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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ  
В СИСТЕМІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ США 

Стаття присвячена дослідженню історії виникнення спеціальної освіти у США та 
вивченню особливостей організації інклюзивної форми навчання у громадських школах цієї 
країни. На початку ХХ ст. подвижниця спеціальної освіти у США Елізабет Е. Фаррелл 
реалізувала ідею навчати учнів із особливими освітніми потребами у сегрегованих 
«нерозподілених» класах, які згодом стали загальноприйнятою нормою, дістали фінансову 
підтримку уряду та отримали назву «спеціальна освіта у громадських школах». Вимогою 
до викладання у класах визначалось забезпечення максимального доступу до змісту 
навчальної програми загальної освіти шляхом індивідуалізації навчання.  

У статті наголошено на важливість законодавчого підтвердження громадських 
ініціатив, оскільки лише у 1975 р. після ухвалення Закону «Про освіту для всіх дітей-
інвалідів» та серії його правонаступників, було запроваджено обов’язкове законодавче 
зобов’язання надавати безкоштовну державну освіту належної якості у найменш 
обмеженому середовищі для всіх осіб із обмеженнями життєдіяльності віком 3-21 років 
та її фінансування. Підкреслено, що інклюзія у США може бути як повна, так і часткова, 
на відміну від України. Детально описано шість можливих способів здобути спеціальну 
освіту учням із особливими освітніми потребами.  

Відзначено, що початок ХХІ ст. характерний інтенсифікацією якості інклюзивного 
навчання, що стало значним поштовхом для надання доступу учням спеціальної освіти до 
загальної навчальної програми. Звіт про річний прогрес в оволодінні читанням і 
математикою передбачає інформацію про академічні досягнення всіх учнів школи. 
Оскільки учні із тяжкими порушеннями не можуть скласти ці тести, для них з 2015 р. 
кожен штат проводить тестування за спрощеною програмою. 

Вивчення особливостей організації інклюзивного навчання в системі спеціальної 
освіти США проводиться з метою визначення можливості їх втілення у вітчизняну 
практику корекційно-розвивальної роботи із дітьми з особливими освітніми потребами. 

 

Ключові слова: спеціальна освіті, інклюзивне навчання, інклюзія, Елізабет Е. Фаррелл, 
історія розвитку спеціальної освіти США, підготовка вчителів спеціальної освіти. 

 

Постановка проблеми. Залучення учнів із особливими освітніми потребами (надалі – ООП) до 
отримання освіти у навчальних закладах США розпочалося набагато раніше, ніж в Україні. Понад 
століття тому американська шкільна вчителька Елізабет Е. Фаррелл вперше висунула оригінальну ідею 
навчати дітей із ООП у звичайних громадських школах за програмами індивідуалізованого навчання. 
Вона була абсолютно переконана в тому, що найскладнішу та найбільшу шкільну систему країни чи 
навіть світу із сотнями тисяч дітей, усталеною програмою та фронтальними методами навчання можна 
модифікувати для потреб учнів із ООП, яких часто найменше люблять і вважають найпроблемнішими [7; 
8]. Але до масового запровадження спеціальної освіти знадобилися тривалі відчайдушні зусилля 
педагогів-практиків, волонтерів, лікарів, політиків, громадських активістів та батьків, що зрештою 
знайшли законодавче підтвердження, результатом яких стало ухвалення нормативно-правової бази на 
рівні всієї держави та кожного штату окремо.  

Вважаємо, що вивчення сучасного стану організації навчання учнів із ООП розвиненої 
американської системи освіти дозволить оптимізувати реформування інклюзивного навчання в Україні. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить, що дослідження особливостей організації 
освіти за кордоном не нові у вітчизняній науці. Так, вагомий внесок у розробку питань порівняльної 
педагогічної освіти внесли відомі вітчизняні вчені (Л. Зязюн, Т. Кошманова, Н. Лавриченко, М. Лещенко, 
О. Локшина, О. Матвієнко, Н. Мукан, О. Огієнко, Л. Пуховська, С. Сисоєва, С. Шандрук та ін.). 
Вивченням механізму підготовки та акредитації педагогічних кадрів для роботи із учнями із ООП та 
специфіки функціональних обов’язків вчителів спеціальної та загальної освіти в умовах інклюзивного 
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навчального середовища також присвячено чимало досліджень (А. Шевцов; E. Bettini; B. Billingsley; 
M. Brownell; E. Colon; S. Cooley-Nicholas, V. Fueyo, M. Koorland, K. Rasch; W. Fuchs, A. Fahsl, S. James; 
Sh. Jackson; J. Kuehn; R. Mackie; R. Osgood; D. Ross; C. Walraven, L. Ware, T. Williams та ін.). Оскільки 
вітчизняних досліджень, предметом яких стало вивчення особливостей організації інклюзивного 
навчання у навчальних закладах західних країн, зокрема США, нами не знайдено, ми вирішили 
дослідити підняту проблему самостійно.  

Результати дослідження. На початку ХХ століття ідея навчання учнів із психофізичними 
порушеннями не стала новаторською [6]. Джон Дікс Фішер (John Dix Fisher) та його друг Семуел Грідлі 
Хоу (Samuel Gridley Howe), заснували школи для сліпих у м. Бостоні (1826), у Новій Англії (1832) та 
школу для осіб із інтелектуальними порушеннями у Массачусетсі (1836).  

Проте історія розвитку спеціальної освіти у теперішній формі розпочалась у 1899/1900 навчальному 
році у громадській школі № 1 на вулиці Генрі (р-н Манхеттен, м. Нью Йорк). Елізабет Е. Фаррелл стала 
першою вчителькою єдиного на той час «нерозподіленого» класу (ungraded class), у якому вона викладала 19 
учням із ООП віком 8-16 років без розподілу їх на вік та роки навчання [8]. Це були учні, зібрані з усієї 
школи, з якими ніхто не міг впоратися: у дванадцяти з них було діагностовано інтелектуальні 
порушення, декілька учнів були неповнолітніми злочинцями, декілька – мігрантами. У той час іноземців, 
які не володіли англійською та не були вихідцями з північної Європи, здебільшого прирівнювали до осіб 
із психофізичними порушеннями, оскільки побоювалися негативного впливу мігрантів на американське 
суспільство та його здоров’я. Започаткований заклад із одного нерозподіленого класу став основою для 
створення цілої мережі закладів: у 1911 р. існував уже 131 нерозподілений клас. 

Особливістю нерозподілених класів американської громадської школи була їх сегрегація. Заняття 
для учнів із ООП проводилися лише в окремих класних кімнатах, проте на перервах учні нерозподілених 
класів грали в ігри разом з іншими учнями цієї школи, якщо могли зрозуміти їхні правила.  

Метою нерозподілених класів було звернутися до навчального потенціалу та індивідуальних 
можливостей кожного учня, що було неможливо у традиційних класах із 43-46 учнів. Учні вивчали 
основи грамоти та математики, їм задавали домашні завдання, тестували результати навченості. Педагог 
була переконана у тому, що майже кожна дитина можна опанувати корисні практичні навички: замість 
використання книжок і зошитів на заняттях виготовляли іграшки, грали в ігри, самі для себе складали 
завдання. Вимогою до викладання у класах визначалось забезпечення максимального доступу до змісту 
навчальної програми загальної освіти шляхом індивідуалізації навчання.  

У своїх лекціях Е. Фаррелл наполегливо підкреслювала переваги спеціальних класів над 
спеціальними школами, оскільки вважала повернення учнів у звичайний клас метою спеціальних класів. 
Тобто учні спеціальних класів не виключалися із загального шкільного середовища на період навчання у 
спеціальних класах, не припиняли спілкування зі своїми однолітками, а перспектива повернутися до 
звичайного класу ставала мотиваційним стимулом  наздогнати програму однолітків. Школи на її думку 
повинні були відповідати за виявлення особливих освітніх потреб та надання належних послуг, а не за 
класифікацію учнів, тому педагог застерігала від надмірного використання тестів на інтелектуальний 
розвиток, зокрема від використання результатів тестів як основи для розміщення учня у певний клас або 
виключення учня зі школи, яке вважала недопустимим. 

Е. Фаррелл змогла змінити погляд американської спільноти на освіту дітей із ООП, обґрунтувала, 
що освіту слід розглядати як раціонально доведене викладання та адаптацію навчання до атипових 
можливостей сприйняття в учнів із ООП, а не як медичне втручання.  

За понад двадцять років активної громадської діяльності Е. Фаррелл її фундаментальна ідея 
нерозподілених класів стала загальноприйнятою нормою та отримала назву «спеціальна освіта у 
громадських школах» (special education in the public schools). Завдяки ефективно організованій фінансовій 
підтримці громадські школи були гарно обладнані для виконання функцій провідного засобу соціалізації 
та освіти дітей із ООП до того часу, коли вони ставали дорослими та підлягали турботі держави. 
Зрештою, стало економічно неможливо за державний кошт розширяти мережу лікарень для утримання 
всіх дітей із інвалідністю, якщо вони вже відвідували громадські школи, де були створені всі необхідні 
умови для того, щоб забрати таких дітей із вулиць та контролювати їх [7]. Отже розширення спеціальної 
освіти у мережі громадський шкіл стало практично необхідністю для США і з фінансової точки зору. 

З часів Е. Фаррелл зародилося велике організоване об’єднання активних батьків дітей із 
інвалідністю, які боролися за права своїх дітей. Різні відмови та відрахування дітей із обмеженнями 
життєдіяльності зі шкіл у різних штатах США збільшило силу їхнього невдоволення до національного 
масштабу. Результатом хвилі громадського руху стало ухвалення новаторських законів, вплив яких на 
розвиток спеціальної освіти та підготовки відповідних вчителів неможливо переоцінити. Ідея 
Е. Фаррелл, яка вперше запропонувала адаптувати школи під дітей із інвалідністю, а не дітей під школи, 
під впливом громадських ініціатив була схвалена на законодавчому рівні.  

Ухвалення федерального закону «Про освіту для всіх дітей-інвалідів» («The Education for All 
Handicapped Children Act» (EAHCA)) [4] у 1975 р., відомого тепер як закон «Про освіту осіб із 
обмеженнями життєдіяльності» («The Individuals with Disabilities Education Act» (IDEA)) [6], 
запровадило обов’язкове законодавче зобов’язання надавати безкоштовну відповідну державну освіту 
для всіх студентів із інвалідністю. Студенти отримали право навчатися у найменш обмеженому 
середовищі. Ще досі науковці обговорюють, які умови навчання та середовище є найменш 
обмежувальними для кожного конкретного випадку. Нарешті закон затвердив федеральне фінансування 
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спеціальної освіти. Законом «Про освіту для всіх дітей-інвалідів» (1975) [4] підтверджене прагнення 
громадської спільноти, батьків та дітей із ООП і дозволено не лише сегрегацію (тобто знаходження учнів 
на території однієї школи), але й інклюзію – освіту учнів із ООП у загальноосвітніх класах поруч із 
їхніми однолітками з типовим розвитком, що сприяло залученню понад мільйона учнів з ООП до 
навчання у громадських навчальних закладах США, а також спричинило переоцінку ролей та 
особливостей підготовки вчителів спеціальної освіти.  

Реалізовуючи ідею Е. Фаррелл, зазначені закони спрямували увагу на навчальних досягненнях 
учнів із інвалідністю шляхом запровадження індивідуальних навчальних планів (відповідно до української 
термінології  – індивідуальної програми розвитку (Individual Education Plan (IEP)). Таким чином, 
уведений Е. Фаррелл термін використовується і досі. Як зазначалося у наших попередніх дослідженнях 
[2], в Законі України «Про освіту» [1] сталася підміна понять, що дисонує із світовою термінологією 
(див. табл. 1): для збереження змісту поняття «Individual Education Plan» слід перекладати українською 
«індивідуальна програма розвитку», а «Individual Development Plan» – «індивідуальний навчальний план». 

Групу укладачів індивідуальної програми розвитку (Individualized Education Program (IEP)) 
дитини очолює вчитель спеціальної освіти, який також планує та корегує освітню та розвивальну роботи, 
відповідає за забезпечення та координацію індивідуалізованої роботи із дитиною, постійно підтримує 
зворотний зв’язок з батьками (які зобов’язані законом брати активну участь у навчальному процесі 
власної дитини), проводить щоденні заняття із учнями з ООП, розробляє дидактичні матеріали для інших 
вчителів, допомагає їм створити безпечне фізичне середовище у класній кімнаті.  

Таблиця 1 

ПРИКЛАД НЕВІДПОВІДНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ТА АМЕРИКАНСЬКИХ НАЗВ 
ТОТОЖНИХ ДОКУМЕНТІВ СИСТЕМИ ОСВІТИ 

Назва та опис документа, запроваджений у 
США 

Назва та опис документа, запроваджений в 
Україні 

Individual Education Plan (IEP) – документ, у 
якому команда на чолі із вчителем спеціальної 
освіти визначає конкретні короткострокова та 
довгострокова цілі фізичного, психічного та 
академічного розвитку кожної дитини із ООП, які 
постійно переглядаються та корегуються. 

Індивідуальна програма розвитку –  документ, 
що забезпечує індивідуалізацію навчання особи з 
особливими освітніми потребами, закріплює 
перелік необхідних психолого-педагогічних, 
корекційних потреб/послуг для розвитку дитини та 
розробляється групою фахівців з обов’язковим 
залученням батьків дитини з метою визначення 
конкретних навчальних стратегій і підходів до 
навчання. 

Individual Development Plan – план 
саморозвитку та професійного розвитку на 
найближчий період, що укладається для кожного 
учня школи. 

Індивідуальний навчальний план – документ, 
що визначає послідовність, форму і темп засвоєння 
здобувачем освіти освітніх компонентів освітньої 
програми з метою реалізації його індивідуальної 
освітньої траєкторії та розробляється закладом 
освіти у взаємодії із здобувачем освіти за наявності 
необхідних для цього ресурсів. 

 

У визначенні змісту індивідуальної програми розвитку (Individualized Education Program (IEP)) 
дитини вчителем спеціальної освіти передусім вивчається ступінь поширеності порушення в суспільстві: 
високий чи низький [3; 6]. До високого ступеню поширеності порушення (High-Incidence Disabilities) 
частіше відносять мовленнєві порушення, затримку інтелектуального розвитку, легкі порушення 
інтелектуального розвитку, емоційні або поведінкові порушення та обмежені навчальні можливості. До 
низького ступеню поширеності порушення (Low-Incidence Disabilities) відносять порушення зору та 
сліпоту, порушення слуху та глухоту, порушення розвитку, тяжкі та комплексні порушення, важкі 
інтелектуальні порушення, тобто такі сенсорні, моторні та неврологічні порушення, які з медичної точки 
зору розглядаються як органічні і тому потребують раннього втручання.  

У поправках до закону «Про освіту осіб із обмеженнями життєдіяльності» (1990) [6] 
запроваджено такі способи здобуття спеціальної освіти: 

1) навчання протягом цілого дня у загальному класі громадської школи разом із іншими учнями з 
нормотиповим розвитком; 

2) навчання у загальному класі громадської школи протягом більшої частини дня, решту часу 
спеціальні заняття у ресурсній кімнаті; 

3) навчання у спеціальних класах громадської школи; 
4) навчання в окремих закладах спеціальних освіти; 
5) проживання та навчання у спеціалізованих реабілітаційних центрах; 
6) навчання вдома або у медичних закладах. 
Таким чином, перші три способи реалізуються у закладах загальної середньої освіти, відповідно 

всіх учнів спеціальної освіти кожного закладу відносять до однієї з трьох великих груп, особливості 
роботи з якими ми пропонуємо розглянути. Перша група (Federal Setting 1) складається із учнів із ООП, 
які постійно навчаються у загальних класах, та учнів із ООП, які  навчаються у загальних класах 
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максимально до 80% часу, оскільки в інший час у стінах свого навчального закладу вони отримують 
спеціальні суміжні послуги відповідно до індивідуальних потреб.  

Друга група (Federal Setting 2) складається із учнів із ООП, які навчаються 40-80 % у загальних 
класах, а у решту часу отримують спеціальні суміжні послуги, а також додаткові навчальні заняття у 
ресурсних кімнатах. 

Третя група (Federal Setting 3) об’єднує учнів із ООП, які переважно навчаються у спеціальних 
класах за індивідуальними програмами розвитку, отримують додаткові суміжні послуги з 
реабілітаційною метою, а у загальному шкільному просторі знаходяться менше 40 % за шкільний день. У 
цей час враховують не лише окремі заняття у загальних класах (музика, мистецтво, ручна праця), але й 
спілкування на перервах, харчування у їдальні, підготовка та участь у загальношкільних заходах. 
Кількість учнів у спеціальному класі залежить від нормативів кожного штату, але у середньому складає 
вісім осіб. Вважається, що більша кількість учнів вимагає збільшення уваги вчителя на підтримання 
порядку та контроль результатів навченості, що негативно впливатиме на якість їхнього навчання. 

Таким чином, в американській системі спеціальної освіти запроваджено три способи залучення 
учнів із ООП до загальних класів залежно від ступеню поширеності і складності обмежень 
життєдіяльності. Ця система із варіантів повної та часткової інклюзії докорінно відрізняється від 
української політики інклюзивного навчання, яке передбачає лише повну інклюзію учнів із ООП. Саме 
тому умови роботи та обов’язки вчителів спеціальної освіти відрізняються: 

1) робота у загальній класній кімнаті, де вони співпрацюють із вчителем загальної освіти для 
допомоги учням із ООП в інклюзивному навчанні; 

2) робота у ресурсній кімнаті, призначеній для сприяння фізичному та психічному розвитку учнів 
із ООП; 

3) робота в окремій спеціально обладнаній класній кімнаті, яка повністю забезпечує навчальні 
потреби учнів із ООП із низьким рівнем поширеності порушення.  

Початок ХХІ століття підтвердив ідеї розвитку інклюзивного навчання у закладах освіти США, 
проте його акцент було перенесено із самого факту запровадження інклюзії на якість надання освітніх 
послуг учням із ООП. Оновлений закон «Про освіту осіб із обмеженнями життєдіяльності» 
(«Individuals with Disabilities Education Act» (IDEA)) (2004) та «Не залишимо осторонь жодну дитину» 
(«No Child Left Behind Act») (2001) [5] висловлюють впевненість у тому, що кожен учень зможе виконати 
певний стандарт шляхом запровадження посильних цілей. Таким чином, відповідно до цього закону учні 
із ООП прирівнюються до учнів із типовим розвитком і повинні виконувати ті самі навчальні стандарти 
для доведення своїх академічних досягнень. Це стало значним поштовхом для надання доступу учням із 
ООП до загальної навчальної програми, найлегшим шляхом для реалізації якої стала інтенсифікація 
інклюзивного навчання.  

Закон впровадив новий тип звітності – Достатній щорічний прогрес (Adequate Yearly Progress 
(AYP)), у якому кожна школа звітує про досягнені академічні уміння з читання та математики своїх учнів, 
якщо вона у подальшому планує залучити державне фінансування. Вчителям було рекомендовано давати 
тести, розроблені у їхньому штаті всім учням певного класу для того, щоб кожен показав свій прогрес у 
досягненні академічних цілей. Результати тестування учнів спеціальної освіти контролюються навіть 
частіше, ніж до ухвалення цього закону. Це викликано тим, що результати тестів подаються не лише по 
школі в цілому, але й за окремими категоріями школярів, однією з яких є учні з ООП.  

Нинішній етап впровадження інклюзивного навчання характеризується розробкою нових навчальних 
стратегій у роботі з учнями із ООП. Закон «Про успіхи кожного учня» («Every Student Succeeds Act») 
(2015) [5] покликаний забезпечити академічну успішність кожного учня США, зокрема для тих, хто 
зростає у несприятливих умовах та з обмеженнями життєдіяльності, і вперше вимагає адекватної їх підго-
товки до успішного навчання у закладах вищої освіти та до професійної діяльності після їх завершення. 

Для подальшого навчання або працевлаштування учневі із ООП необхідно довести відповідність 
високим академічним стандартам, які не підходять для учнів із значними інтелектуальними порушен-
нями, яких є не більше 1% від загальної кількості учнів у певному штаті [3]. Для вирішення цієї проблеми 
лише з 2015 р. штатам дозволяється розробляти альтернативні академічні стандарти і тести для таких учнів.  

Висновки. Завдяки принциповим змінам у ставленні американської спільноти, ухваленню 
новаторського законодавства, змінам у змісті навчальних програм та методик викладання, підходів до 
підготовки педагогічних працівників, предтечою яких на початку ХХ століття стала педагогічна та 
громадська діяльність Елізабет Е. Фаррелл, була створена унікальна система спеціальної освіти США, 
якою нині відповідно до звітів федеральної статистики [3] користуються 7 млн американських школярів 
із ООП або 14% загальної кількості учнів американських шкіл. Тривалий досвід ефективного 
впровадження різних способів здобуття освіти за інклюзивною формою навчання у США є безумовно 
корисним і цікавим для розвитку та реформування освітньої системи України, тому потребує подальшого 
вивчення, зокрема у наших дослідженнях.  
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THE FEATURES OF INCLUSIVE EDUCATION 
IN THE US SYSTEM OF SPECIAL EDUCATION  

The article examines the US history of special education and the features of the 
organization of inclusive education in the public schools of the country. In the early twentieth 
century Elizabeth E. Farrell implemented the idea to educate underachieving children gathered in 
one ungraded class in the public school, which later became a standard rule, obtained financial 
support from the government, and was called «special education in the public schools». The 
principal instructional requirement was to ensure maximum access to the content of the general 
education curriculum through individualized learning. 

The importance of legislative endorsement of community initiatives is emphasized in the 
article. Since 1975 due to the adoption of «The Education for All Handicapped Children Act» 
(now known as «The Individuals with Disabilities Education Act») a mandatory legislative 
obligation to provide free, appropriate public education in the least restricted environment for all 
children with disabilities ages 3-21 was introduced and funded. It is emphasized that US inclusion 
could be both full and partial, unlike in Ukraine. Six possible ways of gaining special education 
for students with special educational needs are described in detail. 

It is noted that the beginning of the XXI century is characterized by inclusion quality 
intensification, which has been a significant impetus for the provision of access to general 
education for special education students. The Adequate Yearly Progress report provides 
information on the academic achievements on reading and mathematics of all students in the 
school. Due to the fact that some severely disabled students cannot pass these tests, since 2015 
each state has a possibility to simplify tests for them. 

The study of the peculiarities of the organization of inclusive education in the US system of 
special education is conducted in order to determine the possibility of their implementation in the 
national practice of educational and developmental work with special educational needs students. 
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