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Яку користь може мати цей буклет для Вас
Мета цієї публікації та супутнього їй вебінару – допомогти співробітникам ЮНІСЕФ та нашим 
партнерам ближче познайомитися з Міжнародною класифікацією функціонування, обмежень 
життєдіяльності та здоров'я (МКФ), розробленою Всесвітньою організацією охорони здоров'я 
(ВООЗ), та зрозуміти, як вона резонує з місією ЮНІСЕФ. МКФ – це стандартна, універсальна 
мова та концептуальна база для розуміння та опису інвалідності. Вона об'єднує різні моделі 
інвалідності та розглядає її як опис обставин, в яких опинилася людина, а не як постійну ознаку 
людини. 

У цьому буклеті Ви дізнаєтесь про таке:

• Навіщо Вам треба знати про МКФ.

• Як використовувати МКФ для концептуалізації інвалідності.

• Яким чином МКФ пов’язана з інклюзивною освітою.

• Як можна використовувати МКФ для забезпечення участі всіх дітей.

Детальніше про програми інклюзивної освіти можна дізнатися в інших буклетах, що увійшли до 
цієї серії:

1. Концептуалізація інклюзивної освіти та її значення для місії ЮНІСЕФ 
2. Визначення та класифікація інвалідності (ця публікація)
3. Законодавство та політика у галузі інклюзивної освіти
4. Збір даних щодо дитячої інвалідності
5. Картування дітей з інвалідністю, які не відвідують школу 
6. EMIS (Система управління освітою та освітньою інформацією) та діти з інвалідністю
7. Партнерство, адвокація та комунікація задля соціальних змін
8. Фінансування інклюзивної освіти
9. Інклюзивність оствітніх програм
10.  Доступ до школи та навчального середовища I – фізичний, інформаційний та комунікаційний 

аспекти
11. Доступ до школи та навчального середовища II – універсальний дизайн для навчання
12. Вчителі, інклюзивне та зорієнтоване на потреби дитини викладання і педагогіка
13. Батьки, сім’я та залучення громади
14.  Планування, моніторинг та оцінка

Як користуватись цим буклетом
У цій публікації Ви знайдете текстові вікна, що коротко підсумовують ключові тези кожного 
розділу, пропонують практичні приклади (кейси) та рекомендують матеріали для самостійного 
вивчення. Ключові слова у тексті виділені жирним шрифтом та винесені у глосарій наприкінці 
публікації.
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Якщо у будь-який час Ви хочете повернутися до початку цього буклету, просто натисніть на 
речення «Вебінар 2 – Супровідний технічний буклет» угорі сторінки, і Вас буде скеровано до 
змісту видання.

Щоб отримати доступ  
до супутнього вебінару, 

проскануйте QR-код.
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Акроніми та абревіатури

СДУГ Синдром дефіциту уваги та гіперактивності
КПОІ Конвенція про права осіб з інвалідністю
МКХ Міжнародна класифікація хвороб
МКФ Міжнародна класифікація функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я
МКМВ Міжнародна класифікація медичних втручань
ООН Організація Об’єднаних Націй
ЮНІСЕФ Дитячий фонд Організації Об’єднаних Націй
ВООЗ Всесвітня організація охорони здоров’я
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I. Що таке інвалідність?

Інвалідність в контексті прав людини
Права дітей з інвалідністю були закріплені у Конвенції про права осіб з інвалідністю (КПОІ), 
ухваленій в 2006 році. Ратифікація КПОІ передбачає дві складові – негайне зобов'язання 
забезпечувати особисті права кожної дитини з інвалідністю та курс на поступові системні зміни 
з метою реалізації цих прав. Відтак, постають два питання: кого слід відносити до категорії 
дітей з інвалідністю (а значить вважати суб’єктами прав відповідно до КПОІ), та як вимірювати 
якісний вплив системних змін на життя дітей з інвалідністю? Відповідь на обидва потребує 
попереднього з’ясування більш фундаментального питання – що таке інвалідність? Конвенція 
визначає осіб з інвалідністю як «осіб зі стійкими фізичними, психічними, інтелектуальними або 
сенсорними порушеннями, таких, що в поєднанні з різними бар'єрами/перешкодами можуть 
завадити їхній повній та ефективній участі в житті суспільства нарівні з іншими» (Стаття 1).  

Ключові тези

• Розуміння оточуючих бар'єрів, що перешкоджають участі, є передумовою впрова-
дження інклюзивної освіти. Поняття обмеження участі має бути частиною визна-
чення чи класифікації інвалідності. 

• Традиційні категорії інвалідності відображають медичну модель та акцентують 
на тому, що вчитель не може змінити. Для підтримки інклюзивної освіти потріб-
на нова концептуальна модель інвалідності.

• МКФ, що розроблена Всесвітньою організацією охорони здоров'я, виходить за межі 
медичних та соціальних моделей та пропонує значно глибший контекст розуміння 
інвалідності.

Вправа

Анні, Сарі та Пабло поставлено діагноз синдром Дауна. Пабло, який народився у 1974 році, 
сьогодні є відомим іспанським актором та викладачем. Семирічна Анна перші три роки 
свого життя провела в українському дитячому будинку, доки її не удочерила американська 
родина. Вона відвідує місцеву школу і навчається разом з друзями. Сарі лише три місяці. 
Вона народилася з фетальним алкогольним синдромом. Мати відмовилась від неї відразу 
після народження, а решта родичів не бажають піклуватися про неї.

З огляду на визначення КПОІ, дайте відповідь на питання: чи мають Анна, Сара і Пабло 
однакові форми інвалідності? 
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Стаття 24 КПОІ розглядає інклюзивну освіту як засіб забезпечення поваги до людської різноманітності 
та найповнішого розвитку талантів, творчого потенціалу та вмінь дітей з інвалідністю. Вона 
вимагає від держав-учасниць забезпечення розумного пристосування та належної підтримки в 
межах системи загальної освіти. Усі держави-підписанти повинні належним чином контролювати 
та відстежувати прогрес на шляху до повної реалізації Конвенції. Для цього держави повинні 
запровадити механізми, необхідні для сприяння, захисту та моніторингу виконання Конвенції. 
Інклюзивна освіта – це процес покращення якості навчання та ступеню залучення всіх учнів. Таке 
навчання означає мати доступ, брати участь і досягати вагомих результатів. Термін «інклюзивний» 
наголошує на необхідності особливої уваги до дітей, які є уразливими до виключення, і чиї права на 
освіту часто порушуються. Детальніше про це йдеться у Буклеті №3 цієї серії.

Обмеження участі дітей з інвалідністю тривалий час розглядалися як прямі наслідки розладів та 
порушень. Традиційна термінологія інвалідності відображає цей медичний підхід, «націлюючись» 
на особу та нехтуючи оточенням як важливою складовою інвалідності. Ця термінологія 
зосереджена на медичних причинах і не бачить соціальної динаміки, тому в контексті прав людини 
вона породжує дуже тривожне явище, а саме – зводить людину до однієї категорії, маскуючи 
складність досвіду життя з інвалідністю. Традиційне «медичне» розуміння інвалідності, що 
передбачає надмірний фокус на особі, не реагує на зміни ступеню участі та не здатне враховувати 
вплив навколишнього оточення. Ці питання детально розглядаються в Буклеті №1 цієї серії.

Діти з інвалідністю частіше опиняються в несприятливих, 
некомфортних середовищах, що поглиблюють їх уразливість 
та обмежують можливості для навчання та змістовної участі. 
Така динаміка має руйнівний ефект, а отже погіршує досвід 
інвалідності. Відхід від цього хибного шляху передбачає 
таке розуміння інвалідності, яке дозволяє відстежувати 
взаємозв'язок між особливостями людини та її оточенням. 

Вправа

Підхід на засадах прав людини підкреслює важливість сприятливого середовища для 
забезпечення участі. 

Подумайте про сприятливі та несприятливі чинники середовища, які могли впливати на 
життя Анни, Сари і Пабло.
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Зрозуміло, що потрібен новий підхід до розуміння інвалідності, що виходитиме за межі опису 
порушень. Інклюзивна освіта полягає у створенні сприятливих умов та зміцненні  спроможності дітей 
брати повноцінну участь у житті суспільства. Для цього інвалідність необхідно розуміти як поняття, 
що описує не лише людей, а й життєві ситуації. Така нова концептуалізація має бути чутливою як до 
змін у середовищі, так і до змін міри участі. Універсальний дизайн для навчання – це важлива основа 
для створення гнучких та адаптивних навчальних середовищ.1 Але для повного виконання Статті 24 
КПОІ та реалізації ефективних індивідуальних заходів підтримки усе ще потрібно зрозуміти вплив 
сенсорних, інтелектуальних або фізичних порушень на навчання та повноцінну участь.

Проблема традиційної термінології інвалідності
Інвалідність у традиційній термінології розуміють як проблему конкретної особи. Щоб описати 
цю проблему, вихоплюють кілька характеристик, згруповують їх та позначають певним терміном. 
Основна увага при цьому приділяється причинам та характеристикам, тобто етіології й патології 
захворювань чи розладів. Наприклад, синдром Дауна – це генетичний розлад, пов’язаний із набором 
психічних та фізичних симптомів різного ступеню складності. Але знання про наявність цього 
захворювання в Анни, Сари та Пабло не дає нам жодного уявлення про їхні життєві обставини, так 
само, як і знання про існування в них певних інтелектуальних розладів не допоможе нам зрозуміти 
специфіку досвіду життя з інвалідністю для кожного з них. І найголовніше те, що знання про певне 
порушення та пов’язані з ним обмеження нічого не кажуть нам про здібності й таланти людини. 

Категорійні концепції інвалідності відображають медичний підхід. При цьому чинники середовища 
розглядаються не як проблема, а радше як детермінанти, що пояснюють її виникнення, чи фактори 
ризику її ускладнення. У випадку Сари комплексна соціальна динаміка спрощена до таких термінів як 
«алкоголізм» і розглядається суто як причина порушення чи розладу. Хоча медичний підхід врешті-
решт було визнано однобоким та неприйнятним, з точки зору прав людини, категорійні підходи до 
опису інвалідності усе ще превалюють. Більшість людей не ставлять під сумнів постулати, що лежать 
в основі цих термінів та надмірне спрощення складних проблем, які вони відображають. 

Традиційна термінологія приховує динаміку та складності, виявляти які покликаний підхід на засадах 
прав людини. Наприклад, «розлади навчання», насправді, є проблемою участі, яка не відповідає 
«стандартам», а радше звичним очікуванням вчителя чи школи. Термін «розумова відсталість» 
означає відставання когнітивного розвитку, але замовчує факт збережених когнітивних можливостей. 
Синдром дефіциту уваги та гіперактивності (СДУГ) описує обмеження, пов’язані з певними видами 
діяльності, таких як сидіння на стільці протягом кількох годин. Зазвичай, дуже мало уваги надається 
тому факту, що використання цих термінів автоматично приписує проблему особі. Застосування 
в такий спосіб ярликів до людей за труднощі, що виникають у певних життєвих ситуаціях, 
суперечить принципам створення інклюзивності  в  освіті. 

Одним з важливих аргументів проти використання традиційної категорійної термінології інвалідності 
для опису специфіки обставин кожної дитини є те, що, приписуючи ярлики, замовчуються бар'єри, 
якими оточена дитина. Незважаючи на однаковий діагноз, описані вище троє осіб із синдромом 
Дауна, ймовірно, живуть у дуже різних обставинах і стикаються у своєму житті з абсолютно 
різними проблеми. При цьому деякі з цих проблем не мають нічого спільного з порушеннями, хоча 
безперечно загострюють проблему. Факт народження в турботливій родині (на противагу життю 
в притулку з моменту появи на світ) матиме більший вплив на розвиток дитини, ніж наявність (або 
відсутність) у неї синдрому Дауна. 

Інклюзивна освіта покликана створювати сприятливе 
середовище. Тому опис інвалідності (обмежень життєдіяльності) 
повинен містити інформацію про те, як це можна зробити. 
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Іншим аргументом проти категорійної концептуалізації інвалідності є те, що вона представляє 
характеристики як закріплені та незмінні. Зрозуміло, що такі ярлики обеззброюють вчителів, 
не залишаючи жодних важелів професійного впливу. Вчителям потрібна інформація про сильні 
сторони, таланти й найважливіше – про фактичний досвід, успіхи та труднощі дитини в навчальній 
та соціальній складових освітнього процесу. Троє наших героїв із синдромом Дауна дуже 
відрізнятимуться один від одного у здатності взаємодіяти з іншими, навчатися та адаптуватися 
до конкретних вимог класного середовища. Знання про існування інтелектуальних розладів не 
допоможе зрозуміти їхні здібності, таланти та прагнення. Відмінності, що реально впливають на 
навчання, залишаються прихованими, і тому їх часто неправильно розуміють. 

Інклюзивна освіта покликана забезпечити навчання та участь. 
Тому вчителі повинні знати, як порушення впливають на 
участь, і що потрібно зробити для мінімізації цього впливу.

Отже, можна зробити висновок, що традиційна термінологія сама по собі є потужним 
бар’єром до впровадження інклюзивної освіти. Вона сприяє упередженням та дискримінації 
і зосереджується на фіксованих характеристиках, ігноруючи те, що можуть зробити вчителі. 
Замість обґрунтування їхніх дій, вона породжує серед вчителів безпорадність і посилює почуття 
залежності від спеціалістів у навчанні цих дітей. Категорії інвалідності нехтують впливом 
середовища, зокрема соціальних процесів, що й спричинює зарахування дітей до цієї категорії. 

Новий підхід до концептуалізації інвалідності
На проблему навішування на дітей ярликів «інвалідності» та використання для цього медичної моделі 
звернули увагу кілька десятиліть тому. Пошуками нових підходів до визначення інвалідності почали 
займатися ще з 1970-х років. Відтоді використання соціальної моделі дозволило розробити нові 
парадигми трактування інвалідності. Проте здебільшого вони описували виникнення та динаміку 
«інвалідності» як абстрактної концепції, а не переймались питанням опису фактичних «обмежень 
життєдіяльності», з якими живуть люди. Тим часом, інвалідність частіше розглядалася крізь призму 
дискримінації та бідності, людського багатоманіття, позбавлення доступу та прав людини. 

Вправа

Враховуючи вищезазначене, спробуйте записати ознаку більш вдалої концепції 
інвалідності.
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Наявність стількох точок зору вказує на те, що 
інвалідність – це значно складніше явище, ніж 
його описують прості категорії, і що інвалідність 
краще розуміти як результат взаємодії особливостей 
середовища та особи. 

КПОІ пов'язує інвалідність з особами як суб’єктами 
права, але зосереджується на взаємодії порушень 
здоров’я з бар'єрами, що їх створює середовище, 
перешкоджаючи повноцінній та ефективній участі 
людини в житті суспільства. Фактично, першочергової 
уваги потребують обставини, а не сама людина. Таке 
розуміння інвалідності повинно визначати напрям 
не тільки процесів моніторингу та імплементації, а й 
керувати усією, пов’язаною з проблемами інвалідності 
діяльністю ЮНІСЕФ, як однієї з агенцій розвитку ООН.

Розробка та публікація міжнародних класифікацій з 
питань здоров’я є частиною організаційного мандату  
Всесвітньої організації охорони здоров’я – ще однієї 
спеціалізованої агенції системи ООН. Серед таких 
міжнародних класифікацій – Міжнародна класифікація 
функціонування, обмеження життєдіяльності і 
здоров’я (МКФ), опублікована в 2001 році. Похідна версія 
МКФ-ДП (Діти та підлітки) побачила світ у 2007 році. 
Здійснивши в 2012 році оновлення та перегляд цих 
документів, сьогодні ВООЗ завершує роботу по 
об’єднанню обох класифікацій в одну.

Всесвітня асамблея охорони здоров’я визнала МКФ новою стандартною класифікацією обмеження 
життєдіяльності та рекомендувала її для використання з метою пояснення інвалідності, планування 
дій та моніторингу прогресу держав на шляху до виконання ними своїх зобов’язань щодо захисту та 
пропагування прав осіб з інвалідністю. 

Обмеження життєдіяльності слід розуміти як багатовимірне 
явище, де інвалідність та функціонування позначають два кінці 
континууму людського функціонування, яке проявляється 
винятково у життєвих ситуаціях. Це результат комплексної 
взаємодії між людиною та середовищем.

Мал. 1. Всесвітній звіт про інвалідність 
використовує МКФ як концептуальні 
засади

Різні життєві ситуації передбачають участь людей у найнеобхідніших видах діяльності, 
таких як навчання, спілкування, взаємодія чи пересування. Те, наскільки активно особи з 
інвалідністю зможуть брати участь у цих соціальних доменах, залежить від багатьох чинників. 
Ці домени відображені в різних статтях КПОІ (наприклад, «Самостійне проживання», 
«Особиста мобільність», «Освіта» чи «Праця та зайнятість»). Саме тому для впровадження та 
моніторингу виконання Конвенції дуже важливо знати й використовувати МКФ.
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II. Знайомство з МКФ та МКФ-ДП

Філософія та історія питання
МКФ є однією з трьох складових «Родини міжнародних класифікацій ВООЗ». Міжнародна 
класифікація хвороб (МКХ) зосереджується на проблемах здоров’я, а саме на захворюваннях, 
розладах та травмах. Її вперше було опубліковано ще у 1901 році; наразі її оновлюють, зокрема 
з метою кращої сумісності з МКФ. В МКХ завжди домінувала діагностична модель. Як наслідок, 
зумовлений нею категорійний підхід створив чіткі категорії для розрізнення різних типів інвалідності.

МКФ бере свої витоки ще з 1970-х років, 
коли з’явилася потреба  
фіксувати наслідки хвороб для життя 
людей, а не просто діагностувати 
захворювання. Попередня 
класифікація, під назвою  
«Міжнародна класифікація порушень, 
обмеження життєдіяльності  
та фізичних недоліків», була 
опублікована у 1980 році для 
проведення досліджень. Знадобилось 
понад 20 років, аби Всесвітня асамблея 
охорони здоров’я 2001 року нарешті 
ухвалила оновлену версію документа. 
Робота над третім компонентом 
класифікацій наразі продовжується; 
основна увага у ньому 
приділятиметься медичним 
втручанням (Міжнародна 
класифікація медичних втручань – 
МКМВ).

Ключові тези

• МКФ – одна з трьох класифікацій, що стосуються здоров’я та благополуччя, і охоплює 
усі аспекти людського здоров’я та пов’язані зі здоров’ям складові благополуччя.

• МКФ – конструкція, що пропонує терміни та формулювання, необхідні для опису 
інвалідності в контексті сприятливих чинників та бар’єрів навколишнього 
середовища. МКФ описує не самих людей, а життєві ситуації, в яких вони опинились.

• Функціонування та Інвалідність (обмеження життєдіяльності) – це узагальнюючі 
терміни, що описують результати взаємодії між усіма компонентами МКФ. 
Відповідно, модель МКФ візуалізує існуюче на сьогодні розуміння цієї взаємодії. МКФ 
може застосовуватися в усіх галузях та стосовно усіх вікових груп, але у спосіб, що 
сприяє розширенню можливостей осіб з інвалідністю.

Мал. 2. Родина міжнародних класифікацій ВООЗ (WHO-FIC)

М іжнародна 
К ласифікація 
Х вороб

МКХ: розлади, етіологія, 
прояви, критерії діагности-
ки та функціональні риси

М іжнародна 
К ласифікація 
Ф  ункціонування, 

обмежень 
життєдіяльності і 
здоров’я

МКФ: функціонування 
та обмеження 
життєдіяльності, чинники 
середовища та особистісні 
фактори

М іжнародна 
К ласифікація 
М едичних 
В тручань 

МКМВ: цілі, заходи та 
засоби медичних втручань
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Сьогодні інвалідність більше концептуально не розглядається 
як наслідок захворювання; натомість її розуміють як динамічну 
взаємодію між станом здоров’я людини, чинниками 
навколишнього середовища та особистісними факторами (це 
більше не лінійна, а інтерактивна модель). 

Статут Всесвітньої організації охорони здоров’я від 1948 року містить визначення здоров’я як 
«стану повного фізичного, душевного та соціального благополуччя, а не тільки відсутності 
захворювань та недугів». Здоров’я – це результат динамічної взаємодії між біологічними, 
психологічними та соціальними процесами. За цією традицією, МКФ ґрунтується на біо-
психосоціальній моделі. Царина МКФ охоплює всі аспекти людського здоров’я та пов’язані зі 
здоров’ям компоненти благополуччя, зокрема наявність змістовних стосунків та отримання 
високоякісної освіти. МКФ не охоплює обставин, у яких дискримінація чи виключення зумовлені 
винятково  соціальними чинниками, такими, наприклад, як релігія, стать або етнічне походження. 
Проте в контексті здоров’я та благополуччя вона має універсальне застосування. 

В МКФ йдеться не тільки про осіб з інвалідністю, але про всіх 
без винятку людей. 

Вправа 
Те, що ВООЗ розробила три різні класифікації, підтверджує той факт, що порушення, 
інвалідність та втручання необхідно розглядати окремо. 

Анні, Сарі та Пабло було присвоєно один і той самий код МКХ. Подумайте про відмінності 
у функціонуванні (враховуючи чинники навколишнього середовища) та відмінності у 
підтримці, що необхідна цим дітям для повноцінної участі.

МКФ цінна тим, що дозволяє описати складові здоров’я, зрозуміти взаємодію між пробле-
мами здоров’я, функціонуванням та інвалідністю і контекстуальними факторами. Функціо-
нування та обмеження життєдіяльності розглядаються як результат складних взаємодій 
між біологічними, психологічними та соціальними чинниками. МКФ пропонує єдину мову 
для вивчення динаміки цих компонентів та їх наслідків, а отже, є основою для розуміння 
важелів для поліпшення життєвої ситуації людей з інвалідністю. 
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МКФ дає визначення компо-
нентів функціонування та об-
межень життєдіяльності, але 
НЕ прописує і не вказує, хто 
є «нормальним», а хто «має 
інвалідність». Міжнародні дані 
щодо обмеження життєдіяль-
ності чітко показують, що ін-
валідність в різних контекстах 
сприймається та визначається 
по-різному. Показники визна-
чення різняться, як і відсоток 
людей, які вважають себе 
особами з інвалідністю. Це 
може бути обумовлено різним 
життєвим досвідом, різним 
самосприйняттям, чи викорис-
танням різних індикаторів для 
визначення функціональних 
обмежень проблемою.

Визначення індикаторів, а відтак рішення стосовно того, кого слід включати чи виключати з 
числа таких, що мають інвалідність, залежить від конкретної мети. Наприклад, якщо йдеться 
про виплату грошової допомоги або надання послуг з підтримки, то такими, що відповідають 
визначенню, будуть визнані окремі особи. Застосовані критерії можуть враховувати тяжкість 
порушень або обмеженість їхніх життєвих обставин. За цими критеріями, Сара вочевидь 
буде розглядатися як дитина з інвалідністю. Але коли йдеться про антидискримінаційне 
законодавство, то визначення має бути значно ширшим, оскільки, незважаючи на практично 
повну відсутність обмежень у функціонуванні, Пабло усе ще може зазнавати дискримінації 
через синдром Дауна. Використання універсального дизайну у громадських місцях матиме 
користь для будь-кого з обмеженою мобільністю – не тільки для осіб з інвалідністю, але й для 
молодих мам з візочками, людей з багажем та громадян похилого віку. 
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Мал. 3. Дані про кількість дітей віком 2-4 роки, у яких виявлено особливості за результатом 
використання скринінгу «10 запитань», вміщеного в дослідженні МІКС 2005-06

Мал. 3. Результати дослідження МІКС 2005-06 показують відмінності 
у показниках інвалідності в різних країнах (Ґотліб та ін. 2009)

Вправа 
 
Пабло Пінеді було сім років, коли йому поставили діагноз синдром Дауна. При цьому 
він навчився читати у чотири роки. Сьогодні він – відомий актор та вчитель. Чи варто 
його вважати людиною з обмеженням життєдіяльності (інвалідністю)?  
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Структура МКФ
МКФ поділена на дві головні частини. Перша зосереджується на функціонуванні та обмеженні 
життєдіяльності (інвалідності); друга описує контекстуальні фактори. Окрім того, кожна з частин 
має дві складові: (1) Функціонування та обмеження життєдіяльності: компонент «Функції 
та структури організму» та компонент «Діяльність та участь» і (2) Контекстуальні фактори: 
компонент «Фактори навколишнього середовища» та «Особистісні фактори». Головна увага в 
класифікації приділяється саме функціонуванню та обмеженням життєдіяльності як медичним, 
так і пов’язаним зі здоров’ям складовим благополуччя. Контекстуальні фактори представлені 
зовнішніми (середовищними) та внутрішніми (особистісними) чинниками, що впливають на 
функціонування у певних життєвих ситуаціях. 

Частина Функціонування та обмеження життєдіяльності описує системи організму (функції та 
структури організму), наприклад, «розумові функції»/«структури нервової системи» чи «функції 
травної, ендокринної систем чи метаболізм», а також сфери життя (діяльність та участь), які 
в МКФ називаються «доменами». Серед останніх, наприклад – «Навчання та застосування 
знань», «Комунікація», «Мобільність» чи «Міжособистісні взаємодії та стосунки». Проте, 
класифікація не визначає, як саме потрібно описувати «інвалідність», або як розвиваються 
обмеження життєдіяльності; вона просто пропонує різні конструкції та домени, які можна 
використовувати у таких цілях.

Вправа

Подумайте про Анну, Сару та Пабло. За якими критеріями можна визначати їхній статус? 
І для якої мети (наприклад, надання послуг, соціальний захист, відстоювання їхніх прав) 
можлива їхня ідентифікація?

У 2012 році ЮНІСЕФ та ВООЗ опублікували документ, в якому зафіксовані результати 
спільних обговорень питань раннього розвитку та інвалідності. У цій публікації МКФ та 
МКФ-ДП представлено як спільну для обох агенцій конструкцію, якою слід послуговуватись 
у діяльності, націленій на забезпечення прав дітей.

МКФ схожа на мову: вона пропонує терміни, за допомогою яких можна говорити про 
інвалідність, але яку історію розповісти, залежить винятково від мовця.
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Наведена нижче модель дозволяє візуально представити сучасне розуміння взаємодії між 
різними компонентами:

Функціонування особи в будь-якому домені є результатом складної взаємодії між станом 
здоров’я (визначається МКХ), іншими доменами функціонування та обмежень життєдіяльності, 
а також факторами навколишнього середовища і особистісними факторами. Щоб описати 
повний стан здоров’я людини, потрібно використати усі компоненти, а не тільки функції та 
структури організму. Особистісні фактори є частиною моделі, але їх не включено в класифікацію 
через дуже значні соціально-культурні відмінності, пов’язані з ними.

Кожен компонент складається з різних доменів, представлених як розділи. В межах кожного 
домену (чи розділу) існують категорії, що є одиницями класифікації. Тому, щоб використовувати 
МКФ не тільки як «спільну мову», але і як класифікацію, потрібно вибирати та вживати 
відповідні окремі категорії чи коди. Можна обирати будь-яку категорію, що описує той чи 
інший стан здоров’я, та спільно з кваліфікатором використовувати це для з’ясування меж або 
масштабів функціонування чи обмеження життєдіяльності у цій категорії. Крім того, категорії 
можна обирати для привернення уваги до позитивних аспектів функціонування, а не тільки 
для виявлення проблем. Масштаб проблеми в певній категорії можна виразити за допомогою 
числових кодів – від 0 (немає проблем) до 4 (серйозна проблема), що додаються до буквено-
цифрового коду категорії.

Стан здоров’я
(розлад чи хвороба)

Функції організму
та структури

Діяльність Участь

Фактори
середовища 

Особистісні 
фактори

Мал. 4. Модель МКФ
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Опис функціонування за допомогою МКФ 
МКФ можна використовувати з різним рівнем деталізації для опису функціонування та 
інвалідності. У найзагальнішому сенсі, концепції та терміни МКФ разом з моделлю забезпечують 
базову термінологію для обговорення та аналізу природи й динаміки функціонування та 
обмеження життєдіяльності у контексті знання про бар’єри та сприятливі чинники середовища. 
Це може бути корисним для того, щоб скомунікувати результати різних спостережень 
діяльністю та отримати загальне розуміння життєвої ситуації людини. Таке використання також 
корисно для того, щоб уможливити слушність різних думок і поглядів, скажімо пов'язаних з 
можливим походженням і динамікою видимої проблеми, наприклад: чи дійсно проблеми з 
навчанням викликані проблемами організму (наприклад, вищою когнітивною функцією) чи 
відсутністю належної підтримки з боку вчителя (фактор навколишнього середовища)? У 
такому випадку використовувати специфічні категорії чи коди МКФ не потрібно.

Визначення. В контексті здоров’я:

• Функції організму – це фізіологічні функції систем організму (у тому числі 
психологічні функції).

• Структури організму – це анатомічні частини тіла, такі як органи, кінцівки та їх 
складові частини.

• Порушення – це проблеми, що виникають у функціях або структурах організму, такі 
як істотне відхилення чи втрата.

• Діяльність – це виконання особою завдання або дії.
• Участь – це залучення особи до життєвої ситуації.
• Обмеження діяльності – це труднощі, яких може зазнавати особа в процесі 

діяльності.
• Обмеження участі – це проблеми, яких може зазнавати особа при залученні до 

життєвих ситуацій.
• Фактори середовища створюють фізичне і соціальне оточення, середовище 

відносин і ставлень, де люди живуть і проводять свій час.

Вправа

Подумайте про Анну, Сару та Пабло. Які відмінності можуть існувати між ними з точки 
зору функцій та структур організму, діяльності та участі, а також факторів навколишнього 
середовища?  Спробуйте записати по три характеристики для кожного з них. 
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Якщо МКФ використовується як класифікація, то для кодування інформації застосовуються 
відповідні категорії. Кодування за допомогою МКФ вимагає не тільки глибинного розуміння 
класифікації, але й використання адекватних джерел інформації та інструментів оцінки. Опис 
такої діяльності виходить далеко за межі завдань цього буклету, який не містить необхідної 
інформації та настанов щодо використання МКФ як класифікатора. 

Єдиного чи універсального підходу до вимірювання функціонування не існує, і у багатьох 
випадках окремі фахівці з різною професійною підготовкою можуть використовувати різні 
методи. Наприклад, проблеми з функціями зору вимагають спеціальних діагностичних 
процедур, які проводить спеціаліст. Але проблеми з читанням можуть бути виявлені на 
основі спостережень вчителя, за результатами перевірки чи самооцінки. У деяких ситуаціях 
має сенс кодування на основі даних, записаних зі слів самої дитини, наприклад, коли треба 
дослідити її роль у сімейних взаєминах або участь у житті громади. В інших випадках, 
наприклад, для визначення права на отримання допомоги за інвалідністю, більш доречними є 
об'єктивні підходи до документування проблем з функціонуванням.
 

Одним з викликів опису функціонування за допомогою МКФ є вибір правильних кодів з більш 
ніж 1450, включених до класифікації. МКФ-ДП містить ще більше кодів, аби краще описати 
функціонування дітей наймолодшого віку. Яка інформація вважатиметься «правильною» чи 
актуальною, також залежить від точки зору та підготовки оцінювача. Загалом, джерело даних, 
підхід до отримання інформації та рівень деталізації мають відповідати кінцевому призначенню 
оцінки. Якщо метою дослідника є краще розуміння існуючих труднощів, пов'язаних із участю 
в класній роботі, то обраний зміст і категорії очевидно відрізнятимуться від тих, які необхідні 
для навчання конкретних комунікативних навичок. Так деякі домени функціонування краще 
підходять для оцінки когнітивних здібностей, ніж для опису соціальної участі. Перевага МКФ 
полягає в тому, що вона дозволяє вибирати зміст для конкретних компонентів або проблем, 
при цьому забезпечуючи уніфіковану структуру, в якій можна розмістити всю цю інформацію. 

Вправа

Фахівці ВООЗ створили онлайн-версію МКФ та МКФ-ДП. Вона корисна для ознайомлення з 
МКФ, а її пошукова функція дозволяє користувачеві побачити, які коди стосуються, скажімо 
«Навчання» («Learning»), «Їжі» («Food») чи інших сфер діяльності.
http://apps.who.int/classifications/icfbrowser/

Відкрийте у браузері онлайн-версію МКФ та знайдіть записані Вами характеристики 
Анни, Сари та Пабло.
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Іншою перевагою МКФ є те, що функціонування та обмеження життєдіяльності тут 
розглядаються як континуум. У кожній категорії можна задокументувати не лише відсутність 
або наявність проблеми, але й рівень складності проблеми. Для цього можна використати 
кваліфікатори МКФ. Однак, особливо у випадку опису обмеження участі, можлива розбіжність 
у поглядах і оцінках вчителів, батьків та дітей. Посилання на кваліфікатори дозволяє виявити 
рівень функціонування, інтерпретований різними людьми та спостережений у різних ситуаціях. 
Це важливо для вибору майбутнього втручання або планування стратегії підтримки. 

Мову та зміст МКФ можна використати для кращого розуміння таких конструкцій, як 
«недостатній інтелектуальний розвиток», «поведінкові проблеми» чи «дискримінація», коли їх 
використовують різні люди в описові ситуації однієї і тієї ж дитини. Замість обговорення того, 
чиє сприйняття проблеми є правильним, розуміння цих конструкцій можна організувати за 
допомогою МКФ таким чином, щоб підкреслити схожість та відмінність в розумінні наявної 
проблеми, а також виявити допоміжну чи суперечливу інформацію.

Застосування МКФ
МКФ – це інформаційна система для організації даних, пов'язаних із функціонуванням та 
обмеженням життєдіяльності. Відтак її можна використовувати в будь-яких умовах та для 
будь-яких цілей. МКФ було створено у дусі партнерства та задля забезпечення прав людей 
з інвалідністю. ВООЗ підтверджує право людей називати себе так, як вони того бажають, 
і підтримує принципи широкого залучення до визначення терміну «інвалідність». Тому 
важливо, щоб кваліфікація та оцінка сприяла розширенню можливостей людей і не допускала 
позбавлення прав та дискримінації. Як і будь-
який інший науковий інструмент, МКФ може 
використовуватися неправильно чи зловмисно. 
Саме тому ВООЗ запровадила етичні керівництва 
стосовно використання МКФ з вимогами 
щодо поваги й конфіденційності, клінічного 
використання МКФ та використання інформації 
МКФ у широкому соціальному контексті.

МКФ побудована на принципі, згідно з яким у 
центрі уваги знаходяться життєві обставини, 
а не самі люди. З огляду на це МКФ підтримує 
перехід від моделі благодійності до моделі 
адвокації соціальних змін з метою забезпечення 
прав людини. Відповідно до положень КПОІ, 
МКФ та МКФ-ДП охоплюють широке коло 
факторів, у тому числі вплив навколишнього 
середовища на участь та соціальне включення 
дітей з інвалідністю. Описуючи становище осіб з 
інвалідністю у контексті більш загальних проблем 
прав людини, наприклад, виключення з системи 
освіти чи обмежений доступ до зайнятості, МКФ 
дозволяє виявити дискримінацію та бар'єри, 
створені середовищем. Відтак, ця класифікація 
може ефективно використовуватися для адвокації 
на місцевому, регіональному, національному та 
міжнародному рівнях. Використання МКФ у ролі 

Мал. 5. Практичний посібник  
з використання МКФ
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спільної мови може допомогти «навести мости» між активістами, широкою громадськістю, 
політиками та фахівцями з метою розробки національних стратегій захисту прав осіб з 
інвалідністю.

Усі сфери життя потребують уваги до прав осіб з інвалідністю. Тому освіта, охорона здоров'я 
та соціальний сектор повинні належним чином координувати свою діяльність і розробку 
політики. МКФ може стати спільним знаменником для створення міжгалузевих стратегій або 
планів дій. Країни можуть використовувати МКФ у національному законодавстві та політиці 
для виконання своїх зобов’язань за КПОІ. Інклюзивний погляд на інвалідність, що його пропагує 
МКФ, є корисним для виявлення тих напрямів і сфер, де особи з інвалідністю стикаються з 
обмеженнями участі. Це може допомогти підвищити рівень поінформованості суспільства та 
мобілізувати необхідні соціальні дії.

Демографічні дослідження та переписи населення важливі для отримання загальної картини 
того, як живуть дорослі і діти з інвалідністю. Вашингтонська група зі статистики інвалідності 
отримала мандат від ООН на розробку інструментарію для вимірювання обмеження 
життєдіяльності на основі МКФ. Пропонований ними список з шести питань можна включати 
до перепису населення з метою виявлення людей з функціональними обмеженнями, здатними 
завадити їм брати самостійну участь у житті суспільства. У співпраці з ЮНІСЕФ було також 
розроблено розширений набір питань щодо дитячої інвалідності, які, зокрема, вивчають 
фактори навколишнього середовища. Порівняння особливостей життєвих обставин та ступеню 
участі в освіті та сімейному житті осіб з інвалідністю з тими, у кого її немає, є ефективним 
способом визначення соціальної інклюзії. Додаткова інформація з цього питання міститься у 
Буклеті №4 цієї серії. 

Нарешті, МКФ також можна використовувати як систему та класифікацію, необхідні для 
визначення та оцінки послуг, що повинні надаватись, а також для планування та оцінювання 
якості втручань чи наданих послуг. МКФ також варто включати до програм підготовки медичних 
працівників, педагогів та інших фахівців, які спільно працюють з особами з інвалідністю.

Республіка Молдова розробила Дорожню карту впровадження МКФ як частини урядового 
Плану дій в рамках Стратегії соціального включення осіб з інвалідністю. Представництво 
ЮНІСЕФ в Молдові забезпечує технічну допомогу в частині, що стосується становища дітей 
з інвалідністю.

ВООЗ наразі розробляє Базу даних впровадження Родини міжнародних класифікацій 
(WHOFIC). Розділ, присвячений МКФ, міститиме докладну інформацію про те, які країни 
використовують МКФ, і яким чином.

http://apps.who.int/gho/data/node.whofic, перейти за посиланням (Implementation of WHO 
Classifications)
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III. Визначення інвалідності у контексті 
інклюзивної освіти

Розуміння інвалідності

Для досягнення нового розуміння інвалідності варто  
критично переосмислити знання, що лежать в основі 
традиційних концепцій.

Класифікація – це процес зарахування об'єктів до взаємовиключних класів відповідно до 
встановленого набору принципів. У випадку МКФ, частини та компоненти забезпечують структуру, а 
модель роз'яснює взаємозв'язок між ними. Категорії МКФ є «цеглинами», структурними елементами 
для опису інвалідності, які залишаються однозначними та помітними впродовж усього процесу 
класифікації (на відміну від категорійних концептуалізацій, де кожна категорія ці «цеглини» 
приховує). Застосування кодів до інших людей вимагає глибокого знання МКФ, проте, застосувавши 
їх до власних знань та поглядів, можна досягти глибшого розуміння того, чим є інвалідність в 
уявленні людей.

МКФ також можна вважати інформаційною системою, яка допомагає зрозуміти логіку у категоріях 
інвалідності. МКФ можна використовувати для «демонтажу» і детального аналізу конструкцій 
інвалідності. Такий аналіз допоможе сформувати абсолютно нове розуміння того, чим насправді є 
інвалідність, або як її краще визначити.

Ключові тези

• Визначення інвалідності є актом свідомої категорізації, тим, що люди роблять для 
кращого розуміння та сприйняття. А оскільки таке розуміння впливає на подальші 
дії та ставлення, можливо є потреба в переосмисленні.

• Поняття участі та обмеження участі є наріжними каменями розуміння 
інвалідності у контексті інклюзивної освіти. Визначення прогалин в участі є 
передумовою розуміння проблем дискримінації та недостатності підтримки.

• Інклюзивна освіта передбачає створення сприятливих середовищ не тільки у 
школах, але й в усіх сферах життя, важливими для навчання та участі. Саме тому 
важливо не обмежуватись виявленням бар’єрів у стінах школи.

В одному зі своїх інтерв’ю Пабло Пінеда зазначив: «Синдром Дауна – це не хвороба, а 
просто ще одна ознака особи». Якщо перекласти це мовою МКФ, він говорить, що синдром 
Дауна варто вважати особистісним фактором, а не станом здоров’я. Гомосексуалізм 
вилучили з Міжнародної класифікації хвороб лише в 1990-му році (10-е видання МКХ), коли 
фахівці у галузі охорони здоров’я визнали, що гомосексуалізм не є вродженою загрозою 
благополуччю та здоров’ю. Людські знання постійно змінюються та еволюціонують. Те, що 
ми цінуємо сьогодні, може виявитися безнадійно застарілим уже завтра, тому перш ніж 
оцінювати слушність поглядів інших, кожен має прагнути краще зрозуміти свої.
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Щоб сформулювати нове визначення інвалідності, потрібно зрозуміти специфіку використання 
наявних категорій. Важливе правильне розуміння різниці між поняттями «дані», «інформація» та 
«знання». Тож знання є частиною нашого способу мислення, це –  специфічна традиція, «школа 
думки» притаманна людям певного фаху. МКФ може допомогти пояснити концепції та виявити 
відмінності у їх розумінні. У свою чергу, уся наявна інформація, організована за допомогою МКФ, 
забезпечує краще розуміння усієї динаміки, що впливає на досвід інвалідності. І знову ж таки, різні 
люди можуть мати різні погляди, а класифікація та модель МКФ це виявить і підкреслить. 

З іншого боку, МКФ допомагає упорядкувати та зрозуміти дані, отримані у процесі спостережень, 
тестів, досліджень або інтерв'ю. Використання МКФ відкриває дискусію: який метод краще 
застосувати для оцінки певного компоненту функціонування та обмеження життєдіяльності? 
В яких випадках можна покластись на дані, надані самою особою, а коли необхідні результати 
обстеження медичним працівником? Зрештою, які аспекти функціонування може оцінити сам 
вчитель? Безперечно, відповіді на ці запитання не завжди однозначні, але їх постановка дає 
краще розуміння того, як сприймати і трактувати інвалідність.

Акцент на участі  
Даючи визначення інвалідності в контексті інклюзивної освіти, варто керуватись поняттям 
участі як відправною точкою для аналізу та подальших втручань. Дбати про ширшу участь 
дитини – означає зменшити вплив наявних в неї порушень на діяльність шляхом позитивної 
зміни її оточення. Мета інклюзивної освіти – створити умови, за яких дитина зможе навчатись 
відповідно до всієї повноти своїх можливостей; її суть – у забезпеченні можливостей і створенні 
сприятливих середовищ як у школі, так і поза її межами. Хоча якісна участь дитини вже є 
самодостатньою освітньою метою, вона є також передумовою і шляхом до досягнення більшої 
мети, адже освіта, як ніщо інше, сприяє соціальній включеності та благополуччю підлітків та 
дорослих з інвалідністю у майбутньому. Забезпечення участі сьогодні створює підвалини, на 
яких вибудовуватиметься участь у майбутньому житті. Відтак, участь в освіті означає досягнення 
і здобутки – те, що дитина може взяти з собою в подальше життя після закінчення навчання.

Надання концепціям 
практичного виміру 

Дані
Дрібні елементи знання:

усталене представлення 
і тлумачення

Читання даних

Роз’яснення  концепцій

Інформація
Затрикульовані

чи вербалізовані знання, 
що є частиною структури

 або системи

Розуміння даних

Встановлення
концепцій

Знання
Знання та переконання,

що стоять за концепціями,
основа знань

Осмислення
і трактування  даних

Мал. 6. МКФ як інформаційна система для поєднання даних і знань
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Аналізуючи обмеження участі в контексті здоров'я, МКФ можна використовувати для кращого 
розуміння специфіки ситуації окремої дитини або молодої людини. Участь визначається у 
системі МКФ як «залучення індивіда до життєвої ситуації», а обмеження участі – це проблеми, 
з якими стикається ця особа у спробах долучитися, бути залученою чи залишитися залученою. 
МКФ описує домени (царини) та категорії, в яких можна оцінити участь. 

Водночас МКФ не містить рекомендацій щодо методу збору даних, які можуть вплинути на 
рівень та якість участі. Яке джерело даних є найбільш прийнятним для того чи іншого домену 
або категорії, є питанням дискусійним, а те, що слід вважати «золотим стандартом», залежить 
від мети оцінки, а також таких чинників, як вік дитини, професійна підготовка оцінювачів та їхнє 
ставлення до інвалідності. При цьому необхідно завжди враховувати думку дитини та її рідних. 

Участь виявляється в тому, що роблять діти та молодь, а також як, де і для чого вони це 
роблять. Участь означає перебування у типових обставинах (наприклад, у загальноосвітній 
школі), із типовими правилами та практиками (наприклад, навчання поряд з іншими, 
харчування в їдальні), що створює важливі можливості (наприклад, перехід до вищої 
освіти, працевлаштування). Бути залученим – означає виконувати певну діяльність 
(компетенційна складова), відчуваючи причетність, єдність з колективом (емоційна 
складова), та маючи автономність та свободу вибору (когнітивна складова). При цьому 
необхідно розглядати всі три аспекти участі, а не лише один з них.

Домени діяльності та участі в МКФ та МКФ-ДП:

• Навчання та практичне застосування знань.
• Загальні завдання та вимоги.
• Комунікація.
• Мобільність.
• Самообслуговування.
• Домашній побут.
• Міжособистісні взаємодії та стосунки.
• Основні сфери життя (освіта, робота і зайнятість, господарська діяльність).
• Життя в громаді, соціальне та громадянське життя.
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Інвалідність є соціальним явищем. Формулювання «Діти з інвалідністю» вже саме по собі може 
створити бар’єр для участі. Таких дітей часто вважають «проблемою» або такими, що «мають 
проблему», тим самим фокусуючись на тому, чого вони не можуть робити (а не на тому, що 
можуть). 

Порушення також розглядають як те, що заважає участі дітей. Якщо розглядати дітей з 
інвалідністю як страждаючих, залежних, пасивних та уразливих, то «захист» може стати на 
заваді участі. МКФ може допомогти виявити подібні конструкції та допомогти фахівцям та 
батькам пояснити динаміку обмежень участі. 

Участь дітей з інвалідністю зазвичай вимірюється відносно до участі інших дітей. Визначення 
якісного розриву між ступенем участі дітей з інвалідністю та без неї є важливим першим 
кроком для подолання бар’єрів на шляху до інклюзії. Проте, виявляючи наявність такого 
розриву, важливо критично переглянути власне розуміння «ідеального ступеню участі», яке 
зазвичай ґрунтується на основі загальноприйнятої «норми». Можливо, варто прийняти факт 
багатоманітності в участі та просто повніше використовувати наявні можливості для навчання.

Акцент на середовищі
Освіта, насамперед, передбачає створення сприятливого оточення та можливостей для 
навчання. Тож особливо важливим завданням є чітко розуміти, які фактори оточуючого 
середовища є сприятливими, а які створюють бар’єри. МКФ містить перелік факторів, а відтак 
дає багато інструментів для опису ситуацій, у яких бар'єри безпосередньо перешкоджають 
участі в навчанні. Відтак, такі бар’єри зустрічаються не лише власне у школі, але й вдома чи 
по дорозі до школи. Неналежне харчування та одяг, відсутність допоміжних пристосувань 
та засобів, великі відстані між школою та помешканням, платня за навчання та інші чинники 
можуть вплинути на рішення сім'ї не відправляти свою дитину до школи. 

Вправа

Знайомлячись з МКФ та МКФ-ДП, Ви описали різні характеристики Анни, Сари та Пабло. 
Перегляньте Ваш список відповідно до зазначених вище доменів. 

Як можна використати усі домени, щоб краще зрозуміти їх здібності і таланти?
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Перебування в закладі створює середовище, де всі сфери життя формально регулюються 
адміністрацією в умовах постійного контролю; відтак діяльність обмежена, а поведінка 
керована таким чином, щоб спростити і полегшити функціонування закладу. Такі середовища 
фактично унеможливлюють залучення, розвиток відчуття причетності, участі. Натомість відчуття 
власної компетентності, автономності та причетності формується лише в середовищі, що здатне 
підлаштуватись до потреб дитини, та за умов індивідуалізованого спілкування, що допомагає 
розвинути почуття власного «Я». Якщо діти з інвалідністю не можуть зростати у своїх сім'ях, 
необхідно створювати альтернативні соціальні середовища, що забезпечать участь у всіх сферах 
(доменах) життя та діяльності. 

Аналізуючи фактори навколишнього середовища, варто почати з одного домену та з’ясувати, 
що потрібно для забезпечення змістовної участі. Наприклад, обравши «комунікацію», варто 
спробувати встановити, які фактори середовища впливають на обсяг та якість спілкування 
дитини в різних життєвих ситуаціях (наприклад, взаємодія з батьками вдома, стосунки з 
друзями та однолітками, участь у класі тощо). Такий акцент дозволить визначити основні 
перешкоди/бар'єри, що впливають на комунікацію в різних життєвих ситуаціях, та розробити 
загальні стратегії для подолання цих обмежень.

Фактори середовища в МКФ та МКФ-ДП:

• Товари та технології
• Природне середовище та спричинені людиною зміни у ньому
• Підтримка та стосунки
• Ставлення/погляди
• Послуги, системи та політики  

Вправа

Знайомлячись з МКФ та МКФ-ДП, Ви перелічили різні характеристики, притаманні Анні, 
Сарі та Пабло. Чи зважали Ви на сприятливі та несприятливі умови в їхньому оточенні? 
Визначіть фактори, які, ймовірно, матимуть вплив на їхні життя.
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Після визначення найтиповіших сприятливих та несприятливих факторів варто розглянути різні 
життєві ситуації – наприклад, дитина у школі. Участь означає можливість залучення до звичних 
для інших видів діяльності за звичних обставин. Шкільне оточення та розпорядок (звична 
почерговість видів діяльності) загалом передбачають певні очікування стосовно можливостей 
дитини, її здатності до самоконтролю, її мотивації та сили волі. Без додаткової уваги до 
забезпечення участі всіх дітей звичне шкільне середовище та розпорядок не передбачають 
альтернативних підходів та гнучких пристосувань. Універсальний дизайн для навчання може 
допомогти усунути бар’єри, створені негнучкими навчальними цілями, методами, матеріалами 
та системою оцінювання.

Нарешті, виявити перешкоди та бар’єри можна у спосіб, що не передбачає вивчення шкільного 
середовища та загального розпорядку, а зосереджений на конкретних ситуаціях, створених 
вчителем. Кожна з таких ситуацій передбачає використання вчителем певних інструментів або 
стратегій (при цьому вчителі часто не усвідомлюють припущень, що вони зробили, плануючи 
їх використання). Іншими словами, вчителі мають певні очікування стосовно того, які завдання 
можуть виконати діти і як. Діти, які не в змозі виконувати такі види роботи, що заплановані 
вчителем, очевидно, не зможуть брати в ній участь. Ситуативний аналіз дозволить виявити 
невідповідності між очікуваннями вчителя та можливостями учня.

Примітки
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IV. Використання МКФ в інклюзивній освіті

Виявлення
Раннє виявлення є важливим для створення сприятливого середовища та надання підтримки, 
яка забезпечить участь. Проте таке виявлення завжди створює ризик дискримінації. Наприклад, 
вчителі зазвичай мають менші очікування від дітей, у яких було виявлено інвалідність, а значить 
не ставлять перед ними завдань, які б стимулювали їх до навчання (як у випадку з іншими 
дітьми). У деяких країнах виявлення відкриває доступ до грошових виплат, але не до послуг. 
Такий підхід не передбачає обов’язкового виконання специфічних вимог до забезпечення 
навчання.

Думка про те, що правильний фахівець може раз і назавжди встановити діагноз, виявити 
основні причини та призначити лікування, є привабливою. Проте вплив розладу чи порушення 
на функціонування сьогодні розуміють набагато краще: такий вплив значною мірою залежить 
від того, що ще відбувається в житті дитини. Якщо дитина має можливість брати повноцінну 
участь в усіх сферах життя, вплив проблем зі здоров'ям можна звести до мінімуму. Проблеми 
зі здоров’ям можуть проявитись у будь-який момент, коли фактори зовнішнього впливу 
особливо несприятливі. Таким чином, виявлення не може бути разовою подією, а повинно стати 
неперервним процесом, націленим, у першу чергу, на виявлення можливостей.

Інвалідність (як і обмеження життєдіяльності загалом), за визначенням МКФ, – це результат складної 
взаємодії функціонування та контекстуальних факторів. Тому виявлення повинно враховувати 
фактори навколишнього середовища, а не зводитись до діагностики розладів та порушень. 
Обмеження участі залежать від життєвих обставин дитини і не можуть бути виміряні в клінічних 
умовах. Виявлення має також враховувати інформацію, отриману від батьків, вчителів та з інших 
джерел. Якщо прийняти ідею того, що інвалідність не є чимось попередньо визначеним, а є 
соціальною конструкцією, то виявлення інвалідності також варто сприймати як процес колективного 
конструювання. Використання моделі МКФ як посібника для з’ясування необхідної інформації та її 
упорядкування в загальну структуру підкреслює наявність і дозволяє врахувати різні точки зору. 

Ключові тези

• Виявлення особливостей має важливе значення, але несе загрозу дискримінації. У 
контексті інклюзивної освіти цей процес має завжди включати визначення бар’єрів 
навколишнього оточення.  

• Успішність та поведінка є результатом складних взаємодій, а не складовими 
характеристики дитини. Розуміння цієї взаємодії є відправною точкою для 
планування навчального процесу.

• Участь дитини в навчанні та шкільному житті повинна стати ціллю побудови 
процесу навчання, а засобами досягнення цих цілей є, фактично, якісні зміни 
середовища. 

• Планування інклюзії передбачає створення соціального простору, де діти зможуть 
користуватися підтримкою для того, щоб навчатися і брати участь.
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Питання про те, що таке інвалідність, і як її найкраще виявляти, залишаються відкритими, а 
відповіді на них завжди залежатимуть від досвіду, професіоналізму та намірів кожного учасника 
процесу. Повага до прав особи означає повагу та визнання її поглядів. МКФ та МКФ-ДП може 
допомогти звести різні погляди та інтерпретації в одну конструкцію:

Таким чином, виявлення варто розуміти як тривалий процес, а не подію, що трапляється 
раз в житті дитини. Навіть встановлення інвалідності (з метою доступу до відповідних 
пільг та послуг, а не для присвоєння ярлика) має бути повторюваною процедурою. При 
цьому мультидисциплінарна команда з досвідом та знаннями у різних царинах МКФ 
використовуватиме дані, одержані з різних джерел. Процес виявлення повинен також включати 
з’ясування наявних проблем з участю та стратегій їх подолання. Такий підхід допоможе 
привести процес виявлення у відповідність до вимог КПОІ.

У 2011 році Швейцарія запровадила побудовану на основі МКФ процедуру визначення 
статусу, яка враховує фактори навколишнього середовища. Процедура дозволяє виявляти 
особливості дитини з метою забезпечення її прав та передбачає звітність про досягнуті 
результати у розвитку і навчанні.

Дитячий 
психіатр

Вчитель

Педіатр 

Логопед

Функції 
та структури 

організму
Активність Участь

Фактори 
навколишнього 

середовища

Батьки

Соціальний 
працівник

Дитина

• Інтелектуальні 
функції 

• Сенсорні функції 
та біль

• Функції голосу та 
мови

• Функції серцево-су-
динної, кровонос-
ної…

• Функції травної, 
ендокринної…

• Видільні та репро-
дуктивні функції

• Нейро-м’язові та 
опорно-рухові 
функції

• Функції шкіри…

• Навчання та практичне 
застосування знань

• Загальні завдання 
та вимоги

• Комунікація.

• Мобільність

• Самообслуговування

• Домашній побут

• Міжособистісні 
взаємодії 
та стосунки

• Основні сфери життя 

• Життя в громаді, 
соціальне 
та громадянське життя

• Товари та техно-
логії

• Природне 
середовище та 
спричинені люди-
ною зміни у ньому

• Підтримка 
та стосунки

• Ставлення/
погляди

• Послуги, системи 
та політика 

Мал. 7. Використання МКФ для поєднання поглядів, інтерпретацій та інформаційних даних

Модуль з функціонування та обмежень життєдіяльності дитини, розроблений ЮНІСЕФ та 
Вашингтонською групою, – це список питань, метою якого є виявлення підгруп дітей, які у 
порівнянні з однолітками є у більшому ризику, аби зазнавати обмежень соціальної участі. 
Питання цього модуля ґрунтуються на матеріалах МКФ та МКФ-ДП.

Див: http://data.unicef.org/child-disability/overview (перейти до «Notes on the Data»)
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Оцінка для освітніх потреб
МКФ укладає складові функціонування людини у багатовимірну класифікацію, використовуючи 
ситуативний підхід для пошуку відповіді на питання: якими є поточні життєві обставини дитини? 
Оцінка з метою планування подальшого навчання допомагає прогнозувати майбутні життєві 
ситуації та зосереджується на інформації, важливою для організації навчання та розвитку. Така 
оцінка для освітніх потреб зосереджена на можливостях дитини та націлена у майбутнє. 
Відтак поставленою метою є не виправлення порушень чи вад, а забезпечення підтримки 
дитини для того, щоб вона могла навчатись та розвиватись у всій повноті свого потенціалу. І 
хоча в центрі уваги такої оцінки залишається участь, важливо також розуміти вплив порушень і 
розладів на якість навчання та міру участі. Біо-психо-соціальний підхід допомагає нє випускати з 
уваги проблем, вирішення яких є необхідною передумовою для організації навчання. Водночас 
цей підхід дозволяє чітко сфокусуватись на наявному рівні участі як основі планування участі у 
майбутньому.

Хоча планування освітнього процесу передбачає впорядкування цілої низки ситуацій, якість 
самої освіти є лише настільки високою, наскільки добрими є результати для дитини. Відтак, 
освітні концепції зазвичай зосереджуються на дитині, а не на ситуаціях, а також на процесі 
здобуття знань, а не на динаміці взаємодії між вчителем та учнем. Більшість освітян уникають 
ситуативного підходу до розуміння обмежень участі; вони приписують ці обмеження дитині як її 
сталі характеристики. «Успішність» сприймається як одна з ознак, таких як, наприклад, інтелект, 
мотивованість до досягнень та талант, а не як результат складної взаємодії між ознаками учня, 
вчителя та інших факторів середовища. Коли вчителі формально або неформально оцінюють 
проблеми дитини, в центрі проблеми вони найчастіше бачать саму дитину, а не ситуацію, 
в якій вона знаходиться. Вони виявляють характерні ознаки учня, наприклад, сором'язливість, 
інтроверсію або агресивність, часто не враховуючи обставин, в яких виявились ці риси. МКФ 
пропонує вчителям «демонтувати» такі поняття, як «СДУГ» чи «поведінковий розлад», і 
спробувати проаналізувати їх у контексті створених ними ж ситуацій. Це дозволяє побачити 
фактори оточення, що спричиняють обмеження участі, а відтак – сформулювати стратегії 
створення сприятливих середовищ. 

«Орієнтованість на порушення» 
розуміння проблеми

«Орієнтованість на компетенції» 
план втручання

Диференційовані 
діагностичні критерії 

для виявлення синдрому 
(напр., дислексія)

Елементи здібностей 
як критерії визначення 
компетентності 
(напр., грамотність)

Функціональні особливості, 
пов’язані з участю

Функціональні особливості, 
пов’язані з проблемою  

Мал. 8. Використання МКФ для поєднання протилежних поглядів на основі проблеми  
              та на основі ресурсів
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Сильною стороною МКФ є те, що вона презентує в рівній мірі інформацію, пов'язану як 
з функціонуванням, так і з обмеженнями, дозволяючи однаковою мірою досліджувати і 
проблеми, і потенціал. Проблеми зазвичай синтезують, створюючи «ярлик», застосувавши 
розрізнені діагностичні критерії. Іншими словами, окремі функціональні особливості дитини 
виділяють та пов’язують з проблемою. Потенціал слід розуміти як компетенції чи здібності, що 
їх дитина набуде в майбутньому. У наведеному нижче прикладі виділяються та пов'язуються 
з участю зовсім інші функціональні особливості дитини. МКФ може слугувати своєрідною 
зв’язкою між цими двома абсолютно різними підходами, не дозволяючи ані недооцінити, ані 
переоцінити вплив  проблеми зі здоров’ям на здійснення оцінки для освітніх потреб.

Оцінка для освітніх потреб вимагає належного розуміння поточного рівня участі та 
потребує чіткого розуміння майбутньої мети, необхідної для розробки стратегій підтримки 
та забезпечення її досягнення2. Тому така оцінка є чимось більшим, ніж просто оцінювання 
участі або її обмежень. Оцінка для освітніх потреб також означає глибоке осмислення зв’язку 
та «переходів» між аргументами, вибудуваними довкола проблем з одного боку, та потенціалу 
і компетенцій з іншого. Досягнувши належного розуміння поточної ситуації, потрібно зробити 
певні передбачення і визначитись з очікуваними змінами та бажаними досягненнями. 

Сприйняття вчителями інвалідності, їхнє розуміння динаміки інвалідності та їхні очікування 
від дітей з інвалідністю можуть створювати бар’єри для інклюзії. Інструменти, що дає 
МКФ, сприяють комплексному підходу до вирішення проблем, враховують різні погляди та 
інтерпретації та забезпечують професійний підхід до комплексної оцінки освітніх потреб.

Планування та оцінювання викладання та втручань
Комплексна оцінка для освітніх потреб є необхідним першим кроком до планування освітнього 
процесу. Оскільки МКФ орієнтується на сьогодення, її модель потрібно розширити, аби вона 
давала можливості для планування освіти. Освітні втручання повинні завжди зосереджуватись 
на майбутній участі, як це передбачено цілями і змістом освіти. 

Кожна країна має власні підходи до розробки освітніх програм. В країнах, де основою програми 
є перелік тематичного контенту обов’язкового до викладання, складніше передбачити 
можливості для якісної участі учнів. Багато країн наразі поступово переходять від програм, 
націлених на викладання предметного контенту, до тих, що націлені на розвиток компетенцій і 
передбачають, що повинні вміти молоді люди по закінченні курсу освіти. Перехід від кількісних 
до якісних підходів полегшує процес планування навчання. В рамках МКФ результати освіти 
можуть бути пов'язані з досягнутим рівнем участі в різних сферах життя. 

Оцінка для освітніх потреб. Ключові питання, що стосуються участі та середовища:

• Куди я прямую? (Очікувані зміни та майбутні досягнення)
• Де я перебуваю зараз? (Стан моєї участі в існуючому середовищі)
• Як я можу зменшити прогалини? (Подолання бар’єрів та усунення суперечностей)

У Вірменії було застосовано покроковий підхід до аналізу існуючих засобів та концепцій, 
вивчення МКФ та створення інструментів оцінки та планування в школах на основі нової 
філософії та класифікації.
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Планування означає не лише постановку цілей, а й укладання порядку дій. Для кожної 
конкретної дитини такі дії спричиняють зміни середовища. Керуючись підходами медичної 
моделі, вчителі та інші фахівці передусім думають про створення іншого середовища для 
навчання, наприклад, про спеціалізовану підтримку, замість того, щоб зробити зміни в 
існуючому оточенні. П'ять розділів МКФ, що описують фактори середовища, можуть допомогти 
освітянам не лише обдумати ці зміни, але й допомогти їм усвідомити, що вони самі є частиною 
середовища, і що найефективнішою зміною може стати зміна їхнього ж ставлення чи методики 
викладання.

Коли йдеться про зміни середовища, МКФ може допомогти у застосуванні ситуативного 
підходу. Не всі фактори навколишнього середовища обов’язково мають завжди позитивний 
чи завжди негативний вплив на життєві ситуації. Наприклад, асистент дитини може сприяти 
її активній участі в навчальних процесах, проте стати бар’єром на шляху до розвитку відносин 
з однолітками. Врахування наявності багатьох життєвих сфер (доменів) МКФ і передбачення 
загального впливу запланованого втручання допоможе уникнути створення нових бар’єрів, а 
також скоординувати дії різних фахівців в різних умовах і середовищах. Планування інклюзії 
означає створення соціального простору, де діти зможуть користуватися підтримкою, 
необхідною для навчання. Зона найближчого (проксимального) розвитку, запропонована 
російським психологом Л. Виготським, – це корисна структура для передбачення підтримки як 
процесу, орієнтованого на участь3.

Послуги, школи, 
фахівці 

Цілі 
та зміст
 освіти

Можливості

Мал. 9. Розширена модель МКФ для включення інформації про планування

Планування. Ключові питання, що стосуються участі та середовища:

• Що? Що потрібно вивчити далі? (Завдання) 
• Чому? Навіщо це потрібно вивчати? (Мета, цінності) 
• Хто? Хто має бути задіяний? (Відданість справі, цілеспрямованість)
• Як? Як це вивчати? (Інструменти, стратегії)
• Де? Де це потрібно вивчати? (Сприятливе середовище)
• Коли? Коли це потрібно вивчати? (Планування скоординованих дій)
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Всі зміни в оточенні слід розглядати лише як засіб для досягнення кінцевої мети, а саме – 
покращення участі шляхом усунення перешкод та мінімізації впливу порушень і розладів на 
навчання та участь. Високі очікування та сприятливі середовища створюють простір, де діти 
можуть пізнавати і розвивати свої можливості. За визначенням індійського економіста та 
філософа Амартії Сена, можливості – це доступні та досяжні для людини функції. Це означає 
вибір і свободу волі у використанні своїх функціональних можливостей у спосіб, що прийнятний 
для людини та відповідає її життєвим цілям та цінностям. Життєві сфери МКФ пропонують 
засади для оцінки поточної участі та створення реальних можливостей, виходячи з особистих та 
соціальних обставин. 

Останній розділ МКФ, що описує фактори навколишнього середовища, присвячений службам, 
системам та політиці – тобто описує структури і процеси на мікро-, мезо- та макрорівнях 
різних установ та організацій, що надають послуги особам з інвалідністю та без неї. Це вказує 
на необхідність планування змін на всіх рівнях та гарантування того, що зміни у політиці 
трансформуватимуться у якісні зміни в наданні послуг. МКФ також може слугувати основою 
для системних змін та, у разі застосування належних інструментів та індикаторів, визначати й 
оцінювати зміни, необхідні для створення інклюзивнішої системи освіти.

Примітки
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V. Підсумки
Міжнародна класифікація функціонування, обмеження життєдіяльності і здоров’я (МКФ) є 
членом «Родини міжнародних класифікацій Всесвітньої організації охорони здоров’я» (WHO-FIC) 
– ряду міжнародних класифікацій з питань здоров’я, що їх уряди, постачальники та реципієнти 
послуг можуть використовувати як «спільну мову». МКФ – це класифікація доменів здоров’я та 
пов’язаних зі здоров’ям сфер, придатних для опису функціонування і обмежень життєдіяльності 
як окремої особи, так і груп населення, в залежності від контексту. Крім того, МКФ містить 
перелік факторів навколишнього середовища, що сприяють особі або створюють для неї 
бар’єри. Спеціальна версія, що стосується дітей та молоді (МКФ-ДП), була розроблена у 2007 
році.

З моменту своєї публікації в 2001 році МКФ було визнано новим стандартом для 
концептуалізації інвалідності. Це – своєрідна система координат та класифікатор для 
моніторингу виконання Конвенції про права осіб з інвалідністю. Інвалідність розглядається 
як узагальнюючий термін, що охоплює порушення, обмеження діяльності та обмеження 
участі. МКФ використовує нейтральну мову та ґрунтується на біопсихосоціальному підході 
до розуміння інвалідності. Модель МКФ презентує сучасне розуміння взаємодії між станом 
здоров'я, функціонуванням, обмеженням життєдіяльності та контекстуальними факторами.

МКФ створює ефективну основу для розуміння інвалідності в контексті інклюзивної освіти. 
Оскільки ця класифікація використовує універсальний підхід, вона не передбачає попереднього 
включення чи виключення жодної дитини або дорослого з числа тих, у кого є чи розвивається 
інвалідність. Не надаючи визначення інвалідності як такого, МКФ пропонує базові елементи – 
своєрідні «цеглини» для формулювання такого визначення. Для різних цілей можуть існувати 
свої визначення. Наприклад, визначення інвалідності для програми профілактики в ранньому 
дитинстві буде значно ширшим, ніж те, що необхідне для отримання грошової допомоги. 

МКФ закликає користувачів замислитись над тим, як вони самі розуміють поняття інвалідності, 
і як це розуміння впливає на їхнє сприйняття людини, а також на підходи до вирішення 
виявлених проблем, якими зокрема можуть бути їх переконання та ставлення. У контексті 
інклюзивної освіти найважливішою є концепція участі; тут МКФ пропонує систему та спільну 
мову для дослідження динаміки, що призводить до обмежень участі. Інклюзивна освіта 
передбачає аналіз середовища, а також те, як зміни в середовищі можуть допомогти дітям 
повністю розкрити свій потенціал у навчанні. МКФ допомагає поєднати інформацію з різних 
джерел для якнайповнішого розуміння існуючих перешкод для участі.

І, нарешті, МКФ пропонує єдину структуру та класифікацію, що може бути використана для 
розробки інструментів й процедур, сумісних з підходом на основі прав людини та філософією 
інклюзивної освіти. З метою виявлення, оцінки, планування та оцінювання результатів, 
слід розробити належний інструментарій. Деякі країни вже розробили такі інструменти. 
Продовжується накопичення передового досвіду, яким можуть обмінюватися не тільки країни, 
але й окремі навчальні заклади. 
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Глосарій
Біологічно-психологічно-соціальний підхід до інвалідності використовується Міжнародною 
класифікацією функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я та поєднує медичну 
та соціальну моделі інвалідності. Цей підхід забезпечує єдиний погляд на різні інтерпретації 
інвалідності від біологічної, індивідуальної до соціальної.   
  
Конвенцію про права осіб з інвалідністю та її Факультативний протокол (A/RES/61/106) було 
прийнято 13 грудня 2006 року у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку. 30 березня 2007 року її було 
відкрито для підписання. Тоді Конвенцію підписали 82 держави; ще 44 держави підписали 
Факультативний протокол. Одна держава ратифікувала Конвенцію. Усе це стало рекордом з 
кількості підписань будь-якої конвенцій ООН у перший день її відкриття. Крім того, Конвенція 
стала першим всебічним договором з прав людини, прийнятим у ХХI-му столітті, а також 
першим документом, відкритим для підписання регіональними інтеграційними структурами. 
Конвенція набула чинності 3 травня 2008 року4. Більше інформації за посиланням  
http://www.un.org/disabilities/. 

Підхід на засадах прав людини – це концептуальна рамка для процесів людського розвитку, 
що нормативно ґрунтується на міжнародних правозахисних стандартах та націлена на 
пропагування та захист прав людини. Цей підхід допомагає проаналізувати нерівності, що 
лежать в основі проблем розвитку, та усунути дискримінаційні практики й несправедливий 
розподіл влади, що заважають подальшому розвитку5.

Міжнародна класифікація функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ) 
визначає рівень функціонування особи у вигляді динамічної взаємодії між станом її здоров’я, 
факторами навколишнього середовища та особистісними факторами6. МКФ визначає 
функціонування та інвалідність як багатовимірні поняття, що стосуються функцій та структур 
людського організму, діяльності, якою займаються люди, життєвих сфер, у яких вони беруть 
участь, а також факторів оточуючого їх середовища, що впливають на їх життя.

Інклюзія означає визнання необхідності трансформації культури, політики та практики у школах 
таким чином, щоб враховувати різноманітні потреби окремих учнів, а також зобов'язання 
усувати будь-які перешкоди, що заважають такій можливості. 

Інклюзивна освіта – це «процес врахування та реагування на розмаїття потреб всіх учнів 
шляхом розширення участі у навчанні, культурних процесах та громадському житті, а також 
зменшення виключення всередині освіти та за її межами. Цей процес передбачає зміни та 
модифікації у змісті, підходах, структурах та стратегіях та вироблення єдиного бачення, що 
враховує інтереси всіх дітей шкільного віку, а також переконання, що саме держава несе 
відповідальність за навчання всіх дітей»7. 

Медична модель інвалідності пояснює обмеження життєдіяльності як проблему здоров’я 
чи медичний стан особи, який можна лікувати чи вилікувати за допомогою медицини. Таким 
чином, інвалідність – це результат медичного стану. Особа з інвалідністю розглядається 
як людина, яка потребує лікування, і обов’язок медичного працівника полягає у тому, щоб 
полегшити її біль та страждання [ЮНІСЕФ наразі не дотримується цієї моделі].
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Додаткові ресурси та бібліографія
Додаткові ресурси
• Онлайн-версія МКФ та МКФ-ДП (у браузері): http://apps.who.int/classifications/icfbrowser/

• ICF Crosswalk to Assessment Instruments: http://apps.who.int/classifications/apps/icf/
icfinstrumentmap/  

• ICF Crosswalk to Research Evidence and Clinical Studies: http://cirrie.buffalo.edu/icf/crosswalk/

• ICF Illustration Library: http://www.icfillustration.com/top_e.html 

• UNICEF CEE/CIS on ICF: http://www.inclusive-education.org/keywords/icf

• UNICEF Monitoring on Child Disability: http://data.unicef.org/child-disability/overview 
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