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Забезпечення управління у сфері 
освіти, зокрема в сегменті інклюзив-
ної освіти, на основі достовірної галу-

зевої статистики та аналітики зали-
шається одним із проблемних питань 
в Україні. Розвиток нашої держави в 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

Анотація. Метою статті є дослідження сучасних напрямів і шляхів удосконалення 
інформаційного забезпечення функціонування системи інклюзивної освіти в Україні. 
Проаналізовано динаміку чисельності учнів з особливими освітніми потребами (ООП) 
в інклюзивних класах, інклюзивні класи та заклади загальної середньої освіти, в яких 
функціонують такі класи. Наведено динаміку кількості інклюзивних груп і закладів 
дошкільної освіти з інклюзивними групами. Дано визначення АС «ІРЦ» та окреслено 
головні цілі її функціонування. Показано, що за допомогою АС «ІРЦ» педагоги закладів 
загальної середньої й дошкільної освіти можуть складати індивідуальні програми 
розвитку для дітей з ООП, використовуючи висновки, попередньо сформульовані фа-
хівцями інклюзивно-ресурсного центру. Описано особливості функціонування в Україні 
системи EMIS, яка призначена для збору інформації про зарахування, відвідування, 
повторення класу, виключення зі школи та закінчення навчання. Наведено шаблон 
для мінімального рекомендованого набору питань із метою виявлення дітей з ООП. 
Такий моніторинг дає змогу визначити й деталізувати труднощі, з котрими стика-
ються діти/викладачі, на відміну від виключної ідентифікації інвалідності (певної 
нозології, що підтверджено медично). Зроблено висновки за результатами досліджен-
ня питань розвитку інформаційно-аналітичного забезпечення інклюзивної освіти.
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освітніми потребами, інклюзивно-ресурсні центри, автоматизована система інклю-
зивно-ресурсних центрів.
JEL classification: І22, І28.
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сучасних умовах та інтеграція в євро-
пейський простір істотно вплинули 
на формування її освітньої політики в 
контексті забезпечення права на осві-
ту дітей з особливими освітніми по-
требами (далі – ООП). Варто підкрес-
лити, що інклюзивна освіта є альтер-
нативою системі спеціальної освіти, 
одним із варіантів надання освітніх 
послуг та жодним чином не примен-
шує значення спеціальної освіти.

Наразі спостерігається стрімка 
інформатизація. Світова спільнота 
обговорює актуальні питання розбу-
дови інформаційного суспільства, зо-
крема 2018 р. у Женеві розглядалося 
запровадження інформаційно-кому-
нікаційних технологій (ІКТ) у різні 
сфери життя, й насамперед освітню, 
зокрема сегмент інклюзивної освіти 
[1]. У світі функціонує безліч інфор-
маційних систем, котрі мають харак-
терні ознаки та класифікацію. Інфор-
маційні системи для обслуговування 
потреб організацій або органів влади 
визначають як інформаційно-ана-
літичні системи управління. До них 
відносять і управлінські інформацій-
но-аналітичні системи в освіті [2–4].

Зауважимо, що розвитку інклю-
зивної освіти приділяється значна 
увага на глобальному рівні. Як на-
голошується в одному з документів 
ЮНЕСКО [5], сучасний рівень розвит-
ку ІКТ істотно розширює можливості 
педагогів та учнів/студентів, спро-
щуючи доступ до освітньої і профе-
сійної інформації, розширює функ-
ціонал засобів навчання й підвищує 
ефективність управління освітнім 
процесом, сприяє інтеграції націо-
нальних інформаційних освітніх сис-
тем у світову мережу, доступу до між-
народних інформаційних ресурсів у 
галузі освіти, науки та культури.

Серед сучасних вітчизняних до-
слідників, чиї праці присвячено ін-
клюзивній освіті, – І. Гевко, Г. Крав-
ченко, А. Колупаєва, О. Мартинчук, 
Н. Матвеєва, Г. Сіліна, О. Таранченко, 
І. Ярмощук [6–11]; серед зарубіж-
них – Дж. Деппелер, Е. Ервін, Т. Лоре-
ман, Д. Кугельмас, У. Шарма [12–14]. 
Попри вагомий доробок науковців і 
практиків з окресленої проблемати-
ки, залишається актуальним питан-
ня вдосконалення інформаційного 
забезпечення функціонування систе-
ми інклюзивної освіти.

Становлення інклюзивної освіти 
передбачало ратифікацію відповід-
них нормативно-правових актів, які 
регулюють її функціонування. У між-
народному вимірі принцип рівності 
прав усіх людей уперше задокумен-
товано в 1948 р. у Загальній декла-
рації прав людини: «all human beings 
are born free and equal in dignity and 
rights». У 1971 р. Генеральна Асамб-
лея ООН прийняла Декларацію про 
права розумово відсталих осіб, котра 
проголошує, що люди з ментальни-
ми порушеннями мають ті самі пра-
ва, що й усі інші члени суспільства, 
в т. ч. на освіту та навчання: «the 
mentally retarded person has a right 
to proper medical care and physical 
therapy and to such education, training, 
rehabilitation and guidance as will 
enable him to develop his ability and 
maximum potential» [15; 16].

Узагалі, поняття «інклюзія» в 
Україні набуло офіційного статусу 
2009 р., після ратифікації Конвенції 
ООН про права осіб з інвалідністю.  
У ст. 24 цього документа наголошу-
ється, що держави-учасниці визна-
ють право людей з інвалідністю на 
освіту, та для реалізації цього пра-
ва без дискримінації й на підставі  
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рівності можливостей забезпечують 
інклюзивну освіту. Інклюзивна осві-
та в широкому розумінні передбачає 
створення рівних можливостей для 
всіх дітей і забезпечення їх успіху в ос-
вітньому процесі й подальшому житті.

Метою статті є дослідження су-
часних напрямів та шляхів удоскона-
лення інформаційного забезпечення 
функціонування системи інклюзив-
ної освіти в Україні.

Згідно з офіційними статистични-
ми даними, впродовж останніх п’яти 
років чисельність учнів, котрі навча-
ються в інклюзивних класах закла-
дів загальної середньої освіти (ЗСО), 
зросла майже у 5 разів (з 4 180 осіб 
у 2016/2017 н. р. до 25 078 осіб у 
2020/2021 н. р.); кількість закладів 
ЗСО, при яких організовано інклю-
зивні класи, – більш ніж у 4 рази (з 
1 518 од. у 2016/2017 н. р. до 6 394 од. у 
2020/2021 н. р.); число таких класів – 
у 6,9 раза (з 2 715 од. у 2016/2017 н. р. 
до 18 681 од. у 2020/2021 н. р.) (рис. 1).

Динаміка кількості інклюзивних 
груп та закладів дошкільної освіти 
з такими групами протягом 2016–
2019 рр. наведено на рис. 2.

У 2020/2021 н. р. у 1 630 закла-
дах дошкільної освіти створено 

4 369 спеціальних груп, де вихову-
ються 61 668 дітей. У 2 242 закла-
дах дошкільної освіти організовано 
3 796 інклюзивних груп із контин-
гентом 6 849 дітей з ООП.

Таким чином, сегмент інклюзивної 
освіти зростає, а діти з ООП дістали 
можливість отримати доступ до нав-
чання нарівні зі своїми однолітками.

У 2018 р. в Україні було розпочато 
масштабну реформу системи оцін-
ки особливих освітніх потреб, яка 
передбачала реорганізацію мережі 
психолого-медико-педагогічних кон-
сультацій і створення територіально 
доступної, уніфікованої мережі ін-
клюзивно-ресурсних центрів (далі – 
ІРЦ). За цей час було побудовано ме-
режу таких центрів, що продовжує 
функціонувати. Вони забезпечують 
системний, кваліфікований психоло-
го-педагогічний супровід здобувачів 
дошкільної й загальної середньої 
освіти. Станом на 1 січня 2021 р. налі-
чувалося 633 ІРЦ (на відповідну дату 
2019 р. – 522 ІРЦ, 2020 р. – 635 ІРЦ).

Із метою діджиталізації послуг в 
Україні забезпечено функціонування 
інформаційної системи автоматизації 
роботи ІРЦ (АС «ІРЦ»), котра адміні-
струється фахівцями ДНУ «Інститут 

Рис. 1. Динаміка кількості учнів з ООП у інклюзивних класах,  
інклюзивних класів та закладів ЗСО, в яких функціонують такі класи,  

протягом 2016/2017–2020/2021 н. рр., од., осіб
Побудовано за адміністративними даними МОН України.
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Рис. 2. Динаміка кількості інклюзивних груп та закладів дошкільної освіти  
з такими групами протягом 2016–2021 рр., од., осіб

Побудовано за адміністративними даними МОН України.
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Рис. 3. Основні цілі функціонування АС «ІРЦ»
Побудовано за: Положення про системи автоматизованої роботи інклюзивно-ре-
сурсних центрів : затв. наказом Міністерства освіти і науки України від 25.11.2019 
№ 1472. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-sistemu-
avtomatizaciyi-roboti-inklyuzivno-resursnih-centriv.

ОСНОВНІ ЦІЛІ ФУНКЦІОНУВАННЯ АС «ІРЦ» 

Інформаційно-телекомунікаційне забезпечення діяльності користувачів 

Одержання, обробка й формування інформації, що відтворюється в заявах та висновках 
про проведення комплексної оцінки, індивідуальних програм розвитку   

Створення електронного переліку інклюзивно-ресурсних центрів 

Одержання, обробка та формування статистичної інформації у сфері інклюзивної освіти 

Забезпечення електронної взаємодії з ІТС ДІСО, Національною освітньою платформою,
ЄДЕБО, іншими інформаційними ресурсами для гарантування прав дітей з ООП 

Виконання інших завдань у сфері інклюзивної освіти 

освітньої аналітики». Це, зокрема, 
дає змогу батькам (іншим законним 
представникам) дитини через сайт 
(рис. 3) створити кабінет користувача 

для отримання зручного доступу до 
послуг ІРЦ, що мало особливо пози-
тивний ефект в умовах адаптивного 
карантину [17].
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АС «ІРЦ» – це комплекс програм-
них і апаратних засобів, які на основі 
ІКТ забезпечують створення єдиного 
інтегрованого інформаційного сере-
довища у сфері інклюзивної освіти, 
призначеного для обробки відомо-
стей, що утворюються в процесі ді-
яльності ІРЦ, та їх інформаційного 
забезпечення (див. рис. 3). За допо-
могою АС «ІРЦ» педагоги закладів 
ЗСО й дошкільної освіти мають змо-
гу в електронному вигляді скласти 
індивідуальну програму розвитку 
для дитини з ООП, використовуючи 
висновки, попередньо сформовані 
фахівцями ІРЦ. Це полегшить робо-
ту педагогів та заощадить їхній час. 
Розроблення індивідуальної програ-
ми розвитку дитини в АС «ІРЦ» дасть 
можливість відслідковувати роботу 
з дитиною, налагодити взаємодію 
педагогів закладів освіти зі спеціа-
лістами центру для кращого резуль-
тату, сприятиме тіснішій співпраці в 
команді психолого-педагогічного су-
проводу дитини.

З метою забезпечення достовір-
ності інформації про стан розвитку 
освіти необхідно організувати її по-
слідовний, своєчасний та надійний 
збір із чітко визначеним переліком 
показників (індикаторів) розвит-
ку. Склад такої інформації має від-
повідати потребам усіх сегментів 
системи освіти. Дані щодо розвитку 
інклюзивної освіти повинні бути 
чіткими й послідовними, включати 
детальний опис того, що визначає 
інвалідність; давати уявлення про 
природу дитячих вад, а також про 
екологічні бар’єри, які заважають 
дітям із такими вадами здобути 
освіту.

Крім того, слід мати на увазі, що 
інформаційна система управління 

освітою (EMIS) збирає дані лише 
про тих дітей, котрі перебувають у 
системі освіти. Тобто, якщо діти з 
обмеженими можливостями не бу-
дуть оформлені до школи, їх не буде 
в EMIS. Отже, хоча така система може 
бути корисним інструментом для мо-
ніторингу участі й успіху дітей у нав-
чанні, а також доступності шкільного 
середовища, вона не вирішує питан-
ня зарахування дітей з обмеженими 
можливостями [18].

Загалом EMIS відстежує досвід 
учнів у освітній системі шляхом 
збору інформації про зарахування, 
відвідування, повторення класу, ви-
ключення зі школи та закінчення 
навчання. Втім, дані, які збираються 
в EMIS, мають бути дезагреговані за 
інвалідністю. 

Міжнародні експерти радять у 
процесі збору даних (проведення 
опитувань) не вживати термін «ін-
валідність». Адже діти з аутизмом 
можуть не мати інвалідності, але 
стикатися з чималими труднощами 
в навчанні. Тому доцільно збирати 
інформацію про проблеми дитини з 
ООП – щоб точніше оцінити, як діти 
розвиваються в шкільній системі, та 
визначити, які заходи можуть допо-
могти дітям із різними типами об-
межень.

Індикатори ефективності надан-
ня освітніх послуг у сегменті інклю-
зивної освіти потрібні передусім для 
відповідного моніторингу з боку 
освітнього менеджменту. Головною 
метою моніторингу є збір і підготов-
ка інформації для прийняття й ана-
лізу рішень на різних рівнях управ-
ління, що зумовлює такі його особ-
ливості, як цільова спрямованість 
інформаційних процесів та макси-
мальна об’єктивність отриманих 
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висновків на кожній стадії обробки 
даних. Цільова спрямованість ін-
формаційних процесів моніторингу 
проявляється під час ідентифікації 
об’єкта чи процесу, аналізу взаємо-
зв’язків їхніх елементів і виявленні 
сукупності керованих факторів, а 
також при діагностиці стану об’єкта 
або перебігу процесу. Об’єктивність 
результатів моніторингу повинна 
забезпечуватися, з одного боку, чіт-
ким визначенням у кожному кон-
кретному випадку його мети й про-
грами, з другого – системою заходів 
з «об’єктивізації» моделювання та 
обробки інформації [19].

Зрозуміло, що проведення моніто-
рингу ефективності надання освітніх 
послуг у сегменті інклюзивної освіти 
не можливе без використання пев-
них індикаторів. Спільною рисою 
різних систем показників є перма-
нентна зміна останніх відповідно до 
нових умов. Аналіз наявних систем 
свідчить про різні підходи до визна-
чення їх набору.

Збір таких даних є обов’язковою 
передумовою розвитку інклюзивної 
освіти. Отримані та оброблені дані 
доцільно використовувати для фор-
мування регулярних моніторингових 
звітів про динаміку кількості закла-
дів ЗСО, в яких розвивається інклю-
зивне навчання, а також оцінювання 
результатів навчання дітей з ООП.

Особливу увагу варто приділити 
збору інформації про дітей, інвалід-
ність яких потребує різнобічної під-
тримки. Іноді навіть неістотні пору-
шення можуть перешкоджати отри-
манню якісних освітніх послуг. На-
приклад, дитина, котра має незначні 
вади зору, але через незадовільні 
соціально-побутові умови не має 
змоги отримати окуляри, не може 

отримати такі послуги. З огляду на 
це важливо, щоб EMIS акумулювала 
інформацію про дітей, які зазнають 
труднощів під час різних видів освіт-
нього процесу.

У країнах, де функціонують EMIS, 
котрі призначені виключно для ді-
тей з інвалідністю (передбачає на-
явність відповідного медичного ді-
агнозу) та не розраховані на дітей 
із труднощами (незначними пору-
шеннями стану здоров’я), є ризик 
істотного зниження якості навчання 
дітей другої групи.

Інше питання стосується обліку 
дітей із багатьма порушеннями. В 
різних країнах, де функціонує EMIS, 
існує проблема із класифікацією но-
зологій та неврахуванням певних 
труднощів, із якими стикаються такі 
діти в процесі навчання. Наприклад, 
у дитини можуть бути проблеми із 
зором і рухливістю або зі слухом та 
інтелектуальним розвитком. Якщо 
метою збору даних є тільки визна-
чення чисельності дітей-інвалідів, 
питань немає. Проте якщо його ме-
тою є планування освітніх послуг, 
важливо знати, скільки може зна-
добитися, скажімо, книг шрифтом 
Брайля. Крім того, інформація про 
тип інвалідності дитини з численни-
ми вадами може допомогти шкільній 
системі відстежувати, чи призводять 
різні типи інвалідності до неоднако-
вих результатів, або виявити законо-
мірності в її поширеності, що може 
вказувати на місцеві причини (на-
приклад, забруднене повітря здатне 
призвести до легеневих патологій). 

Перевага віддається такій інфор-
маційній системі, яка може іденти-
фікувати, у скількох дітей є один чи 
декілька видів інвалідності, а також 
скласти перелік осіб, котрі не мають  
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інвалідності, але стикаються з труд-
нощами в навчанні. Такий моніто-
ринг дасть змогу забезпечити надан-
ня якісних освітніх послуг у сегменті 
інклюзивної освіти. Крім того, по-
трібні відповідні індикатори (показ-
ники, запитання), що забезпечать 
повноту й достовірність даних, які 
акумулюватимуться в інформаційній 
системі (таблиця).

У таблиці наведено шаблон міні-
мального рекомендованого набору 
питань для виявлення дітей з ООП. 
Такий моніторинг дає змогу визна-
чити та деталізувати труднощі, з кот-
рими стикаються діти/викладачі, на 
відміну від виключної ідентифікації 
інвалідності (певної нозології, під-
твердженої медично). Отже, освітні 

менеджери розуміють, скільки дітей 
мають труднощі у кожній функціо-
нальній галузі. У свою чергу, ана-
літик даних, що складає звіт, може 
поєднати цю інформацію для розра-
хунку загальної чисельності дітей із 
будь-якими вадами розвитку.

Варто зважати на той факт, що 
діти з обмеженими можливостями 
залишаються неохопленими EMIS, а 
це унеможливлює оцінку інклюзив-
ного сегмента освіти. Як правило, 
EMIS не збирають інформацію про 
доступність шкіл і шкільних мате-
ріалів, а також про види пропонова-
них послуг чи про навчання з питань 
інклюзії, отримане вчителями. Між 
тим, без даних, що стосуються освіти 
дітей з обмеженими можливостями  

Т а б л и ц я 
Рекомендовані запитання для форми EMIS стосовно дітей з особливими 

освітніми потребами

Порівняно з дітьми того ж віку, скільки дітей, які навчаються у школі, зазнають труднощів  
у таких сферах (дитину можна порахувати більше ніж у одній сфері)?
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або їх шкільного середовища, немож-
ливо виявити й відстежувати про-
блеми, планувати і впроваджувати 
заходи для їх розв’язання, а також 
оцінювати результати реалізації цих 
заходів.

Дослідження питань розвитку ін-
формаційно-аналітичного забезпе-
чення інклюзивної освіти дає підста-
ви для таких висновків:

По-перше, розвиток системи ін-
клюзивної освіти в Україні рухається 
в напрямі забезпечення доступності 
та якості освітніх послуг для дітей 
з ООП, що, у свою чергу, передбачає 
підвищення якості інформаційного 
забезпечення. У разі застосування 
EMIS у сегменті інклюзивної освіти 
освітній менеджмент матиме змогу 
відслідковувати відповідні процеси 
та приймати зважені управлінські рі-
шення в процесі реалізації державної 
політики у сфері освіти.

По-друге, в ході вдосконалення 
функціонування АС «ІРЦ» у части-
ні індикаторів інклюзивної освіти 
необхідно забезпечити органічне 
поєднання даних, уже заведених у 
систему, з набором даних (індика-
торів), котрі будуть збиратися для 
оцінювання ефективності надання 
освітніх послуг у сегменті інклюзив-
ної освіти. Крім того, потрібно чітко 
визначити ієрархію, тобто на якому 
рівні вноситиметься інформація про 
дітей з ООП, а також забезпечити її 
достовірність (ідеться про визначен-
ня повноважень тих, хто може вноси-
ти дані до системи).

По-третє, в переважній більшості 
країн інформація про осіб з ООП зби-

рається в розрізі діагнозу дітей-інва-
лідів. Однак ми підтримуємо позицію 
експертів ЮНІСЕФ, які доводять, що 
інформаційна система повинна аку-
мулювати дані про дітей із легкими 
фізичними та психоемоційними по-
рушеннями. Тобто інформація має 
збиратися також про дітей, котрі не 
мають інвалідності, але стикаються 
з чималими труднощами у процесі 
навчання (передусім це діти-аутисти, 
з епілепсією, з порушенням мовлен-
ня) й тому потребують інклюзивно-
го підходу з боку вчителів. Це, у свою 
чергу, вимагає постійного підвищен-
ня кваліфікації педагогів (у міжна-
родній практиці інформація про ква-
ліфікаційний рівень учителів збира-
ється та акумулюється в EMIS).

По-четверте, набори даних сто-
совно розвитку інклюзивної освіти 
мають бути чітко й послідовно ви-
значені, а також відображати деталь-
ні характеристики дітей з ООП – роз-
кривати не лише природу їхніх вад, 
а й бар’єри, які заважають цим дітям 
здобути якісну освіту. EMIS, призна-
чена враховувати відомості щодо ін-
валідності, повинна бути побудована 
на загальноприйнятих принципах 
та передбачати збір, агрегування й 
опри люднення відповідної інфор-
мації (форми збору даних та систе-
ма поширення й агрегації цих форм; 
спосіб уведення цих даних в електрон-
ному вигляді; створення показників 
на рівні школи, району і країни; на-
бір стандартизованих звітів, що ви-
користовують ці дані, котрі залиша-
ються незмінними з часом, щоб від-
стежувати ефективність системи).
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IMPROVEMENT OF INFORMATION SUPPORT  
FOR THE FUNCTIONING OF THE INCLUSIVE EDUCATION 

SYSTEM
Abstract. The purpose of the article is to study current trends and ways of improving 
information support for the functioning of an inclusive education system in Ukraine. The 
automated system of inclusive resource center (AS «IRC») is defined as a set of software and 
hardware, based on information and telecommunication technologies provide for the 
creation of a single integrated information space in inclusive education for the processing of 
the information generated by the operation of the AS «IRC» and their information support. It 
is determined that through AS «IRC» teachers of general secondary education institutions 
and preschool institutions have the opportunity to compile individual development programs 
for children with special educational needs (SEN), using the findings previously developed by 
the experts of the inclusive resource centre. EMIS features are described in Ukraine, which 
operates by collecting information on enrolment, attendance, grade repetition, expulsion 
from school and graduation. A template is provided for the minimum recommended set of 
questions to identify children with SEN. Such monitoring makes it possible to identify and 
detail the difficulties faced by children / teachers, in contrast to the exclusive identification 
of disability (a certain nosology that is medically confirmed). The development of an inclusive 
education system in Ukraine is moving towards ensuring the availability and quality of 
educational services for children with SEN, which aims to improve the quality of information 
support. In the process of improving the functioning of the AS «IRC» indicators of inclusive 
education, it is necessary to ensure an organic combination of data already contained in the 
system with the data set (indicators) that will be collected to assess the effectiveness of 
educational services in the inclusive education segment. It is substantiated that data sets on 
the development of inclusive education should be clearly and consistently defined, and should 
include a wide range of information on children with SEN.
Keywords: education management information systems, inclusive education, persons with special 
educational needs, inclusive resource centers, automated system of inclusive resource centers.
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