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Запровадження в Україні Міжнародної класифікації
функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я (МКФ)
та інтегрування її в систему освіти як сучасного підґрунтя для
планування індивідуальних освітніх траєкторій учнів є одним із
завдань “Національної стратегії із створення безбар’єрного
простору в Україні на період до 2030 року” (стратегічна ціль
“Створення інклюзивного освітнього середовища”, яку
схвалено розпорядженням КМУ від 14.04.2021 № 366-р).

Український контекст

Чому на часі МКФ?

Кожна дитина з тих чи інших причин
може опинитися в несприятливому
чи некомфортному середовищі, що
може поглибити її вразливість та
обмежити можливості для навчання
і соціальної участі. Нерідко в такі
ситуації потрапляють діти з
інвалідністю, щоб уникнути такого
шляху, маємо вибудовувати
розуміння інвалідності та говорити
про неї мовою, яка дозволяє
відстежувати, як середовище
впливає на дітей.

Аби переглянути відео
"Про інклюзивну освіту",

проскануйте QR-код
 



Що таке МКФ?

МКФ — це Міжнародна класифікація функціонування, обмежень
життєдіяльності та здоров’я, яка розроблена Всесвітньою
організацією охорони здоров'я, охоплює різні складові здоров’я і
пов’язані з ним складові благополуччя людини. Класифікація
використовує універсальний підхід, що не передбачає
попереднього виключення жодної дитини або дорослого з числа
тих, у кого є чи може бути інвалідність, та створює ефективну
основу для розуміння інвалідності в контексті інклюзивної освіти.
МКФ застосовує універсальні формулювання та концептуальну
базу, що об'єднує різні моделі інвалідності та розглядає їх як опис
обставин, в яких опинилася людина, а не як її постійну ознаку.

МКФ охоплює понад 1400 кодів та складається з двох основних
частин. Скористайтеся QR-кодом, щоб ознайомитись із браузером
МКФ.



Як працює платформа 
“МКФ для інклюзивної освіти”?

Для ознайомлення з платформою, браузером МКФ і 
 матеріалами просвітницького змісту реєстрація не потрібна. 
Для роботи в навчальному тренажері та виконання завдань
практичного модуля потрібна реєстрація.

“МКФ для інклюзивної освіти” — це програмний продукт,
безкоштовна онлайн-платформа, яка візуалізує
структуру МКФ як інформаційної системи, дає
можливість поєднати думки та погляди різних фахівців (у
тому числі команди супроводу дитини з особливими
освітніми потребами чи фахівців ІРЦ) щодо походження і
динаміки особливих освітніх потреб та їхнього
забезпечення. 

Аби переглянути  відео 
"Про МКФ для  інклюзивної 

освіти", проскануйте QR-код
 

Матеріали просвітницького змісту
Міжнародні документи, дослідження, навчальні матеріали та
аналітика на тему інклюзивної освіти, анімаційне відео
допоможуть учителям поглибити свої знання і підготуватися
для роботи в навчальному тренажері.

Навчальний тренажер
Ознайомлює користувачів зі структурою МКФ та допомагає
набути навичок об'єктивного спостереження за дитиною на
основі навчальних кейсів для з'ясування її сильних сторін,
можливих труднощів для діяльності та участі дитини та
факторів навколишнього середовища, що полегшують
ситуацію. Успішне навчання на тренажері відкриває доступ
до практичного модуля.

Практичний модуль
У цьому  модулі користувач може здійснювати формування
власного кейсу: фіксувати спостереження за діяльністю та
участю дитини, яка навчається у його класі; отримати
загальні практичні рекомендації щодо організації
інклюзивного освітнього середовища для дитини відповідно
до її потреб і можливостей. Одержана інформація буде
корисною для команди психолого-педагогічного супроводу
дитини з особливими освітніми потребами в ЗЗСО чи для
фахівців ІРЦ у разі виявлення чи перегляду особливих
освітніх потреб учнів (наприклад: труднощі у навчанні
викликані порушеннями розвитку чи відсутністю належної
підтримки з боку вчителя, що є фактором навколишнього
середовища). 

Аби перейти до браузера,
проскануйте QR-код

 

https://icfinedu.org/ua
https://icfinedu.org/ua/browser
https://icfinedu.org/ua/how-to-study


Як учителі можуть підвищити
кваліфікацію на платформі 
“МКФ для інклюзивної освіти”?

Український інститут розвитку освіти розробив програму
підвищення кваліфікації педагогічних працівників початкової школи
щодо організації інклюзивного освітнього середовища на основі
навчального онлайн-тренажера “МКФ для інклюзивної освіти”
(наказ від 22.04.2021 №32-аг).

міжнародні та вітчизняні стандарти щодо
основних засад у сфері забезпечення
права на рівний доступ до якісної освіти;
застосування МКФ для організації
інклюзивного освітнього середовища;
практика активного спостереження для
виявлення сильних сторін та потенційних
обмежень у діяльності та участі дітей на
основі навчального тренажера “МКФ для
інклюзивної освіти”;
виявлення за допомогою навчального
тренажера “МКФ для інклюзивної освіти” в
освітньому процесі  бар’єрів та факторів у
навколишньому середовищі, які
полегшують навчання учнів.

Програма розрахована на 30 год. (1 кредит
ЄКТС) та передбачає  опрацювання таких тем:

Щоб отримати  доступ до
Програми, проскануйте QR-код

Види діяльності базуються на
практичному використанні
матеріалів просвітницького змісту,
навчального тренажера та роботі з
практичним модулем. Практичні
заняття передбачають виконання
завдань у навчальному тренажері
на основі практичних кейсів.



"МКФ для інклюзивної освіти" — це
цікава, але нелегка справа. Щоб

отримати сертифікат, довелося не раз
залишати, а потім повертатися до

роботи. Зараз для мене, як для вчителя
інклюзивного класу, перш за все —

дитина, а вже потім її особливості чи
порушення розвитку. 

 
Світлана, вчителька.

Проходила навчання разом із
колегами. Вперше не змогли
"списати" одне в одного :) Кейси не
повторювалися або частково
повторювалися. Це мотивувало
більше працювати над собою,
дивитися на середовище  очима
дітей...

 
Наталя, вчителька.
.

 Цікава задумка розробників! Я б
точно не прочитав МКФ, де майже

півтори тисячі кодів...а з браузером
та з кейсами це виходить значно

швидше й цікавіше.
 

 Дмитро, студент, 
майбутній вчитель.

 
 

МКФ  ДЛЯ  ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ:
ПРОСТІР МОЖЛИВОСТЕЙ ДЛЯ
ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ


