
МКХ чи МКФ? 

 

Цінності, які лежать в основі соціальної інклюзії:  

Кожен готовий. Нікого з нас не потрібно «екзаменувати» чи 

випробовувати, щоб визначити нашу відповідність низці критеріїв і 

прийняти рішення стосовно того, чи можемо ми бути «долученими», чи ж 

нас варто «вилучити». Кожен може навчатись. Як розумні істоти, всі ми 

ростемо, змінюємось та робимо помилки, але ми всі спроможні навчатись. 

Кожен потребує підтримки. Інколи хтось із нас потребує більшої 

підтримки, ніж інші. Кожен може спілкуватись. Те, що хтось не 

використовує слів, не означає, що він не має чого сказати. Кожний може 

зробити внесок. Ми маємо визнавати, підтримувати й оцінювати внески 

кожної людини, в тому числі й наші власні. Разом ми кращі. Ми не мріємо 

про світ, де кожен схожий на нас, – наші відмінності є найбільш важливим 

відновлювальним ресурсом
1
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Але ж інклюзія не обмежується лише освітою. У цьому контексті 

зауважу, що особливу увагу потрібно приділяти не інклюзивній освіті, як 

нині, а інклюзивному вихованню суспільства в цілому. Тільки інклюзивне 

виховання дозволить змінити ставлення суспільства до дітей з 

особливостями, що своєю чергою дозволить їм стати повноправними 

членами цього суспільства — ходити в кінотеатри, театри, парки з розвагами, 

а не лише до школи. Україна повинна нарешті подолати бар'єри, як на рівні 

свідомості своїх громадян, так і на побутовому та інфраструктурному рівнях.  

Що ж до інклюзії загалом, то вона стане можливою лише тоді, коли 

міжнародні стандарти безбар'єрного простору, розумного пристосування та 

універсального дизайну, визначені Конвенцією про права осіб з інвалідністю 

і факультативним протоколом до неї, будуть забезпечені на рівні держави як 

у побуті, так і на об'єктах інфраструктури, освіти, культури тощо. Процес 

інклюзії має відбуватися одночасно в усіх сферах життєдіяльності 

суспільства, інакше в ньому неможливо буде забезпечити рівні права, рівні 

можливості та недискримінацію. Лише за цієї умови ми зможемо досягти як 

реального процесу інклюзивної освіти, так і інклюзії суспільства в цілому.  

Кожна дитина має свої індивідуальні особливості. Через певні фактори 

можуть виникати різні порушення розвитку дитини. У цьому випадку ми 

говоримо, що дитина має особливі потреби. У випадку, коли дитина 

навчається у закладі освіти, ми говоримо, що дитина має особливі освітні 

потреби. Існує два підходи до розуміння сутності ООП: медичний та 

соціальний. Медична модель визначає ООП через наявність порушень 

розвитку чи стану здоров’я дитини. Основний напрям діяльності в рамках 

медичної моделі – надання корекційної чи медичної допомоги особі з ООП з 

метою зменшення негативного впливу цих чинників. Особа з ООП при 

такому підході асоціюється з проблемою, що, найчастіше, веде до її ізоляції. 
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У сучасному суспільстві на зміну медичній моделі приходить соціальна 

модель, яка стверджує, що:  

• причина проблеми – це не порушення розвитку особи чи стан її 

здоров’я;  

• причина проблеми – це бар’єри у зовнішньому середовищі, яке оточує 

особу. 

 В рамках соціальної моделі особи з ООП зіштовхуються з проблемами 

через безліч бар’єрів в оточуючому середовищі. Такими бар’єрами є 

наступні: архітектурні, фізичні, організаційні, інформаційні, інституційні. 

Бар’єрами також є ставлення людей, існуючі стереотипи й упередження. 

Соціальна модель передбачає, що система освіти має бути більш гнучкою, 

здатною до забезпечення рівних прав на отримання освіти всіма дітьми без 

дискримінації. Ці різні підходи до проблем осіб з особливими потребами, 

зокрема проблем дітей з особливими освітніми потребами, зображено на 

рис.1. 

Рисунок 1. Медичний і соціальний підходи до розуміння проблем дітей з 

ООП в освіті2 

 

Отже, МКХ чи МКФ? Чому нам, освітянам, потрібно на цьому 

розумітися? Яке значення має впровадження МКФ та МКФ-ДП для 

освіти, для інклюзивної освіти? 
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Терміни «молодь з інвалідністю», «діти з тяжкими порушеннями 

розвитку» відображають медичну модель, яка розглядає ваду здоров`я як 

характеристику особи, що може бути спричинена хворобою, травмою чи 

станом здоров`я і, відповідно, потребує медичного чи іншого втручання з 

метою «корекції» відповідної проблеми особи. Природно, що реакцією 

суспільства в контексті медичної моделі є забезпечення лікування, 

реабілітації та соціальної допомоги – такої, як спеціальна освіта і пенсія. 

Іншими словами – ставиться за мету зробити життя людини з особливими 

потребами до певної міри «нормальним» шляхом забезпечення їй, зокрема, 

економічних та освітніх можливостей.  

В основі соціальної моделі лежить положення: людина не зобов’язана 

бути «готовою» для того, щоб брати участь в житті суспільства, вчитися у 

школі, працювати. Соціальна модель спрямована на зміни в суспільстві 

таким чином, щоб воно забезпечувало рівну участь своїх громадян у 

здійсненні їхніх прав і надавало їм таку можливість
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Шановні колеги, ми з Вами не лікарі, але маємо розуміти важливість 

знань щодо розуміння, усвідомлення переключення поняття  «інклюзії», 

«освіти дітей з ООП» на інший рівень – соціальний. Що не «хвороба», 

«вада», «порушення», «нозологія», «що учень не може» є провідним і 

визначальним у складанні індивідуальної програми розвитку учня чи 

індивідуальної освітньої програми, а те «що може учень, не зважаючи на…». 

Якщо говорити мовою документів, то це впровадження МКФ та МКФ-

ДП. 

Ці матеріали містять інформацію про Міжнародну класифікацію 

функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров'я, скорочено МКФ, та 

Міжнародну класифікацію хвороб, скорочено МКХ. Загальна мета 

класифікації МКФ - визначити уніфіковану і стандартизовану мову та схеми 

опису станів здоров'я та станів, пов'язаних із здоров'ям. Воно впроваджує 

визначення компонентів здоров'я та деяких пов'язаних із здоров'ям 

компонентів добробуту (таких, як освіта та праця) 

Ще 2017 розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 

2017 року №1008-р затверджено план заходів із впровадження в Україні 

Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та 

здоров’я та Міжнародної класифікації функціонування, обмежень 

життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків. Згідно з розпорядженням 

впродовж 2018 — 2019 років центральні органи виконавчої влади мають 

вжити відповідних заходів для впровадження МКФ та МКФ-ДП. 

Почнемо з визначення. Міжнародна класифікація функціонування, 

обмежень життєдіяльності та здоров'я (МКФ) має на меті визначити 

уніфіковану і стандартизовану мову та схеми опису станів здоров'я та станів, 

пов'язаних із здоров'ям. Воно впроваджує визначення компонентів здоров'я 

та деяких пов'язаних із здоров'ям компонентів добробуту (таких, як освіта та 
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праця). МКФ відійшла від класифікації "наслідків захворювання" та стала 

класифікацією "компонентів здоров'я". "Компоненти здоров'я" визначають 

складові здоров'я, в той час як "наслідки" зосереджуються на впливі 

захворювань або інших станів здоров'я на кінцевий результат. 

Міжнародна класифікація функціонування, обмеження 

життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків (МКФ-ДП) включає в себе 

подальшу детальну інформацію про застосування МКФ при документуванні 

характеристик дітей та підлітків віком до 18 років. МКФ-ДП пропонує 

концептуальні рамки та єдину стандартизовану термінологічну мову для 

позначення проблем, які проявляються в ранньому дитинстві, дитячому і 

підлітковому віці, включаючи функції та структури організму, обмеження 

активності та участі, а також фактори навколишнього середовища, що мають 

важливе значення для дітей і підлітків. 

Міжнародна статистична класифікація хвороб та споріднених 
проблем охорони здоров'я (відома як ICD-10 або МКХ-10). Ці коди 

розробляються Всесвітньою організацією охорони здоров'я і знаходяться в 

публічній власності
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Одиницею класифікації МКФ-ДП є не діагноз захворювання, а 

особливості функціонування дитини. Метою МКФ-ДП є опис структури 

і ступеня тяжкості обмеження функціонування дитини та вплив 

факторів навколишнього середовища на її функціонування. 
Міжнародна класифікація функціонування, обмеження 

життєдіяльності, здоров’я дітей та підлітків (МКФ-ДП) походить від 

Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та 

здоров’я (МКФ) (ВООЗ, 2001) і призначена для обліку характеристик 

розвитку дитини та впливу на неї навколишнього середовища. МКФ-ДП 

може використовуватися постачальниками, споживачами та всіма особами, 

що займаються питаннями охорони здоров’я, освіти, добробуту дітей та 

підлітків. Вона забезпечує загальну та універсальну мову для клінічного, 

громадського здоров’я та дослідницьких доповнень для полегшення 

документації, вимірювання показників здоров’я та обмеження 

життєдіяльності у дітей та підлітків. Віковий діапазон, який охоплює МКФ-

ДП, від народження до 18-річного віку, зазначений в інших конвенціях 

Організації Об’єднаних Націй (ООН), (наприклад, в «Конвенції ООН з прав 

дитини», 1989). Будучи членом Сімейства Міжнародних Класифікацій ВООЗ 

(ВООЗ-СМК), МКФ-ДП доповнює МКХ-10 та інші похідні і споріднені 

класифікації, створюючи рамки діапазону і стандартизовану мову для опису 

здоров’я і пов’язаних зі здоров’ям станів дітей та підлітків. 

Практичне обґрунтування  
Виходячи з практичних цілей і завдань, необхідність класифікації 

дитячих обмежень життєдіяльності та здоров’я для використання в системах 
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обслуговування визнавалася давно, але не була реалізована. Більш того, 

здійснення прав дітей на медичну допомогу, освіту, на допомогу соціальних і 

реабілітаційних служб вимагала такої класифікації, яка була б адаптована до 

фізичних, соціальних і психологічних особливостей організму дітей та 

підлітків. Таким чином, МКФ-ДП була розроблена, для того, щоб охопити 

весь комплекс життєдіяльності дітей та підлітків.  

Отже, практичне значення для освітян. Українські вчені Ю. Найда 

та Н. Софій з цього приводу зазначають: "Інклюзію в освіті можна 

розглядати як один із багатьох аспектів інклюзії в суспільстві взагалі" 
5
. 

Розділяючи цю думку вітчизняних науковців, підсилимо її поглядом 

зарубіжного дослідника Г. Банча, за визначенням якого "інклюзія – це не 

лише ще одна реформа освіти, вона ґрунтується на новій моделі й філософії 

соціальної справедливості, якою стверджується, що усі люди, включаючи 

людей з інвалідністю, мають повною мірою право брати участь в усіх сферах 

життя суспільства"
6
. 

Філософське обґрунтування  
З філософської точки зору важливо, що класифікація визначає стан 

здоров’я і функціонування дітей та підлітків, в її основі закладено 

фундаментальні права людини, визначені Конвенцією ООН про права людей 

з інвалідністю (ООН, 2007). Оскільки семантика похідна від МКФ, МКФ-ДП 

описує стани здоров’я та функціонування в кодах з більшою деталізацією, які 

слугують провісниками більш розлогого функціонування.  

Конвенція ООН 1989 р. про права дитини із посиланням на статтю 

23: «Неповноцінна в розумовому або фізичному відношенні дитина має вести 

повноцінне і гідне життя в умовах, які забезпечують її гідність, сприяють 

почуттю впевненості в собі і забезпечують її активну участь в житті 

суспільства. » (Стаття 23 (1)). Ця стаття Конвенції встановлює, що діти з 

різними видами обмежень життєдіяльності мають право на спеціальний 

догляд і допомогу, які забезпечуються працівниками спеціальних служб 

відповідно до стану здоров’я дитини. Допомога повинна надаватися 

безкоштовно і призначена забезпечити ефективний доступ послуг до освіти, 

навчання, медичного обслуговування і реабілітаційних послуг з метою 

сприяння соціальної інтеграції дитини та її індивідуальному розвитку. 

Стандартні правила забезпечення рівних можливостей (1994)  
Правило 6 визнає принцип рівних можливостей для початкової, 

середньої та вищої освіти для дітей, підлітків та дорослих з обмеженням 

життєдіяльності в інтегрованих умовах. Крім того, воно підкреслює 

важливість раннього втручання та особливої уваги до дуже маленьких дітей 

та дітей дошкільного віку з обмеженням життєдіяльності. Освіта для всіх: 

Всесвітній форум з питань освіти в Дакарі (2000 рік) Форум захищав 
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розширення прав на ранню медичну допомогу та освіту для дітей, а також на 

забезпечення безкоштовного та обов’язкового навчання для всіх. 

Обговорювалися додаткові завдання: сприяння навчанню та отримання 

навичок молодими людьми і дорослими, підвищення грамотності дорослих 

людей, підвищення якості освіти, досягнення гендерного паритету та 

гендерної рівності.  

Саламанська Декларація про право на освіту (2001 р.)  

Саламанська Декларація проголошує, що кожна дитина має основне 

право на освіту, і що особливі освітні потреби виникають у випадку з 

обмеженням життєдіяльності або труднощами в навчанні. У Декларації 

також стверджується, що всі діти повинні бути адаптовані засобами дитячої 

педагогіки. Крім того, Декларація наголошує на доступі до регулярного 

відвідування школи з інклюзивним спрямуванням для дітей з обмеженням 

життєдіяльності та важливості раннього навчання для сприяння розвитку і 

готовності до навчання в школі.  

Конвенція ООН про права людей з інвалідністю (2006 рік)  

«[...] Діти з обмеженням життєдіяльності повинні в повному обсязі 

користуватися всіма правами людини та основними свободами нарівні з 

іншими дітьми і нагадувати про зобов’язання з цього приводу, прийняті 

державами-учасницями Конвенції про права дитини[...]» (Преамбула).  

«1. Держави-учасниці вживають всіх необхідних заходів для 

забезпечення повного здійснення дітьми з обмеженням життєдіяльності всіх 

прав людини та основних свобод нарівні з іншими дітьми.  

2. У всіх діях, що стосуються дітей з обмеженням життєдіяльності, 

першочергова увага повинна приділятися найважливішим інтересам дитини.  

3. Держави-учасниці гарантують, що діти з обмеженням 

життєдіяльності матимуть право вільно висловлювати свою думку з усіх 

питань, які їх стосуються на рівні з іншими дітьми і отримувати допомогу, 

яка відповідає обмеженню життєдіяльності та віку з метою реалізації цього 

права» (Стаття 7).  

Стаття 30 Конвенції зосереджує свою увагу на рівних правах з іншими 

дітьми та підкреслює важливість для дітей з обмеженням життєдіяльності 

гратися, брати участь у спортивних змаганнях та культурному житті. «Участь 

у культурному житті, розвагах, дозвіллі та спорті:  

1. Держави-учасниці визнають право людей з обмеженням 

життєдіяльності брати участь в культурному житті нарівні з іншими особами 

[...], мати можливість розвивати та використовувати свій творчий, художній 

та інтелектуальний потенціал не тільки заради власної користі, а й також на 

благо суспільства; […] гарантувати, що закони, які захищають права на 

інтелектуальну власність, не являють собою несприятливого або 

дискримінаційного бар’єру для доступу людям з обмеженням 

життєдіяльності до матеріалів культури […] з метою визнання та підтримки 

їхньої специфічної культурно-мовної ідентичності, в тому числі мови жестів 

та культури глухих, […] брати участь на рівних правах з іншими у 

проведенні дозвілля і відпочинку та у спортивних заходах [...] діти з 



обмеженням життєдіяльності мають однаковий доступ з іншими дітьми до 

участі в розвагах і дозвіллі, спортивних заходах, у тому числі тих, що діють у 

шкільній системі;» (Стаття 30). 

МКФ-ДП дає визначення складових здоров’я і пов’язаних зі здоров’ям 

складових добробуту.  

У дітей та підлітків ці складові включають розумові функції уваги, 

пам’яті та сприйняття, а також заходи, пов’язані з ігровою діяльністю, 

формуванням навичок, сімейним життям і освітою в різних «доменах».  

Домени МКФ-ДП визначаються двома термінами, що діють, як 

«парасолька». 

«Функціонування» – це термін, що містить в собі всі функції 

організму, активність та участь. «Обмеження життєдіяльності» – це термін, 

що містить в собі порушення, обмеження активності та обмеження участі. 

Фактори навколишнього середовища визначають бар’єри або фактори, що 

полегшують функціонування.  

МКФ-ДП використовує алфавітно-цифрову систему кодування. Букви 

«b» – Body Function – Функції організму, «s» – Body Structures – 

Структури організму, «d» – Activities/Participation – Активність/Участь 
та «е» – Environmental Factors – Фактори навколишнього середовища, 

буквам передує наступний за ними цифровий код, який відповідає номеру 

розділу (одна цифра), заголовку другого рівня (дві цифри), а потім 

заголовкам третього і четвертого рівнів (в кожному по одній цифрі).  

Універсальний кваліфікатор з величинами від «0» (що відповідає 

«немає проблем» до «4» (повна або абсолютна проблема), вписується після 

крапки десяткового дробу, щоб точно визначити ступінь порушення функцій 

або активності та участі від очікуваного або вихідного (на даному етапі 

розвитку) стану.  

Негативні аспекти навколишнього середовища кваліфікуються як 

бар’єри, в той час як позитивні величини універсального кваліфікатора 

використовуються для позначення полегшуючої ролі факторів 

навколишнього середовища. 

«Участь» визначається як «залучення особистості в життєву ситуацію» 

і представляє соціальну перспективу функціонування. 

Отже, МКФ-ДП може допомогти клініцистам, педагогам, дослідникам, 

адміністраторам, високопосадовцям та батькам документувати 

характеристики дітей та підлітків, які мають важливе значення для їхнього 

зростання, здоров’я та розвитку. 

Олена Воротинцева,  
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