рисунок 20. Створення сучасного освітнього простору в ЗЗСО 



 

 

Рисунок 21. Створення сучасного освітнього простору в ЗДО 

 

Рисунок 22. Створення сучасного освітнього простору в ЗДО 

Висновки 

Узагальнені результати опитування показали, що попри велику кількість позитивних змін 

після проведення експерименту, є ще достатня кількість невирішених питань щодо розвитку 

інклюзивного освітнього середовища у Запорізькій області.  

З огляду на результати моніторингового дослідження можна надати наступні 

рекомендації: 



 

Департаменту освіти Запорізької обласної державної адміністрації: 

1. Створити комплексну концепцію розвитку цілісного сучасного освітнього простору 

ЗДО та ЗЗСО Запорізької області та реалізувати її протягом наступних років. 

2. Забезпечити постійне професійне зростання педагогічних працівників Запорізької 

області, сприяти прогнозуванню та моделюванню їхнього особистісного розвитку. 

3. Створити умови для забезпечення закладів освіти спеціалістами з корекційної освіти 

для надання корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами. 

4. Проводити моніторингове дослідження для вчасного отримання достовірної та 

доцільної інформації щодо створення інклюзивного середовища у закладах загальної середньої та 

дошкільної освіти Запорізької області.   

КЗ “Запорізький інститут післядипломної педагогічної освіти” ЗОР: 

1. Забезпечити проведення моніторингового дослідження щодо стану розвитку 

інклюзивного освітнього середовища у Запорізькій області. 

2. Організувати підвищення рівня професійної компетентності на базі КЗ “ЗОІППО” 

ЗОР шляхом проведення семінарів, тренінгів, курсів підвищення кваліфікації для педагогічних 

працівників закладів освіти в умовах інклюзивного навчання. 

3. Сприяти вирішенню проблеми якості надання корекційно-розвиткових послуг дітям 

з особливими освітніми потребами за допомогою організації наставництва та надання 

консультацій у КЗ “ЗОІППО” ЗОР вузьким спеціалістам закладів освіти. 

4. Організувати проведення моніторингу якості надання корекційно-розвиткових 

послуг дітям з особливими освітніми потребами в закладах освіти Запорізької області. 
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