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Поступ системи спеціальної освіти в Україні на сучасному етапі 

 

Суспільно-політичні та соціально-економічні процеси, які відбувалися 

в нашій державі з часу проголошення незалежності України (від початку 90-х 

років) породили низку факторів, що зумовили певну дестабілізацію у системі 

освіти. Один з них – фінансово-економічна криза та хронічне 

недофінансування освітніх закладів.  

Зазнало якісних і кількісних змін населення України. У 1997 р. Україна 

перейшла на 95 місце у світі за рівнем життя, його тривалістю, станом 

здоров’я населення, хоча до 1990 р. посідала 45 місце. За даними 

Міністерства охорони здоров’я на кінець 1997 р. у 2,7 тис. населених пунктах 

не було жодного новонародженого, у 2,6 тис. населених пунктах – дітей 

дошкільного віку.  

Економічна та екологічна криза в Україні стали причиною збільшення 

кількості дітей з порушеннями психофізичного розвитку. Кількість дітей, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, становила 1,2 мільйона. 

За даними Наукового центру радіаційної медицини АМН України, до 2000 р. 

передбачалося суттєве збільшення кількості дітей з порушеннями 

психофізичного розвитку. В цей період дитяча захворюваність, яка 

призводить до інвалідності, зросла до 20%; упродовж 1993 р. групу дітей-

інвалідів поповнили 19 тис; у 1998 р. їх кількість зросла до 152 тис.; у 1999 р 

таких було 22% (з них лише кожен третій перебував у спеціальному 

навчальному закладі, отримуючи комплекс лікувально-реабілітаційних і 

корекційних послуг). У 1995 р. 141,1 тис дітей-інвалідів потребували 
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спеціальної корекційної допомоги (у 1999 р. – 152,2 тис., у 2004 р. – 1076345 

дітей). На момент вступу до школи, близько 80 % дітей мали певні 

порушення у стані здоров'я, понад 10% – затримку психічного розвитку. У 

першій половині 1990 років спостерігалися високі показники чисельності 

дітей, які не навчалися у спеціальних освітніх закладах. До середини 90-років 

спеціальною освітою було охоплено лише 18,4 тис. дітей дошкільного і 

шкільного віку, у закладах системи охорони здоров’я і соціального захисту 

населення перебувало 1,6 тис.; рештою – 115 тис. дітей-інвалідів (81,5%) – 

опікувалися батьки. 

Незважаючи на значне зростання кількості дітей-інвалідів і дітей з 

особливостями психофізичного розвитку, у перехідний період (1992-1996 рр.) 

скоротилася мережа спеціальних шкіл та їх наповнюваність. Станом на 1992 

р. в Україні функціонувало 409 спеціальних шкіл з контингентом 78,3 тис. 

учнів; у наступні роки мережа спеціальних шкіл і кількість дітей, охоплених 

корекційним навчанням, продовжувала скорочуватися.  

Зважаючи на наведені дані, мережа спеціальних корекційних закладів в 

Україні не задовольняла потреби дітей з особливостями психофізичного 

розвитку. Окрім цього, у державі не здійснювався статистичний облік дітей, 

які потребували спеціального корекційного навчання, соціального захисту і 

підтримки. 

Від початку 90-х років, внаслідок кризових явищ в освітянській 

системі, були втрачені механізми широкого та планомірного діагностування 

дитячого населення, а також статистичного обліку дітей, які потребували 

спеціального корекційного навчання та соціального захисту. Відповідно до 

постанови Уряду України від 29.04.91 р. № 103 у країні функціонувало 100 

штатних консультацій (1 на 120 тисяч дітей до 18 років). Медико-педагогічні 

комісії при обласних відділах народної освіти працювали на громадських 

засадах, а фахівці (представники обласних відділів народної освіти, охорони 

здоров'я, соціального забезпечення, дитячий психоневролог або психіатр, 

отоларинголог, офтальмолог, логопед) проводили засідання не частіше, ніж 
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один раз на місяць упродовж кількох днів. З огляду на значну кількість дітей, 

які направлялися на комісію, спостерігався гострий дефіцит часу для їхнього 

обстеження, що не сприяло якісній діагностиці.  

Ці обставини, а також недостатня науково-методична, матеріально-

технічна забезпеченість, брак кадрів негативно позначалися на діяльності 

медико-педагогічних комісій, якості відбору та комплектування спеціальних 

закладів. Суттєвим недоліком була відсутність ранньої діагностики відхилень 

у розвитку. Іноді для обстеження на МПК діти потрапляли на початок 

шкільного навчання, а найчастіше – після кількох років перебування у 

масовій загальноосвітній школі. Несвоєчасне виявлення порушення 

призводило до негативних наслідків: втрачався сензитивний період для 

корекції порушень розвитку; виникали суттєві ускладнення процесу 

соціалізації дитини тощо. 

Неузгодженість діяльності, відсутність чіткої наступності в роботі всіх 

ланок системи відбору медико-педагогічних комісій та низка інших чинників 

перешкоджали впровадженню новітніх технологій диференційної 

діагностики у практику роботи діагностичної служби. Епізодичність спільної 

діяльності членів МПК (медиків, педагогів, психологів), короткочасність і 

випадковість їх ділових контактів негативно позначалися на таких важливих 

вимогах щодо процедур відбору до спеціальних закладів корекційного 

спрямування як комплексність, всебічність, об'єктивність, прогностичність 

вивчення дитини та ін.  

Потребувала суттєвого розширення мережа медичних, психологічних 

служб, діагностичних, консультаційних центрів для батьків і дітей 

дошкільного віку. Внаслідок цього переважна більшість дітей з порушеннями 

психофізичного розвитку в ранньому віці, особливо сільської місцевості (70% 

від тих, кого направляли до спеціальних закладів), не отримували 

спеціального корекційного виховання у дошкільному віці, що стримувало 

реалізацію адаптативних і компенсаторних можливостей дітей. У системі 

спеціальної освіти бракувало кадрового потенціалу з відповідною фаховою 
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освітою, зокрема, були відсутні спеціалісти реабілітологи, діагности, 

аудіологи, практичні психологи та ін. Все вищезазначене призводило до 

запізнілого чи неточного діагностування, неможливості визначити реальні 

потреби у розвитку мережі закладів із корекційною спрямованістю навчання, 

спрогнозувати необхідну кількості спеціалістів-дефектологів тощо. 

Послаблення уваги суспільства до потреб спеціальних закладів, 

скорочення їх мережі, погіршення матеріально-технічного оснащення, розрив 

раніше налагоджених зв'язків з виробництвом (а відтак, і труднощі 

працевлаштування випускників спеціальних шкіл); украй незадовільне 

забезпечення спеціальних закладів навчально-методичною літературою, 

дидактичними і наочними матеріалами, спеціальним обладнанням, 

ускладнювали завдання спеціальної освіти та досягнення її кінцевої мети – 

належної корекції психофізичного розвитку, соціально-трудової адаптації та 

інтеграції випускників таких закладів у суспільство.  

Стан правового і соціального захисту, збереження здоров'я, належного 

розвитку дітей-інвалідів та дітей з обмеженими фізичними і розумовими 

можливостями  потребували особливої уваги та невідкладних заходів.  

Насамперед, постала нагальна необхідність розширення мережі 

медичних, психологічних служб, центрів діагностики, створення постійно 

діючих служб соціально-психологічної допомоги дітям з порушеннями 

психофізичного розвитку, консультацій для батьків та здійснення 

невідкладних заходів, спрямованих на раннє виявлення порушень. 

У 1993 р. Міністерством освіти було ухвалено “Положення про 

психологічну службу в системі освіти України”, в якому визначалися 

сутність, зміст діяльності такої служби, її структура та підпорядкування.  13 

травня цього ж року Міністерством освіти було затверджене “Положення про 

зональну та центральну психолого-медико-педагогічні консультації”, 

завдання яких полягало в здійсненні обстеження дітей з метою виявлення 

особливостей їхнього розвитку; встановлення діагнозу і визначення 

адекватних умов навчання та виховання. В Положенні  визначалися основні 
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завдання, склад і організація роботи зональної і центральної психолого-

медико-педагогічних консультацій.  

Згодом, вже у 24 областях  діяли штатні психолого-медико-педагогічні 

консультації, які почали створювати банк даних дітей з особливими 

потребами, що уможливлювало прогнозування розвитку мережі спеціальних 

навчально-виховних закладів, надання малюкам корекційної, а батькам – 

консультативно-методичної допомоги. 

З 1998 р., зі зниженням тиску перерахованих вище негативних 

факторів, мережа загальноосвітніх спеціальних навчальних закладів певною 

мірою стабілізувалася, почала спостерігатися позитивна динаміка її 

подальшого розвитку та реорганізації, розширення корекційної допомоги у 

закладах нового типу (реабілітаційних центрах, навчально-виховних 

комплексах тощо). З 2000 р. зафіксовано суттєве зростання чисельності 

учнів-першокласників; удосконалення мережі навчальних закладів для дітей з 

особливостями психофізичного розвитку; створення закладів нового типу 

(гімназії-інтернати, навчально-виховні комплекси, навчально-реабілітаційні 

центри, спеціалізовані класи для обдарованих дітей); впровадження 

спеціалізації та індивідуальних форм навчання, нових підходів і технологій 

тощо. 

На сьогодні до складу мережі закладів спеціальної освіти входить 391 

спеціальна школа-інтернат для дітей, які потребують корекції фізичного чи 

(або) розумового розвитку (61,2 тис. учнів), 142 дошкільних заклади для 

дітей з порушеннями психофізичного розвитку та 1200 груп для таких дітей у 

закладах загального типу (45 тис. дошкільників); 208 центрів ранньої 

соціальної реабілітації дітей-інвалідів, 46 центрів соціально-психологічної 

реабілітації для дітей та молоді. 

Варто зауважити, що діяльність таких центрів потребує сучасного 

діагностично-корекційного науково-методичного забезпечення та 

відповідного обладнання, обґрунтованих розробок щодо прогнозу розвитку 

дитини на майбутнє, професійної діагностики та профвідбору тощо. Конче 
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необхідне створення державної системи раннього виявлення та психолого-

педагогічної корекції відхилень у розвитку дітей, починаючи з першого року 

життя; розробка механізмів направлення на комплексну ПМП діагностику 

для визначення особливих освітніх потреб, створення індивідуальних 

програм комплексної реабілітації, варіативних методик обстеження дітей 

раннього віку, заснованих на єдності діагностики та корекції розвитку. 

За останні роки мережа діагностично-консультаційної служби суттєво 

розширилася. Характеризуючи сучасний стан практики організації 

діагностичної роботи в Україні, можна констатувати динаміку збільшення 

кількості районних (міських) ПМПК, та залучених до їх діяльності фахівців, 

а також наявність сурдопедагогів та сурдологів у штаті регіональних ПМПК. 

Достатньо вимовним є збільшення кількості служб у порівнянні з 1991 р. – 

від 100 до 615 (регіональні, районні та міські разом) у 2005 р. . 

Водночас, ще не повною мірою вирішені певні проблеми у системі 

спеціальної освіти, що гальмують успішне розв’язання поставлених перед нею 

загальних і специфічних завдань, які забезпечуватимуть успішну соціальну, 

трудову та загальну інтеграцію осіб з особливостями психофізичного розвитку 

в умови сучасного суспільства. У системі спеціальної освіти ще не подолана 

тенденція соціальної та психологічної ізоляції, що спричинює певне відсторонення 

людей із сенсорними, фізичними чи розумовими обмеженнями від всебічної участі в 

житті суспільства; не всі з них є конкурентноспроможними тощо. У багатьох 

випадках – це результат запізнілого виявлення того чи іншого порушення у 

розвитку дитини і, як наслідок, невчасного початку необхідних корекційних і 

реабілітаційних заходів. 

Необхідне подальше удосконалення існуючої системи спеціальної 

освіти, її змісту та методів.  
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Аннотация 

В статье характеризированы особенности современного этапа 

усовершенствования системы специального образования детей с 

нарушениями психофизического развития в Украине начиная с 90 годов ХХ 

столетия. 

Summary 

The article characterize feature of modern stage improvement of system of 

the special education in Ukraine since 90 of  ХХ century. 
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психофизического развития, диагностическая служба. 
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