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ПОДЯКА
Цей документ було підготовано незалежним консультантом 
Луїз Найт (Louise Knight) на основі проведеного нею дослідження 
за дорученням Програми «Раннє дитинство» (ПРД) мережі Фондів 
«Відкрите суспільство» (Open Society Foundations, OSF). Процес 
публікації дослідницької доповіді координувала д-р Драгана 
Сретенов від імені Програми «Раннє дитинство».

Написання цієї історії навчального шляху стало можливим завдяки 
щедрій підтримці персоналу і представників місцевих, національних 
і міжнародних неурядових партнерів, а також партнерських 
організацій громадянського суспільства, в тому числі батьківських 
громадських організацій, батьківського форуму, представників 
Уряду України і незалежних міжнародних експертів-консультантів 
із раннього втручання (РВ), залучених до Програми «Раннє 
дитинство» мережі Фондів «Відкрите суспільство» та Ініціативи в 
галузі РВ Міжнародного фонду «Відродження» в Україні.

Ми щиро вдячні всім сторонам, які не шкодували свого часу і щедро 
ділилися думками та досвідом. Ми глибоко цінуємо їхній внесок, 
зокрема тому, що вони були готові допомагати нам у найважчий 
час, коли безпосередні наслідки пандемії COVID-19 відчувалися 
особливо гостро і потягли за собою величезні додаткові труднощі 
для сектору раннього втручання на всіх рівнях. Кожен голос був 
корисним для формування остаточного результату, відображеного 
в цьому документі, а також для напрацювання висновків із 
набутого досвіду для майбутніх програмних втручань в галузі РВ 
в Україні, регіоні ЦСЄ/СНД і не тільки.

Автор висловлює особливу вдячність Нурбеку Телешалієву і Драгані 
Сретенов (Програма «Раннє дитинство» мережі Фондів «Відкрите 
суспільство») за їхню підтримку і розуміння в формуванні концепції 
цього навчального документа і сприяння її втіленню.

Думки, виражені в цій публікації, є позицією автора і не обов’язково 
відображають політику і погляди мережі Фондів «Відкрите 
суспільство».
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
БФ ІРВ – Благодійний фонд «Інститут раннього втручання», 
Україна
ЄС – Європейський союз
КПД ООН – Конвенція Організації Об’єднаних Націй про права 
дитини
КПОІ ООН – Конвенція Організації Об’єднаних Націй про права 
осіб із інвалідністю
МНУО – міжнародна неурядова організація
МОЗ – Міністерство охорони здоров’я України
МОН – Міністерство освіти і науки України
МСП – Міністерство соціальної політики України
МФВ – Міжнародний фонд «Відродження»
НАІУ – Національна асамблея людей з інвалідністю України
ОГС – організація громадянського суспільства
ПРД OSF – Програма «Раннє дитинство» мережі Фондів «Відкрите 
суспільство» (в документі для позначення цієї програми також 
вживається синонімічна абревіатура «ПРД»)
РВ – раннє втручання
СНД – Співдружність Незалежних Держав
ЦСЄ – Центральна та Східна Європа
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Вступ 

У цьому документі відображено історію діяльності різних суб’єктів 
галузі раннього втручання (РВ) в Україні, які намагаються вплива-
ти на створення національної системи РВ.

Служби і системи РВ покликані надавати підтримку родинам ді-
тей, які мають затримку розвитку, інвалідність, соціально-емоційні 
труднощі чи ризик їх виникнення, у найважливіші перші роки їх-
нього життя, зазвичай від народження до 36 чи 60 місяців. Як сис-
тема і комплекс інтенсивних послуг, спрямованих на покращення 
розвитку дитини і запобігання виникненню затримки розвитку чи 
інвалідності, раннє втручання є одним із ключових механізмів реа-
гування і профілактики у період раннього дитинства. 

Протягом останніх 20 років Програма «Раннє дитинство» мережі 
Фондів «Відкрите суспільство» (OSF) (ПРД OSF) працює над поси-
ленням галузі раннього втручання на глобальному, регіональ-
ному і національному рівнях, діючи на засадах правозахисного 
підходу та відданості ідеї соціальної справедливості. У межах 
своїх стратегічних заходів, орієнтованих на дітей із інвалідністю 
і затримкою розвитку або з ризиком їх виникнення, починаючи 
із 2010 року спільно з національними партнерами ПРД OSF впро-
ваджує Ініціативу «Раннє втручання» як складову своєї всеосяж-
ної стратегії створення сприятливих умов для розвитку дитини 
Enabling Childhoods.

Від початку її реалізації в Україні в 2011 році в партнерстві з Між-
народним фондом «Відродження» (МФВ) OSF зосередив свою ді-
яльність на підтримці зусиль із напрацювання аргументації для 
розбудови системи РВ у країні спільно з міжнародними недер-
жавними структурами та місцевими учасниками і зацікавленими 
сторонами в галузі РВ, в тому числі з батьками, чия участь є прин-
циповою. Ця ініціатива ґрунтувалася на поєднанні висхідного та 
низхідного підходів.

Висхідний підхід передбачав залучення низових рівнів грома-
дянського суспільства, зокрема батьків, до надання якісних по-
слуг РВ, і при цьому паралельно задіював наявних національних 
і міжнародних партнерів до адвокації від імені дітей раннього 
віку, щоб впливати на державну політику, наводити приклади 
способів подолання перешкод для інклюзії, пов’язаних із низхід-
ним підходом.
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Передумови та обґрунтування

З часу проголошення незалежності України у 19911  році в країні 
тривають реформи систем охорони здоров’я, соціального забезпе-
чення та освіти на тлі процесу деінституціалізації. Після ратифікації 
Конвенцій ООН про права дитини та про права осіб із інвалідністю 
в Україні під впливом соціальної моделі, заснованої на засадах до-
тримання прав людини, сформувався запит на цілісні і комплексні 
послуги РВ, а сама концепція РВ почала привертати увагу фахових 
і політичних кіл.

Створення ефективних послуг і систем РВ вимагає від України іс-
тотних парадигмальних змін із переходом від медично-реабілі-
таційного бачення інвалідності чи порушення дитини до більш 
соціальної моделі, яка спирається на принцип дотримання прав 
людини та орієнтована на всю родину. Разом із тим, РВ досі не було 
систематично інтегроване в усі національні структурні рівні, попри 
десятирічну широку й активну роботу в цьому напрямі.

Подана тут історія начального шляху допомагає зрозуміти, чому 
склалася така ситуація, і наскільки далеко просунулася Україна в 
своїх намаганнях побудувати систему РВ. Вона відображає еволю-
цію, втілені зміни і набутий досвід ПРД OSF, а також підтримку з боку 
OSF у підсиленні аргументації на користь розвитку послуг і систем 
РВ в Україні впродовж десятирічного періоду з 2011 по 2020 рр.

Засвоєння уроків українського досвіду ініціативи в галузі РВ, що 
впроваджувалася за підтримки Програми «Раннє втручання» ме-
режі Фондів «Відкрите суспільство», може сприяти подальшим зу-
силлям із розбудови системи РВ у країні. Передбачається, що цей 
досвід також виявиться актуальним для зацікавлених сторін у га-
лузі РВ із інших країн Центральної і Східної Європи та регіону Спів-
дружності Незалежних Держав, які намагаються подолати спадок 
радянських інституцій і будувати нову інклюзивну систему для всіх 
дітей раннього віку, зокрема вікової групи від нуля до трьох років.

Методологія

Ця історія навчального шляху написана на основі інформації, отри-
маної в процесі впровадження ПРД OSF та ініціативи OSF в галузі 
РВ, а також вражень і думок, якими під час інтерв’ю ділилися різні 
партнери і зацікавлені сторони, дотичні до сфери РВ в Україні.

1   В оригінальній версії вказано 1996 рік. Неточність автора звіту.
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Головні поворотні моменти і здобутки

За останні десять років Україна суттєво просунулася в напрямі ство-
рення системи РВ. 

У 2013 році Міністерство охорони здоров’я України ухвалило рішен-
ня про створення міжвідомчого комітету по розробленню стандар-
тів догляду і механізмів фінансування послуг РВ. В 2015 році Верхо-
вна Рада України ухвалила постанову, якою на Уряд покладалося 
завдання розробити і впровадити систему послуг раннього втру-
чання. В 2016 році Кабінет Міністрів України видав розпорядження 
про реалізацію пілотного проєкту «Створення системи надання по-
слуг раннього втручання» у чотирьох регіонах України силами ор-
ганізацій громадянського суспільства, які вже на той час першими 
запроваджували передові послуги РВ. 

У 2017 році було підписано Меморандум про взаєморозуміння 
між ключовими зацікавленими сторонами, в тому числі між Мініс-
терствами охорони здоров’я, соціальної політики, освіти і науки, 
організаціями громадянського суспільства за присутності націо-
нального батьківського форуму. Одним із очікуваних результатів 
Меморандуму стало створення загальнонаціональної платформи 
для налагодження діалогу з питань формування і реалізації дер-
жавної політики щодо раннього втручання. Головне завдання цієї 
політичної платформи полягає в активізації співпраці і взаємодії 
між сторонами в розробленні спільних підходів РВ та розбудові по-
тенціалу для впровадження системи раннього втручання в Україні.

Невдовзі після підписання Меморандуму того ж року було започат-
ковано національний проєкт із РВ, розрахований на три роки, з 2017 
по 2020 роки, у межах механізму інституційної взаємодії Twinning, що 
фінансується Європейським союзом (ЄС). Здійснюваний під керівни-
цтвом Міністерства соціальної політики України у співпраці з урядом 
Франції як держави-члена ЄС, проєкт Twinning був покликаний оцінити 
наявні послуги РВ і законодавчо-нормативну базу та за підсумками цієї 
оцінки надати пропозиції щодо законодавчих та адміністративних за-
сад на центральному і національному рівнях для створення системи РВ 
в Україні. В межах проєкту Twinning до консультацій і процесів ухвален-
ня рішень долучалися всі сторони, в тому числі організації громадян-
ського суспільства, які виступили підписантами Меморандуму.

У 2019 році Кабінет Міністрів України заснував Національну Раду з пи-
тань раннього втручання як тимчасовий дорадчий орган при Кабі-
неті Міністрів України для підготовки пропозицій щодо формування 



9ЗДІЙСНЕННЯ ВПЛИВУ ДЛЯ ПОСИЛЕННЯ СПІЛЬНИХ ДІЙ ІЗ РОЗБУДОВИ СИСТЕМИ РАННЬОГО ВТРУЧАННЯ В УКРАЇНІ

і впровадження державної політики із розвитку послуг РВ в Україні. 

Станом на 2020 рік завдяки цим та іншим напрацюванням нада-
валися послуги РВ для дітей від народження до чотирьох років, 
які надавала 31 команда РВ у восьми2 із 273 областей України. Слід 
особливо відзначити чотири регіони, що входили до пілотного 
проєкту з РВ. Вони чимало досягли і набули великого авторитету 
завдяки тривалій підтримці різних донорських організацій і про-
єктів, зокрема ініціативи з підтримки РВ в межах Програми «Раннє 
дитинство» OSF. Громадянське суспільство, включно з батьками, 
продовжує відігравати суттєву роль у збереженні цих здобутків та 
адвокатуванні подальших зусиль. Так, батьківський форум із РВ 
активно працює в усіх 12 областях, у 10 з яких наразі пілотується 
проєкт «Створення системи надання послуг раннього втручання».

Основні сприятливі умови і перешкоди для розвитку послуги 
і системи РВ

За підсумками вивчення думок і вражень стосовно РВ, якими ді-
лилися представники українських зацікавлених сторін, у документі 
окреслено такі головні сприятливі умови та чинники, що перешко-
джають розбудові послуги і системи РВ у країні. 

Сприятливі умови:

• Посилення інтересу органів влади до послуги РВ. Ратифіка-
ція Конвенції ООН про права дитини, зокрема в частині прав 
дітей із інвалідністю, заклала умови і послужила стимулом для 
формування низки змін на рівні політики в Україні. Процес деін-
ституціалізації дітей, що паралельно тривав на національному 
рівні, також сприяв приверненню уваги до порядку денного в 
галузі РВ на тлі цих ширших реформаторських пріоритетів.

• Активність громадянського суспільства. Організації громадян-
ського суспільства (ОГС) першими взялися впроваджувати про-
гресивну послугу РВ із акцентом на соціальній моделі і посиленні 
родин. Своєю діяльністю вони привертали увагу міжнародних не-
урядових організацій та багатосторонніх агенцій країни, район-
них і обласних органів влади, та налагоджували з ними партнер-
ські стосунки. З одного боку, це сприяло закріпленню практики 
РВ, а з іншого – посилювало позицію і спроможність громадян-
ського суспільства в діалозі щодо планування політики РВ.

2 Неточність автора звіту
3 Неточність автора звіту
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• Активність та самоорганізація батьків. Своєю активністю 
батьки самі по собі забезпечили ще одну сприятливу передумо-
ву для створення системи РВ у країні. За підтримки міжнародних 
і національних структур в галузі РВ вони продовжують відігра-
вати істотну роль в налагодженні мережевої взаємодії, коорди-
нації та адвокації, завдяки чому голос дітей і родин було почуто 
на місцевому, обласному і національному рівнях, а послуга РВ 
стали більш придатними для місцевих умов.

• Провідники змін на національному рівні. Декілька ключових 
осіб на національному рівні відіграли вагому роль у привернен-
ні уваги найвищих органів виконавчої влади країни до поряд-
ку денного РВ, позицій громадянського суспільства і батьків та 
спонукали їх до вжиття відповідних заходів.

• Глибше розуміння РВ і запит на нього серед фахівців РВ і бать-
ків. У середовищі фахівців охорони здоров’я, соціального забез-
печення та освіти дедалі більше поширювалася інформація про 
необхідність РВ, зокрема в останні два роки. Було досягнуто широ-
кого консенсусу про те, що зацікавлені сторони в Україні прагнуть 
впроваджувати модель РВ, орієнтовану на родину. Це сприяло під-
вищенню попиту на послугу РВ серед родин з групи ризику, пред-
ставників маргіналізованих й уразливих категорій населення.

• Наявність високопрофесійних фахівців у галузі РВ та лі-
дерського потенціалу для розвитку спроможності. Чотири 
пілотні центри РВ, які першими почали прокладати цей шлях, 
стали ініціаторами розроблення потужних програм РВ в Україні. 
Вони були і залишаються тісно залученими до всіх процесів РВ у 
країні і самі собою є сталим національним ресурсом та опорою 
для органів влади у розгортанні національної системи РВ.

• Спільні і взаємодоповнюючі зусилля. Наразі сформувалася 
критична маса зацікавлених сторін (батьки, фахівці РВ та одно-
думці в органах влади), які спільно працюють над утіленням по-
рядку денного з розбудови системи РВ. Усі вони щиро віддані 
цій справі, причому в кожної зі сторін така відданість обумов-
лена своїми власними мотивами. Неодноразово відзначалася 
підтримка спільних зусиль міжнародних і місцевих організацій 
громадянського суспільства з підтримки створення і просуван-
ня порядку денного з розвитку системи РВ в Україні, і діяльність 
OSF у цьому напрямку здобула високу оцінку. 
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Перешкоди

• Політична нестабільність. Від часу набуття незалежності насе-
лення України потерпає від політичної нестабільності, згубної і 
повсюдної корупції, економічних негараздів, соціальних хвилю-
вань і тривалого конфлікту з Росією. Разом із тим, необхідна пев-
на стабільність для збереження досягнутої динаміки, інтеграції 
здобутків у розвитку системи РВ, та для успішного втілення змін 
на національному рівні. Для створення таких умов зусиль само-
го лише сектору РВ недостатньо.

• Конкуруючі національні пріоритети в галузі розвитку. Зміни 
в уряді разом з національними завданнями щодо реформуван-
ня сфер охорони здоров’я, освіти і соціального захисту привели 
до виникнення цілої низки однаково пріоритетних завдань у га-
лузі розвитку на тлі фрагментованої та обмеженої координації 
між секторами.

• Обмеження проєкту Twinning. Не всі національні цілі проєкту 
Twinning щодо систематизації адміністрування РВ на національ-
ному та обласному рівнях були повністю досягнуті. Окреслилася 
необхідність в проведенні більш глибокої аналітичної роботи 
та організації такого процесу формування державної політики, 
який передбачав би залучення ширшого кола сторін. Ця робо-
та мала здійснюватися за підтримки держави-члена ЄС, яка має 
більш вагомі наочні досягнення у впроваджені сімейно орієнто-
ваної індивідуалізованої соціальної моделі системи РВ.

• Обмежений рівень залученості сектору охорони здоров’я. 
Попри свою критично важливу роль у РВ, Міністерство охорони 
здоров’я демонструє мінімальну залученість до роботи з розви-
тку системи РВ у країні.

• Відсутність спільного розуміння і бачення РВ. Відсутність ро-
зуміння і системного бачення РВ, зокрема серед міністерств, не 
дає змоги планувати міжвідомчу і трансдисциплінарну роботу з 
РВ.

• Наслідки COVID-19. Нещодавно у зв’язку з комплексними на-
слідками пандемії коронавірусної хвороби виникли додаткові 
труднощі в усіх секторах, що знижує ефективність надання по-
слуги РВ і підриває зусилля з розвитку системи РВ в Україні.
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Стратегічні уроки

Нижче описано ключові уроки з досвіду України.

• Успішне розроблення і впровадження ефективної справді 
сімейно центрованої системи РВ вимагає сильної політич-
ної волі та певного загальносуспільного консенсусу. Для 
збереження досягнутої динаміки, інтеграції здобутків у розвитку 
системи РВ та успішного втілення змін на загальнонаціональ-
ному рівні необхідна певна політична стабільність. Водночас, 
батьки, родини, фахівці охорони здоров’я, освіти, соціального 
захисту та РВ мають залучатися до процесу розвитку системи 
РВ, будучи переконаними в її перевагах.

• Для забезпечення справжньої відповідальності і відданості 
політичних діячів справі РВ необхідно пройти через процес 
планування політики, який ґрунтуватиметься на принци-
пах широкої участі та передбачатиме вивчення, поетапне 
навчання, напрацювання і розгляд різних варіантів розви-
тку системи РВ. Побудувати ефективну систему РВ можна лише 
в умовах міжвідомчої координації, причому всі ключові сектори 
мають усвідомити свою відповідальність за реалізацію цього 
завдання та інтегрувати його в свою діяльність. Потрібен чіткий 
консенсус серед усіх секторів і на всіх рівнях щодо того, як має 
виглядати національна модель РВ. 

• Для забезпечення сталості на національному рівні критич-
но важливим є законодавство в галузі РВ. Для забезпечення 
її сталості, система РВ має спиратися на чітко визначені і законо-
давчо врегульовані інституційні рамки, національну Стратегію з 
РВ із профінансованим бюджетом реалізації такої стратегії.

• Для розвитку системи РВ потрібні додаткові програми про-
фесійної підготовки і підвищення кваліфікації, система-
тизовані на національному рівні. Спеціалісти, які працюють 
із дітьми раннього віку, освітяни і медичні працівники мають 
володіти відповідними компетентностями для задоволення по-
треб і дотримання прав родин і дітей. Для цього потрібні стан-
дарти якості, спільно узгоджені на рівні різних дисциплін і мініс-
терств.
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«Коли мій син був маленьким, у мене виникало багато труд-
нощів із його поведінкою. Під час скринінгової оцінки я розпо-
віла про ці труднощі, і нас направили на раннє втручання. 
Зі мною працювали психологи і логопеди, які допомогли мені 
застосовувати методики втручання на основі повсякденних 
видів діяльності, або рутин. Це настільки якісна і практична 
робота, і я отримала стільки емоційної підтримки. Найцінні-
шим було те, що фахівці приходили до нас додому, і ми разом 
міркували над тим, як організувати повсякденне середовище 
вдома, наприклад ігровий простір. Мені давали практичні по-
ради, наприклад, що на видноті має бути тільки половина 
його іграшок, щоб він менше відволікався. Або що мені потріб-
но втримувати його обличчя руками, щоб привернути його 
увагу, і дивитися йому в очі, щоб він «повернувся до мене».

Мати 

«Навіть дотепер в Україні родинам і батькам не надають 
достатнього значення. Деякі фахівці поводяться так, ніби 
вони мають рацію, а ми [батьки/піклувальники/родини] не 
потрібні або не знаємо, про що говоримо. Саме тому ми ра-
зом напрацьовуємо і просуваємо фактологічну базу, і це під-
тримує нашу мотивацію добиватися задоволення потреб 
всебічного розвитку дитини, дотримання її прав, визнання 
її місця в суспільстві та критично важливої ролі родини».

Представник українського громадянського суспільства

«Наразі в нас є можливість потужно включатися в політичні 
дискусії і говорити єдиним голосом. Ми знаємо, що і як працює, і 
можемо це продемонструвати. Тому ми вважаємо правильним 
поширювати інформацію про те, як розвивається система [РВ]».

Представник українського громадянського суспільства

«В Україні все починає налагоджуватися. Батьки стають 
сильнішими, вони об’єднуються і кожен привносить свої 
вміння і навички. Вони чинять тиск на систему, і між різ-
ними державними структурами нарешті виникає діалог. 
Міжнародні експерти діляться знаннями про РВ і про те, 
як виглядає якісне раннє втручання. Крім того, належну 
увагу отримує поетапний підхід до розвитку національної 
системи РВ. Наразі ми в Україні досягли того етапу, коли 
люди слухають одне одного, говорять одне з одним і ра-
зом будують плани на майбутнє. Саму систему ми поки не 
створили, але єдність в цьому питанні вже сформувалася».

Представник міжнародної неурядової організації
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1. ВСТУП  

«Для того щоб системно приділяти увагу дітям із порушен-
нями розвитку та їхнім родинам, національні системи охо-
рони здоров’я й освіти мають бути оснащені відповідним 
чином для надання оптимальної підтримки таким дітям і 
їхнім родинам». (Olusanya і співавт., 2018, e1101).

Міжнародні дані, накопичені за десятки років, переконливо дово-
дять, що в контексті надання підтримки дитині для максимального 
сприяння її повноцінному розвитку критично важливими є саме 
перші роки – від пренатального періоду до п’яти років4 (ВООЗ, 
2007; ЮНІСЕФ і ВОЗ, 2012). Це однаково справедливо для всіх дітей. 
Проте в реальності багато новонароджених і дітей раннього віку, 
зокрема в країнах із низьким і середнім рівнем доходів (Black із спі-
вавт., 2017), які з огляду на обставини належать до групи ризику, 
мають затримку розвитку, інвалідність чи додаткові потреби, часто 
залишаються без уваги і приречені на «поганий життєвий старт», 
будучи позбавленими своїх прав людини – зокрема внаслідок се-
грегації та інституціоналізації – та можливостей для повної реаліза-
ції власного потенціалу та участі в житті суспільства (ЮНІСЕФ, 2007; 
Vargas-Barón і співавт., 2019).

Відповіддю на цю ситуацію є послуги і системи раннього втручання 
(РВ). Вони мають на меті підтримувати родини дітей із затримкою 
та/або порушеннями розвитку, інвалідністю чи соціально-емоцій-
ними труднощами або з ризиком їх виникнення в найважливіші 
перші роки життя – зазвичай від народження до 36 або 60 місяців. 
Раннє втручання, як система і комплекс інтенсивних послуг, орієн-
тованих на покращення розвитку дитини і попередження затри-
мок у розвитку та інвалідності, є критичним механізмом реагуван-
ня і профілактики, призначеним для дітей раннього віку. На основі 
широкого масиву досвіду і даних про РВ було зроблено важливі 
висновки, зокрема про те, що діти навчаються і розвиваються най-
краще в найменш обмежуючому і найбільш знайомому для себе 
«природному середовищі» (або природних умовах перебування), 
причому це однаково стосується малят і дітей раннього віку з пору-

4 У деякихє країнах і наукових працях період раннього дитинства визначається як період від 0 до 8 
років. РВ призначене для дітей від народження до трьох чи п’яти років залежно від потреб індиві-
дуальної дитини і її родини та загальної організації національної системи РВ.
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шеннями, затримками і додатковими потребами або з ризиком їх 
виникнення (Vargas-Barón зі співавт., 2019; Woods, 2008; Dunst зі спі-
вавт., 2001). Цей висновок підтверджує поширене розуміння того, 
що сприятливе, турботливе і захищене середовище родини, яке 
охоплює її безпосередніх членів та інших родичів, має центральне 
значення для здоров’я дитини, її захисту, навчання і довгостроко-
вого розвитку. Він також додатково свідчить про те, що для того, 
аби бути ефективними, сімейно орієнтована політика, практика 
і послуги мають сходитися воєдино на рівні родини чи громади і 
зосереджуватися навколо окремої дитини і її родини (Shonkoff & 
Phillips, 2000; кампанія Opening Doors for Europe’s Children [Відкри-
ваємо двері для дітей Європи], 2020).

Протягом останніх 20 років Програма «Раннє дитинство» мережі 
Фондів «Відкрите суспільство» (ПРД OSF5) працює над посилен-
ням сфери раннього дитинства на світовому, регіональному і на-
ціональному рівні, виходячи з принципу дотримання прав людини 
та відданості ідеї соціальної справедливості. У цій діяльності ПРД 
надає великого значення залученню батьків і громади, професій-
ному розвитку та підзвітності органів влади. У підтримці зусиль 
із забезпечення рівності та інклюзії головну увагу спрямовано на 
права трьох груп дітей, для яких ризик системного виключення є 
особливо актуальним: i) діти ромської національності, ii) діти з ін-
валідністю і затримкою та/або порушеннями розвитку або з ризи-
ком їх виникнення, а також iii) біженці і мігранти. Передусім ПРД діє 
в країнах Центральної і Східної Європи, Євразії, Середнього Сходу, 
Південно-східної Азії, Південної і Західної Африки та активізує свою 
участь у Латинській Америці6. 

У межах своїх стратегічних заходів, орієнтованих на дітей із інвалід-
ністю, з затримкою та/або порушеннями розвитку або з ризиком 
їх виникнення, починаючи з 2010 року спільно з національними 
партнерами ПРД впроваджує Ініціативу в галузі раннього втручан-
ня як складову всеохоплюючої стратегії зі створення сприятливих 
умов для розвитку дитини Enabling Childhoods7. У взаємодії із парт-

5 У цьому документі паралельно з абревіатурою «ПРД OSF» вживається синонімічна абревіатура 
«ПРД» як один із напрямів реалізації програм для дітей раннього віку в межах ширшої діяльності 
мережі фондів «Відкрите суспільство».
6 Мережа Фондів «Відкрите суспільство» (n.d.). Програма «Раннє дитинство» (англійською). https://
www.opensocietyfoundations.org/who-we-are/programs/early-childhood-program
7 Стратегія ПРД зі створення сприятливих умов для розвитку дитини Enabling Childhoods ґрунтува-
лася на досвіді успішного впровадження ініціативи Асоціації «Крок за кроком» і стала її продовжен-
ням. В процесі реалізації цієї ініціативи в 1990-их рр. в країнах Центральної і Східної Європи було 
запроваджено індивідуалізований підхід з орієнтацією на громаду в роботу досі жорстких освітніх 
систем із характерною для них центральною роллю вчителя.
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нерами Ініціатива ПРД у галузі РВ спершу почала впроваджуватися 
в Болгарії і далі швидко поширилася на Грузію, Сербію та Україну в 
Центральній та Східній Європі (ЦСЄ) і на регіон Співдружності Не-
залежних Держав (СНД), а згодом також на Малаві і Зімбабве в Пів-
денноафриканському регіоні. 

Програма «Раннє дитинство» була ініційована в Україні в 2011 році 
спільно з Міжнародним фондом «Відродження» (МФВ) і зосереди-
ла свою діяльність на підтримці зусиль із напрацювання аргумен-
тації на користь розвитку системи раннього втручання в країні. 
Ця робота здійснювалася у співпраці з міжнародними неурядо-
вими організаціями і місцевими громадськими об’єднаннями та 
зацікавленими сторонами, залученими до сфери РВ, в тому числі 
– що особливо важливо – з батьками. Спираючись і підтримуючи 
наявні напрацювання і потенціал у галузі РВ у країні, ця ініціатива 
допомогла забезпечити умови для донесення голосів критичних 
представників громадянського суспільства, зокрема батьків, яких 
почали чути і слухати в процесі формування політики РВ, а також 
для здійснення впливу на розвиток національної системи РВ. Так 
само це сприяло суттєвому підвищенню інтересу на всіх рівнях до 
РВ як до системи втручання, що помітно прискорювало зміну па-
радигми і відповідний перехід від медико-реабілітаційного бачен-
ня інвалідності чи порушення дитини до більш соціальної моделі, 
яка ґрунтується на принципі дотримання прав людини та орієн-
тована на родину. Цих та інших істотних здобутків було досягну-
то за складних умов, але попри це систематична інтеграція РВ на 
різних структурних рівнях у країні досі не відбулася. Як наслідок, 
велика кількість родин малят і дітей раннього віку, які належать 
до групи ризику, мають затримку розвитку, інвалідність, поведін-
кові чи психічні порушення розвитку, не мають змоги отримати 
критично важливу підтримку в формі РВ, будучи позбавленими 
своїх прав людини, закріплених у національній та міжнародній 
законодавчо-правовій базі, а діти з ризиком виникнення додатко-
вих порушень і потреб не мають змоги повністю реалізувати свій 
потенціал.

Ця історія навчального шляху допомагає зрозуміти, чому склалася 
така ситуація і наскільки Україна просунулася в напрямі розбудови 
системи РВ. У ній відбито еволюцію, втілені зміни та уроки з досвіду 
роботи ПРД OSF щодо посилення аргументації на користь розвитку 
послуг і систем РВ в Україні впродовж десятиріччя з 2011 по 2020 
рр. Ця історія ґрунтується на інформації, отриманій під час впрова-
дження ПРД OSF та ініціативи МФВ в галузі РВ (див. посилання на 
документи програми в додатку 1), а також на думках і враженнях, 
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якими під час інтерв’ю ділилися різні партнери і зацікавлені сторо-
ни зі сфери РВ в Україні (додаток 2).

У розділі 2 викладено роздуми щодо обґрунтування підтримки 
ПРД OSF сфери раннього втручання в Україні та про операційні ас-
пекти її надання. В наступному третьому розділі окреслено мету і 
спосіб документування вражень і засвоєних уроків для цього до-
кумента. Прогрес у здійсненні впливу на процеси створення сис-
теми РВ, в тому числі напрацювання в наданні послуг РВ у країні 
відбито в розділі 4. Така логіка викладу допомагає подивитися на 
РВ у загальному контексті і підкреслює основні поворотні моменти 
в підтримці РВ в Україні. В розділі 5 представлено уроки з досвіду 
партнерів, батьків і зацікавлених сторін щодо чинників, які сприя-
ли та, навпаки, перешкоджали досягненню найсуттєвіших змін на 
цьому шляху, та описано унікальний внесок ПРД OSF і МФВ у цей 
процес упродовж багатьох років. Водночас, у цій навчальній істо-
рії жодним чином не стверджується, що всі ознаки змін є заслугою 
ПРД OSF та ініціативи МФВ у галузі РВ. Натомість, читачеві пропо-
нується огляд внесків цих сторін і досягнутого прогресу. Зрештою, 
на основі уроків із досвіду реалізації різних процесів та вражень 
їх учасників, зокрема щодо умов, які сприяють чи, навпаки, пере-
шкоджають створенню національної системи РВ, у розділі 6 подано 
низку висновків політичного характеру для сприяння подальшому 
поступу в напрямку систематизації РВ на національному рівні в 
Україні, на які також варто звернути увагу іншим країнам регіону.

«У питанні дитячого розвитку «кінцевою ланкою» є діти з 
інвалідністю, затримкою розвитку і додатковими потре-
бами. Саме вони найбільше потребують послуг РВ і най-
менше ними охоплені. В країнах із низьким і середнім рівнем 
доходів ідеться приблизно про 20-25% дітей – це величезна 
прогалина і потреба».

Інтерв’ю з представником міжнародної неурядової організації
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2. 
ПЕРЕДУМОВИ  

ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНІЦІАТИВИ  
В ГАЛУЗІ РВ У МЕЖАХ ПРД OSF  

В УКРАЇНІ
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1.2. ОБҐРУНТУВАННЯ ПІДТРИМКИ РВ У МЕЖАХ 
ПРОГРАМИ «РАННЄ ДИТИНСТВО» В УКРАЇНІ

Робота ПРД OSF із підтримки РВ в Україні стала важливою для Цен-
тральної і Східної Європи (ЦСЄ), а також для Співдружності Неза-
лежних Держав (СНД) – регіону, який займає величезну територію 
від центра Європи до Південно-Східної Азії. Після падіння Берлін-
ської стіни в 1989 році країни регіону ЦСЄ/СНД зазнали кардиналь-
них політичних, економічних і соціальних змін внаслідок широкого 
спектру структурних і системних реформ і реформ у напрямі люд-
ського розвитку (ЮНІСЕФ, 2005; Carpenter зі співав., 2009). Також у 
цьому регіоні в силу історичних причин досі зберігається і залиша-
ється доволі потужною впливова і глибоко вкорінена медична мо-
дель медичних, соціальних та освітніх послуг і систем як елемент 
спадку радянського минулого. І це притому, що більшість країн 
регіону, зокрема Україна, ухвалили законодавство щодо дітей та 
осіб із інвалідністю, в основі якого лежить принцип дотримання 
прав людини (ЮНІСЕФ, 2005; кампанія Opening Doors for Europe’s 
Children [Відкриваємо двері для дітей Європи], 2018 і 2020).

Спадок медичної моделі позначається на сприйнятті і ставленні до 
родин та їхніх дітей із інвалідністю, затримкою розвитку і додат-
ковими потребами (ЮНЕСКО, 2007). Це структурно систематизує 
інституціоналізацію і маргіналізацію, стигматизацію і дискриміна-
цію цих дітей і їхніх родин та практично не передбачає міжвідом-
чих і мультидисциплінарних підходів у секторах охорони здоров’я, 
соціального забезпечення та освіти (див. врізку 1). Наприклад, в 
Україні, як у багатьох країнах ЦСЄ та СНД, не є незвичайною ситу-
ація, коли лікарі і медичні працівники активно спонукають батьків 
віддавати своїх новонароджених чи маленьких дітей із фізіологіч-
ними порушеннями в державні дитячі будинки чи інтернати. Це 
від початку є першим кроком до пожиттєвої інституціоналізації та 
відокремленої, а часом і принизливої та виснажливої «спеціальної 
освіти» на засадах радянської науки дефектології8 (ЮНІСЕФ, 2005; 
кампанія Opening Doors for Europe’s Children [Відкриваємо двері 
для дітей Європи], 2019 і 2020).

Натомість соціальна модель і модель, заснована на принципі до-
тримання прав людини, які на початку 2000-х швидко набули між-
народного поширення, звертають увагу на структурні і системні 
бар’єри для інклюзії, зростання, розвитку і навчання. В соціальній 

8  Додатково про дефектологію див. узагальнену характеристику в документі ЮНІСЕФ (2005) 
Innocenti Insight on Children and Disability in Transition in CEE/CIS and Baltic States, розділ 2.4. 
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моделі наголос зроблено на більш індивідуалізоване сімейне се-
редовище і трансдисциплінарний підхід (див. врізку 1). Вона також 
виступає за сімейноцентроване  раннє втручання, яке допомагає 
родині створювати сприятливі умови для максимального розвитку 
дитини і дає змогу дитині та її родині реалізовувати свої права лю-
дини, закріплені в національній і міжнародній законодавчо-право-
вій базі. Відповідно до соціальної моделі завдання політики має по-
лягати в тому, щоб виявляти й усувати ситуації, що призводять до 
інвалідизації, замість виявляти дітей з порушеннями і додатковими 
потребами та вбачати в них об’єкти і пасивних одержувачів у сто-
сунках із соціальними службами і системами.

Важливо зауважити, що: «Акцент на соціальному походженні кон-
структу інвалідності жодним чином не означає відмови від медич-
них і фахових послуг та підтримки. Він також не заперечує потенціал 
втручання для зменшення чи полегшення порушення або прове-
дення реабілітації чи навчання. Надання технічних засобів, медич-
на допомога і фахова підтримка слугують важливими методами 
розширення можливостей і підсилення незалежності, і, відповідно, 
є невід’ємними складовими соціальної моделі» (ЮНІСЕФ, 2007, с. 5) 

контексті поширення Covid-19, але не кожен заклад і його праців-
ники могли відповідати встановленим критеріям. Тому, після того 
як можливості вибору респондентів для інтерв’ю у межах групи 
були вичерпані, залучалися ті, які відповідали цим критеріям. 

По-друге, всі інтерв’юери, як правило, були представниками/пред-
ставницями регіональних платформ ВФ БРВ і проживають в облас-
них центрах або інших населених пунктах міського типу. Оскільки 
інтерв’ювання відбувалося в період пандемії, у тому числі загаль-
нонаціонального карантину, переважно інтерв’ю відбувались 
онлайн, що також забезпечувало дотримання умов протиепідеміч-
ної безпеки для осіб, які самі є представниками/представницями  
вразливих груп населення. Відповідно, була утруднена можливість 
пошуку респондентів із віддалених районів, а саме з селищ та сіл. 

По-третє, інтерв’юери зіткнулись із тим, що, на відміну від праців-
ників закладів загальної шкільної освіти, спеціалісти інших закла-
дів неохоче зголошуються на інтерв’ю. 

Слід також зазначити, що 60 респондентів взяли участь у двох 
опитуваннях (онлайн та інтерв’ю), але оскільки ці опитування 

2  https://sites.unicef.org/disabilities/files/Assistance_to_victims_of_landmines-2014.pdf
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мали різну мету, і питання не повторювались, їхні відповіді були 
зараховані до підсумків кожної із частин. Загалом в онлайн опи-
туванні та інтерв’юванні взяли участь 2 029 осіб, але за результа-
тами верифікації до аналізу було прийнято відповіді 2011 респон-
дентів (704 батьків, 1 104 педагогів і 203 керівників), із яких 1951 
– оригінальні. 

За результатами кожної фази дослідження підготовано звіти, які 
стали частиною підсумкового звіту. Крім того, у підсумковому звіті 
здійснено короткий огляд поточної ситуації щодо надання освітніх 
і розвиткових послуг дітям дошкільного та шкільного віку в Україні 
в контексті поширення Covid-19, надано висновки за результатами 
проведення дослідження та рекомендації Міністерству освіти і на-
уки України й іншим зацікавленим стейкголдерам щодо покращен-
ня доступності.

Врізка 1.  
Огляд медичної і соціальної моделей та 
Індивідуалізованого плану обслуговування родини 
(Carpenter із співав., 2009, вступний розділ, n.n.).

У межах медичної моделі особи з порушеннями і додатко-
вими потребами визначаються за своїм захворюванням чи 
медичним станом. Медичний діагноз править за критерій 
для регулювання і контролю доступу до соціальних виплат, 
житла, освіти, дозвілля і працевлаштування. Такий підхід 
може забезпечувати доступ до вкрай необхідних послуг, 
проте медична модель вбачає у дитині з порушенням чи 
затримкою утриманця, якого потрібно лікувати чи догля-
дати, та виправдовує систематичне виключення дітей (і до-
рослих) із інвалідністю із суспільного життя та їх дискримі-
націю, які спостерігаються вже тривалий час.

Відповідно до соціальної моделі інвалідність є похідною від 
фізичних, організаційних і стосункових бар’єрів, що існують 
в нашому суспільстві, а не «провиною» індивідуальної особи 
чи дитини з інвалідністю чи затримкою, чи то порушення-
ми розвитку, або невідворотним наслідком їхніх порушень. 
Ця модель передбачає, що для усунення дискримінації по-
трібно змінити підхід і спосіб мислення, які визначають спо-
сіб організації суспільства.
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Відправною точкою для складання Індивідуального плану 
обслуговування родини (ІПОР) є зустріч родини із визна-
ченим учасником трансциплінарної команди (див. нижче), 
під час якої вони спільно обговорюють поточні проблеми 
й нещодавні успіхи та намічають подальші цілі втручань у 
роботі з дитиною. Такий план переглядається з узгодженою 
періодичністю, і батьки чи піклувальники відіграють цен-
тральну роль в ухваленні рішень. Після початку навчання в 
системі обов’язкової освіти замість нього зазвичай застосо-
вується Індивідуальний план навчання (ІПН).

Транс-дисциплінарний командний підхід – це сімейноцен-
трований  процес надання підтримки родинам дітей ран-
нього віку, які належать до групи ризику, мають інвалідність 
чи затримку, чи то порушення розвитку. Він передбачає 
створення трансдисциплінарної команди, з-поміж членів 
якої призначають одного для безпосередньої взаємодії із 
родиною і реалізації втручань. За потреби його консульту-
ють інші члени команди. Зі свого боку цей спеціаліст навчає 
батьків та інших піклувальників знаходити і використову-
вати можливості для навчання в повсякденному житті й ді-
яльності дитини для стимулювання розвитку її здібностей і 
навичок. Така робота з батьками і піклувальниками є осно-
вною стратегією втручання (Centre for Development and 
Disability, n.d., стор. 3).

У період започаткування Ініціативи ПРД в галузі РВ в Україні в 2011 
році почав з’являтися запит на комплексні та цілісні послуги РВ 
під впливом соціальної моделі, побудованої на засадах дотриман-
ня прав людини. Ініціаторами його формування виступали недер-
жавні суб’єкти (організації громадянського суспільства) у кількох 
областях країни. Водночас, питання РВ почало привертати увагу 
фахових і політичних кіл на тлі масштабних реформ державної со-
ціальної політики. До речі, в 2011 році також виповнилося 20 ро-
ків від дня ратифікації Україною Конвенції ООН про права дитини 
(КПД ООН).

Після проголошення в Україні демократичної держави в 1991 році і 
надалі із розгортанням співпраці Уряду країни з Європейським со-
юзом, виникнення нового політичного середовища разом із відпо-
відними процесами державного реформування відкрило можли-
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вості для політичного діалогу з питань РВ. Ці політичні реформи, 
що розроблялися, зокрема стосувалися питань деінституціалізації 
і реформування систем охорони здоров’я, соціального забезпе-
чення й освіти, в тому числі соціальних послуг і дошкільної осві-
ти (ЮНЕСКО, 2007; Peeters, 2019). У поєднанні з прогресивними 
підходами РВ, які демонстрували організації громадянського сус-
пільства (ОГС), як зазначалося вище, «це дало змогу передбачити 
можливості для адвокатування парадигмального переходу від ме-
дичної моделі до сімейноцентричної соціальної моделі РВ, побудо-
ваної на правах людини, і для досягнення політичних і системних 
змін у галузі РВ у більш тривалій перспективі» (цитата з інтерв’ю з 
представником OSF).

Очікувалося, що цей досвід потенційно міг би стати важливим для 
інших країн регіону, які також намагаються подолати спадок ра-
дянських систем та інституцій у прагненні побудувати більш ін-
клюзивну систему, яка враховувала б потреби всіх родин і дітей, 
зокрема малюків і дітей раннього віку в критичний період їхнього 
життя від 0 до 3/5 років. Зокрема, це мало створити можливості для 
спільного навчання інших країн регіону, де ПРД OSF на той час уже 
надавала підтримку для розвитку РВ (Болгарія) або безпосередньо 
її планувала (Грузія і Сербія), а також інших країн поза ним (Стра-
тегія РВ на 2011-2012 рр.; інтерв’ю з представниками міжнародних 
недержавних структур).
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2.2. ПРАВА ДИТИНИ В УКРАЇНІ ТА «ПОВНИЙ 
КОМПЛЕКС ДОГЛЯДУ»

Права всіх дітей та їхніх батьків чи піклувальників закріплені в 
основоположних міжнародних документах, зокрема в Конвенції 
ООН про права дитини, Зауваженні загального порядку № 7 до 
КПД ООН щодо реалізації прав дитини в ранньому віці, а також у 
Конвенції про права осіб із інвалідністю (КПОІ ООН) та Факульта-
тивному протоколі до неї (див. врізку 2). Україна однією з перших 
держав-членів ООН ратифікувала КПД ООН 27 лютого 1991 року. 
Вона також підписала (24 вересня 2008 року) і згодом ратифікува-
ла (16 грудня 2009 року) КПОІ ООН і її Факультативний протокол. 
У цих міжнародних стандартах головними гарантами реалізації 
прав дітей, у тому числі прав дітей із інвалідністю та їхніх родин, 
виступають держави, які зобов’язані поважати, захищати і забез-
печувати права людей, у тому числі права всіх дітей. В Україні вони 
закріплені в державній Конституції, Законі України «Про охорону 
дитинства», Законі України «Про соціальні послуги», Сімейному ко-
дексі та інших законах і нормативних актах. Станом на 2010 рік їх 
упровадження проголошувалося «одним з основних пріоритетних 
завдань держави» (Карпачова, 2010, стор. 6).

Врізка 2. 
Конвенція Організації Об’єднаних Націй 
про права дитини (КПД) і Конвенція про права осіб 
із інвалідністю (КПОІ)9.

У сфері раннього дитинства особливо значущими є дві кон-
венції. По-перше, це Конвенція Організації Об’єднаних На-
цій про права дитини (КПД) – міжнародний документ у галу-
зі прав людини, орієнтований на просування і захист прав 
дитини та її батьків чи піклувальників, ратифікований най-
більшою кількістю країн (див. пояснення щодо підписання 
і ратифікації міжнародних договорів нижче). КПД була при-
йнята і відкрита для підписання і ратифікації в 1989 році, і 
невдовзі була ратифікована Україною в 1991-му.

9 КПД ООН доступна для завантаження англійською, арабською, китайською, французькою, російською 
та іспанською мовами за посиланням: https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx 
КПОІ ООН можна завантажити різними мовами, в тому числі жестовою мовою, за посиланням:  
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
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Другим є Конвенція ООН про права осіб із інвалідністю 
(КПОІ). Це документ у галузі прав людини, де прямо під-
тверджується, що всі особи, включно з дітьми, з усіма ви-
дами інвалідності чи порушень мають користуватися всі-
ма правами людини й основними свободами. КПОІ була 
ухвалена в грудні 2006 року і відкрита для підписання та 
ратифікації в березні 2007-го. Вона стала результатом деся-
тиліть роботи Організації Об’єднаних Націй і міжнародних 
неурядових організацій (МНУО) зі зміни ставлень і підходів 
до осіб із інвалідністю. КПОІ безпосередньо спрямована на 
відхід від сприйняття осіб із інвалідністю, в тому числі ді-
тей, і поводження з ними як з «об’єктами» благодійності, 
медичного лікування і соціального захисту на сприйняття і 
поводження з ними та їхніми родинами як із «суб’єктами», 
які мають права, спроможні обстоювати ці права та ухва-
лювати рішення щодо власного життя на основі вільної та 
поінформованої згоди, а також бути активними членами 
суспільства. Україна підписала КПОІ в 2008 році і невдовзі 
ратифікувала її в 2009-му.

Підписання і ратифікація міжнародних конвенцій 
і договорів

Договір (або конвенція) набуває чинності після здійснення 
низки кроків. Спершу залучені держави проводять пере-
мовини. Після досягнення згоди відбувається підписання 
договору, зазвичай відповідними міністрами кожної держа-
ви. Підписуючи договір, держава тим самим виражає намір 
його дотримуватися. Однак підписання саме собою не має 
обов’язкової сили.

Коли договір підписано, кожна держава продовжує пра-
цювати з ним відповідно до власних національних про-
цедур. У багатьох країнах він підлягає обов’язковому за-
твердженню парламентом. Після затвердження всередині 
держави вона повідомляє інші сторони про свою згоду бути 
пов’язаною цим договором. Це ратифікація. Відтепер до-
говір є офіційно зобов’язуючим для держави.
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З метою створення умов для реалізації цих прав необхідний по-
вний комплекс послуг догляду, починаючи з періоду перед зачат-
тям, просвітництва і догляду в дородовому періоді і до розвитку в 
ранньому дитинстві, раннього втручання (РВ) та переходу до ін-
клюзивного дошкільного та шкільного навчання (Vargas-Barón, 
E., Bochorishvili, R., та Hix-Small, H., 2016). Для забезпечення такого 
повного комплексу послуг догляду необхідна національна система 
надання послуги РВ на рівні громади, спрямована на задоволення 
потреб батьків і піклувальників дітей, які належать до групи ризи-
ку, мають затримку розвитку, інвалідність, поведінкові чи психічні 
порушення розвитку. Реалізація повного комплексу послуг догля-
ду в частині РВ вимагає залучення цілої низки ключових секторів і 
дисциплін (Ibid., стор. 100):

Ключові сектори:  
І) охорона здоров’я дитини і родини, харчування, гігієна і санітарія;  
II) розвиток і виховання дитини, інклюзивна дошкільна освіта, 
навчання батьків;  
III) права дитини та охорона дитинства.

Ключові дисципліни:  
I) раннє втручання;  
II) медицина, охорона громадського здоров’я, сестринський догляд;  
III) харчування;  
IV) фізіотерапія, логопедичне лікування та ерготерапія;  
V) спеціальна та інклюзивна освіта;  
VI) соціальна робота, психологія, консультування з питань 
організації внутрішньосімейних стосунків і сімейна терапія. 

На думку Vargas-Barón і співав. (2019, стор. 7), «Ефективні системи 
РВ I) індивідуалізовані; ii) інтенсивні; III) сімейноцентричнісімей-
ноцентровані, IV) трансдисциплінарні або міждисциплінарні; V) 
командні; VI) спираються на доказові дані; та VII) орієнтовані на 
результати. РВ, що відображає соціальну модель, побудовану на 
дотриманні прав дитини, приходить на заміну традиційним підхо-
дам до надання послуг, зокрема медичній моделі. В контексті тра-
диційних підходів із притаманним їм акцентом на вадах послуги 
втручання надає «експерт» у процесі роботи з дитиною, що зазви-
чай відбувається у клінічних умовах. Натомість, підхід РВ передба-
чає надання індивідуалізованих послуг, орієнтованих на родину і 
дитину, в найменш обмежувальних природних умовах перебуван-
ня дитини. Також у наданні послуг РВ головне значення відводить-
ся не «експерту», а родині. Родина виступає партнером у наданні 
послуг та ухвалює всі рішення стосовно дитини і родини».
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Для створення національних систем РВ урядам необхідно вироби-
ти політику, ухвалити стратегічні плани, законодавство, національ-
ні методичні настанови з реалізації програм РВ, а також процедури, 
стандарти щодо порядку надання послуг і персоналу та настанови 
щодо реєстрації. Також необхідна фінансова і технічна підтримка 
на національному і місцевому рівнях (див. врізку 3). 

Врізка 3.  
Визначення послуг і систем раннього втручання 
(Vargas-Barón зі співавт., 2019, додаток 1)

Послуги раннього втручання є багатосекторальними, інте-
грованими і трансдисциплінарними або міждисциплінар-
ними. Вони орієнтовані на підтримку родин, що виховують 
дітей раннього віку від народження до трьох/п’яти років, 
що мають затримку розвитку, інвалідність або поведінкові 
чи психічні порушення розвитку чи ризик їх виникнення. 
Програми РВ охоплюють цілий спектр індивідуалізованих 
послуг, спрямованих на покращення розвитку і життєс-
тійкості дитини, посилення компетенцій членів родини і 
батьківських навичок, аби сприяти розвитку дитини. Часто 
вони також включають адвокатування освітньої і соціаль-
ної інклюзії цих дітей та їхніх родин.

Системи раннього втручання забезпечують загальнонаці-
ональну координацію надання міжсекторальних та тран-
сдисциплінарних або міждисциплінарних послуг, спря-
мованих на активізацію зростання і розвитку дитини з 
урахуванням її вікових особливостей та підтримку родини в 
критично важливі перші роки життя дитини від народжен-
ня до трьох/п’яти років. Як правило, системи РВ функціо-
нують на основі відповідної національної політики, мето-
дичних настанов і процедур, нормативних актів, стандартів 
щодо послуг і персоналу. Головна мета системи раннього 
втручання полягає в тому, щоб забезпечити всі родини, які 
виховують дітей цієї вікової категорії, які належать до групи 
ризику, відповідними ресурсами і підтримкою, щоб допо-
могти їм створювати умови для максимально повного фі-
зичного, мовного, когнітивного та соціального/емоційного 
розвитку дітей у дусі поваги до різних родин і спільнот.
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2.3. ІНІЦІАТИВА В ГАЛУЗІ РВ В УКРАЇНІ: ПОЄДНАННЯ 
НИЗХІДНОГО ТА ВИСХІДНОГО ПІДХОДІВ

Працюючи в партнерстві з Міжнародним фондом «Відродження» 
(МФВ), Програма «Раннє дитинство» у своїй діяльності, з одного боку, 
застосувала висхідний підхід, який передбачає залучення низового 
рівня громадянського суспільства (партнерських НУО), у тому числі 
батьків, до надання якісної послуги РВ, та, з іншого, задіювала наяв-
них національних і міжнародних партнерів до адвокації в інтересах 
дітей раннього віку, щоб впливати на формування державної полі-
тики і демонструвати різні варіанти рішень для подолання бар’єрів 
для інклюзії, пов’язаних із низхідним підходом (мал. 1).

National Advocacy
ECI Policy, strategic and action plans, 
legislation, national guidelines and 
procedures, services and personnel 
regulations and standards, registration 
guidelines, structural funds and 
technical support at national and 
regional/local levels

Адвокація на національному рівні
Політика, стратегічні плани і плани дій, 
законодавство, національні методичні 
настанови і процедури, нормативні 
акти і стандарти щодо надання послуги і 
персоналу в галузі РВ, і настанови щодо 
реєстрації. Структурне фінансування і 
технічна підтримка на національному та 
обласному/місцевому рівнях.

Capacity building
Common conceptual framework, 
definition of criteria, standards and 
protocols of ECI in Ukraine, united and 
effective resource for influencing ECI 
policy and programming.

Розвиток спроможності
Спільний поняттєвий апарат, визначення 
критеріїв, стандартів і протоколів РВ в 
Україні, об’єднаний та ефективний ресурс 
для здійснення впливу на формування 
політики і програм у галузі РВ.

Рисунок 1.  
Поєднання низхідного та висхідного підходів  
у реалізації Ініціативи в галузі РВ в Україні

Мал. 1.
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10 Докладніше про МФВ див. матеріали веб-сайту за адресою: https://www.irf.ua/en/ 

У такий спосіб ініціатива сприяла зусиллям із покращення проце-
сів вироблення й ухвалення рішень щодо визначення політики в 
галузі РВ на національному рівні та давала змогу впливати на такі 
процеси.

«Тому громадянське суспільство дійсно має бути в змозі не 
лише вимагати, а й контролювати дії влади, відстежувати 
впроваджувані підходи і добиватися пояснення їх обґрунту-
вання. Також воно має обстоювати таку систему РВ, яка є 
сімейно орієнтованою і будується на чітких принципах, що 
не випливають із медичної моделі».

Інтерв’ю з представником міжнародної неурядової організації

Реалізація описаного підходу на практиці

Ініціатива в галузі РВ упроваджувалася у партнерстві з Міжнарод-
ним фондом «Відродження», що діє в Україні з 1990 року і входить 
до міжнародної мережі Фондів «Відкрите суспільство». Це один із 
найбільших фондів в Україні, відданих справі захисту прав люди-
ни і розвитку відкритого, інклюзивного, прозорого, рівноправного, 
справедливого і демократичного суспільства в країні10. 

Численні стратегічні та операційні документи, напрацьовані за 
час впровадження Ініціативи в галузі РВ (див. посилання на мате-
ріали програми в додатку 2), свідчать про те, що організації гро-
мадянського суспільства і партнери, які брали участь у діяльності 
з розвитку РВ в Україні за підтримки ПРД, спільно і регулярно ана-
лізували досягнутий прогрес і робили висновки (див. огляд голо-
вних партнерів і союзників у врізці 4). Зрештою, при збереженні 
такого поєднання низхідного та висхідного підходів, націленого 
на досягнення довгострокових структурних змін у позиціях країни 
в питанні РВ, періодично відбувалася адаптація стратегій із ура-
хуванням нових контекстуальних чинників і динаміки, відносних 
сильних сторін та обмежень ПРД і партнерів, з якими вона пра-
цювала і яким надавала підтримку. Таким чином, загалом Ініціа-
тива в галузі РВ впроваджувалася за підтримки ПРД у два основні 
етапи.

Перший етап (із 2011 року до початку 2016-го) характеризувався 
створенням сприятливих умов для адвокації РВ. Діяльність на цьо-
му етапі зосередилася на зміцненні і пропагуванні фактологічно 
обґрунтованих покращень якості, рівноправності та інклюзивності 
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11 Поліклініки – амбулаторні медичні заклади, що обслуговують дитяче населення прилеглих 
мікрорайонів. У більшості поліклінік є педіатр, невролог, офтальмолог та отоларинголог. Поліклініки 
використовуються для контрольного відвідання здорових дітей та імунізації. У випадку недоношених 
дітей такі візити можуть відбуватися частіше. Родини направляють до відповідної місцевої поліклініки 
після народження дитини, де вони можуть отримувати первинну медичну допомогу свого лікаря.

в наданні послуги РВ. Це відбувалося паралельно з наданням до-
помоги для розвитку спроможності місцевих надавачів послуг РВ 
у співпраці з міжнародними НУО та експертами РВ у поєднанні з 
неперервним наставницьким супроводом як допоміжним меха-
нізмом впливу на формування практики і політики в галузі РВ. На-
приклад, здійснювався технічний і наставницький супровід для по-
силення раннього скринінгу і виявлення дітей, які потребують РВ, 
із подальшим наданням підтримки їхнім батькам у процесі оцін-
ки розвитку, планування індивідуалізованих послуг для родини та 
проведення візитів для роботи з дитиною із застосуванням рутино-
орієнтованого підходу (англ. routine-based approach, RBA) в її «при-
родних умовах навчання» (див. короткий опис поняття «природні 
умови навчання» та RBA у врізці 5).

Український 
благодійний фонд 
«Інститут раннього 
втручання» (БФ ІРВ)

БФ ІРВ було засновано в 1999 році в Харкові. 
Фонд надає послугу раннього втручання дітям і 
їхнім родинам та успішно інтегрував технологію 
раннього втручання в діяльність державних 
партнерських структур, таких як дитячі медичні 
заклади (поліклініки) . Починаючи з 2002 року 
під егідою Національної академії медичних наук 
України БФ ІРВ проводить наукові дослідження, які 
вже неодноразово продемонстрували ефективність 
соціальної моделі РВ в Україні.
БФ ІРВ був одним із ключових (провідних) партнерів 
ПРД OSF та МФВ та отримував грантову підтримку 
від Ініціативи в галузі РВ із 2012 року. Слід зазначити, 
що його співпраця з OSF розпочалася значно раніше, 
і Фонду також надавалася фінансова підтримка в 
період із 2006 по 2013 рік у межах окремої Програми 
OSF «Громадське здоров’я». «Ініціатива в галузі 
психічного здоров’я»

Закарпатський 
медико-соціальний 
реабілітаційний центр 
«Дорога життя», 
відділення РВ

Створений у 2004 році, МСРЦ «Дорога життя» нині 
є визнаним регіональним центром методологічної 
практики РВ із власною міждисциплінарною 
командою спеціалістів. У своїй діяльності заклад 
керується соціальною моделлю РВ і намагається 
розбудовувати систему РВ у Закарпатській області.

Врізка 4.  
Партнери і союзники, яким надавалася підтримка 
в межах Ініціативи в галузі РВ
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Навчально-
реабілітаційний центр 
«Джерело»

Центр «Джерело» заснований у грудні 1993 року у 
Львові за ініціативою батьків – учасників Товариства 
захисту дітей із інвалідністю, хворих на церебральний 
параліч, «Надія» (батьківської організації, до якої 
входить приблизно 40 членів, батьків дітей і молоді 
з церебральним паралічем) спільно з волонтерами 
з української діаспори в Канаді з метою надання 
реабілітаційних і навчальних послуг дітям з фізичною 
інвалідністю і порушеннями розвитку.

Одеська обласна 
організація медико-
психолого-педагогічної 
допомоги «Здорове 
суспільство»

З моменту своєї офіційної реєстрації в 2013 році 
організація «Здорове суспільство» почала надавати 
послуги раннього втручання дітям раннього віку 
(від народження до чотирьох років) з особливими 
освітніми потребами та їхнім родинам в Одесі. В 
2015 році вона успішно пролобіювала інтеграцію своїх 
послуг у роботу комунальних закладів із виділенням 
бюджетних коштів на оплату праці своїх спеціалістів і 
надання послуг на виїзді. В результаті, нині центр РВ 
організації «Здорове суспільство» функціонує на базі 
комунальної установи «Одеський обласний медичний 
центр психічного здоров’я».

Національна асамблея 
людей з інвалідністю 
України (НАІУ)

Заснована в 2001 році, НАІУ є коаліцією, до якої 
входять 101 національна та обласна громадські 
організації/НУО людей із інвалідністю в Україні. Робота 
НАІУ спрямована на покращення якості життя людей із 
інвалідністю та членів їхніх родин. Мережа працює над 
створенням інклюзивного суспільства у відповідності 
до Конвенції ООН про права осіб із інвалідністю (КПОІ 
ООН). Спільно з Фондом SOFT Tulip (див. нижче) НАІУ 
відігравала ключову роль у сприянні розвитку мережі 
національного консорціуму РВ.

Всеукраїнський форум 
«Батьки за раннє 
втручання»

Створення Форуму стало логічним результатом 
програми «Батьки за раннє втручання», яку за 
підтримки ПРД OSF впроваджувала НАІУ спільно з 
БФ ІРВ і британською НУО Healthprom (див. нижче). 
Форум складається з представників батьківських 
НУО, які провадять активну адвокаційну діяльність і 
працюють із відповідними державними структурами 
на національному, обласному й місцевому рівні для 
поширення підходів раннього втручання.

Фонд SOFT Tulip SOFT Tulip – це неурядова організація з Нідерландів, 
яка надає підтримку в площині раннього дитячого 
розвитку, інвалідності, психічного здоров’я і догляду 
за особами похилого віку. Починаючи з 2006 року, 
Фонд залучений до цілої низки проєктів в Україні, а в 
секторі РВ активно працює з 2008 року, коли спільно 
з НАІУ почав підтримувати розбудову національної 
мережі консорціуму РВ. 

Health Prom HealthProm – британська благодійна організація, яка 
надає підтримку вразливим дітям і їхнім родинам 
у Східній Європі, Центральній Азії, Афганістані та 
Сполученому Королівстві. В партнерстві з НАІУ та БФ 
ІРВ та за підтримки ПРД OSF, HealthProm реалізувала 
низку програм для формування і посилення 
розуміння РВ серед організацій громадянського 
суспільства та їхньої спроможності здійснювати 
інформаційно-роз’яснювальну роботу задля розвитку 
РВ. Одним із результатів цієї підтримки стало 
створення Всеукраїнського форуму «Батьки за раннє 
втручання» (див. вище). 
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Один із ключових поворотних моментів припадає на середину 2016 
року, коли розпочалася наступна фаза підтримки ПРД (2016-2020 рр.). 
Упродовж цієї фази, паралельно із продовженням підтримки щодо 
розбудови спроможності для надання якісних послуг РВ, фокус уваги 
змістився більше на діяльність в напрямі посилення і наставницько-
го супроводу громадянського суспільства в секторі РВ (місцевих НУО 
і батьківських об’єднань) із метою розвитку їхньої спроможності до-
лучатися до процесів формування національної політики в галузі РВ 
і планування побудови системи РВ, надавати підтримку і впливати 
на такі процеси. Така робота передбачала надання допомоги осно-
вним учасникам сектору РВ у країні (врізка 4) у виробленні спільного 
поняттєвого апарату, визначенні критеріїв, стандартів і протоколів 
РВ в Україні шляхом обміну досвідом і формування консенсусу щодо 
національної моделі РВ, тобто що вона означає для батьків і місце-
вих надавачів послуг РВ. Вона також включала надання підтримки 
громадянському суспільству, в тому числі батькам – що принципово 
важливо – в утвердженні своїх позицій для участі в процесах форму-
вання політики з питань РВ і розвитку системи РВ.

Ці завдання були актуальними, необхідними і своєчасними, оскіль-
ки вони співпадали з деякими важливими напрямами діяльності 
інших донорів. Так, Представництво Європейського союзу (ЄС) в 
Україні оголосило про надання Уряду держави підтримки з боку ЄС 
(обсягом 1,3 млн євро) в межах проєкту Twinning для планування 
діяльності з розвитку національної системи РВ упродовж триріч-
ного періоду з 2017 по 2020 рр. Крім того, після надання декількох 
грантів на планування і реалізацію чотирьох регіональних пілот-
них проєктів РВ у східних областях, які постраждали від конфлікту, 
і де проживають внутрішньо переміщені родини і діти раннього 
віку, представництво ЮНІСЕФ в Україні почало фінансувати про-
єкти з розвитку і картування послуг РВ та створення «політичної 
платформи з питань РВ», що охоплювала широкий діапазон ініціа-
тив (Vargas-Barón, E., Доповідь за підсумками візиту, липень 2016).

Відповідно було вкрай необхідно об’єднати зусилля громадянсько-
го суспільства і національних структур у галузі РВ для того, щоб 
партнерські НУО і батьки змогли стати ефективним ресурсом для 
цих та інших супутніх міжсекторальних ініціатив і проєктів на на-
ціональному рівні.

«Батькам і нашим громадським організаціям, які надавали 
послуги РВ, було важливо брати активну участь у політич-
них процесах, щоб забезпечити розуміння директивними 
органами того, як має виглядати модель РВ із нашої точки 



33ЗДІЙСНЕННЯ ВПЛИВУ ДЛЯ ПОСИЛЕННЯ СПІЛЬНИХ ДІЙ ІЗ РОЗБУДОВИ СИСТЕМИ РАННЬОГО ВТРУЧАННЯ В УКРАЇНІ

зору і як вона має працювати на практиці. Тому нам потріб-
но було повністю долучатися до роботи з розбудови систе-
ми РВ у країні. Нам також потрібно було об’єднатися, виро-
бити власну стратегію адвокації та узгодити між собою, як 
би ми хотіли впливати на систему РВ в країні».

Інтерв’ю з представником міжнародної неурядової організації

Врізка 5.  
Природні умови навчання і рутиноорієнтований 
підхід (за матеріалами презентації Тобі Лонга 
(Toby Long) (n.d.), ‘Essential elements of Early Intervention 
programmes’ [Головні складові програм раннього 
втручання], представленої на навчальному семінарі 
для партнерів у межах ініціативи ПРД у галузі РВ).

Природні умови навчання
Дитина навчається природним шляхом не в закладі, де їй 
надають послуги, а, наприклад, удома, в яслах/дитячому 
садку, на ігровому майданчику чи в бібліотеці. Природне 
навчальне середовище – це місце, де дитина і родина про-
живає, навчається і грається, і яке дитині й родині добре 
знайоме. Програми раннього втручання (РВ) покращують 
розвиток дітей, використовуючи можливості для навчання 
в повсякденному житті. До таких можливостей природно-
го навчання належать повсякденні справи, або рутини, та 
види діяльності, які зазвичай є типовими для таких місць. 
Використання природних навчальних можливостей (рутин 
і повсякденних видів діяльності) із більшою ймовірністю 
підсилює важливі складові, необхідні для научіння дитини 
раннього віку, на відміну від власне місця, де вони трапля-
ються. Природне середовище навчання перетворює кожну 
хвилину дитячого дня в можливість для інклюзії і для фор-
мування нових навичок. Воно допомагає дитині формувати 
власну поведінку й навички, взоруючись на родичів й од-
нолітків, та одночасно сприяє налагодженню тісніших сто-
сунків між дітьми та їхніми батьками чи піклувальниками, 
а також між фахівцями, які надають послуги РВ, і родина-
ми. Крім того, в природних умовах навчання дитині і родині 
комфортніше відпрацьовувати нові навички і з’ясувати для 
себе, які прийоми і методики для них ефективні, а які – ні.
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Рутиноорієнтований підхід (англ. routines based 
approach, RBA) 
Рутиноорієнтоване втручання – це спільний процес, в 
якому важливе значення надається заняттям, причому 
велика увага також приділяється самостійності і соціаль-
ній взаємодії як складовій природної діяльності дитини. 
Для реалізації програм РВ у природних умовах потрібно 
визначити рутини (типові види діяльності), або можли-
вості для розвитку і набуття навичок. Оскільки такі рути-
ни мають регулярний характер, вони відкривають без-
перервні можливості для научіння, що відбувається в тих 
самих умовах, в яких формуються відповідні навички. До 
рутин також належать види діяльності, що є цікавими для 
дитини і родини. Їх цікавість може пояснюватися їх прак-
тичним значенням, наприклад, це дії, пов’язані з повсяк-
денним життям, або тим, що це розваги, наприклад, ігри 
на ігровому майданчику. Діти краще навчаються тоді, 
коли різні види навчальної взаємодії підкріплюються їх-
нім інтересом, що, зі свого боку, дає змогу відпрацьову-
вати навички, досліджувати оточення, навчатися і розви-
вати нові вміння.
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3. 
ПРО ІСТОРІЮ  

НАВЧАЛЬНОГО ШЛЯХУ
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3.1. МЕТА ІСТОРІЇ НАВЧАЛЬНОГО ШЛЯХУ

Станом на кінець 2020 року структурні зміни в глобальній мережі 
OSF, відділенні ПРД та її програмній роботі наближаються до за-
вершення. В OSF уже є плани щодо продовження підтримки пи-
тань дитинства, рівноправ’я в родині та інклюзії в Україні. Надалі 
ця діяльність буде координуватися з підтримкою, яку OSF надає в 
процесі освітньої реформи в країні, із приділенням особливої уваги 
інклюзивній освіті на всіх рівнях, а також із програмами OSF у галузі 
прав людини та освіти, що реалізуються у співпраці з Міжнарод-
ним фондом «Відродження» в Україні.

Зважаючи на істотні прогресивні зміни, досягнуті в останні роки в 
площині РВ в Україні, а також на досі актуальну потребу подальшо-
го розвитку РВ у країні, видається необхідним зафіксувати уроки з 
досвіду підтримки сфери РВ в Україні в межах ПРД.

Досвід впровадження ініціативи з РВ за підтримки ПРД в Україні 
може сприяти майбутнім зусиллям із розбудови системи РВ у кра-
їні. Очікується, що він також стане в пригоді зацікавленим сторо-
нам галузі РВ в інших країнах регіону Центральної і Східної Європи 
та Співдружності Незалежних Держав, які намагаються подолати 
спадщину радянських інституцій і розбудовувати нову інклюзивну 
систему для всіх дітей раннього віку, зокрема дітей від народження 
до трьох років. Він також може стати джерелом цінних знань, на 
ґрунті яких згодом формуватимуться перспективні напрями діяль-
ності реорганізованої мережі OSF.

3.2. МЕТОДОЛОГІЯ В ОСНОВІ ЦІЄЇ ІСТОРІЇ 
НАВЧАЛЬНОГО ШЛЯХУ

Описана в цьому документі історія навчального шляху є резуль-
татом тривалого процесу, який складався з чотирьох етапів і 
ґрунтувався на застосуванні різних методів, зокрема: i) вивчення 
документації, визначення зацікавлених сторін, напрацювання кон-
цепції історії навчального шляху і розроблення протоколу прове-
дення інтерв’ю; ii) інтерв’ю і консультації із зацікавленими сторо-
нами, які в різній якості були залучені до Ініціативи з РВ; iii) аналіз 
даних і підготовка проєкту документа; та iv) рецензування, перевір-
ка коректності наведеної інформації і доопрацювання (див. рис. 2).

У процесі вивчення відповідної літератури і документації програми 
було ретельно розглянуто понад 70 документів (див. додаток 1). В 
межах якісного аспекту дослідження було зібрано думки і погляди 
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32 основних співрозмовників під час інтерв’ю і консультацій, що 
відбувалися у віртуальному режимі (див. додаток 1). Відбір учасни-
ків інтерв’ю здійснювався за цільовим принципом і за принципом 
«снігової кулі». Половина учасників інтерв’ю (50%) представляли 
суб’єктів українського громадянського суспільства, що працюють у 
галузі РВ (n=16). З них 56% також є батьками (n=9); 12% – працівни-
ками державних структур, які представляють Уряд України (n=4), та 
38% – це міжнародні недержавні діячі, в тому числі експерти з РВ та 
міжнародні неурядові організації (МНУО) та ПРД OSF (n=12). У цьо-
му документі поняття «структури місцевого (українського) грома-
дянського суспільства» вживається для позначення об’єднань та 
організацій, які походять власне з України, включно з районними, 
обласними і національними неурядовими організаціями і батьків-
ськими форумами.

Дані і думки, зібрані за цей час, були кодовані за темами і зіставлені з 
критеріями відповідно до конкретних питань, які цікавили дослідни-
ка. Це уможливило проведення порівнянь між джерелами даних та 
індивідуальними респондентами. Подальше групування та тріангуля-
ція даних дали змогу перевірити й інтерпретувати отримані результа-
ти та зробити висновки. В цьому документі відображено результати, 
засвоєні уроки і рекомендації, що випливають із цієї роботи.

Stage 1: 
Documents and literature review, 
stakeholder and learning story 
framework  identification & 
instruments design

Stage 4:
Validation, feedback review and 
finalisation

Stage 2:
Interviews and consultations

Stage 3:
Data analysis and draft learning 
story writing

Рисунок 2.  
Етапи методології створення історії навчального шляху
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Stage 1:
Documents and literature review, 
stakeholder and learning story framework 
identification and instruments design

Перший етап:
Вивчення літератури і документації, 
визначення зацікавлених сторін 
і напрацювання концепції історії 
навчального шляху, розроблення 
інструментарію

State 2: 
Interview and consultations

Другий етап:
Інтерв’ю і консультації

Stage 3:
Data analysis and draft learning story 
writing

Третій етап:
Аналіз даних і написання робочого 
варіанту доповіді з описом історії 
навчального шляху

Stage 4:
Valitation, feedback review and 
finalization

Четвертий етап:
Затвердження, вивчення отриманих 
зауважень і коментарів та 
доопрацювання документа
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4. 
ЗДІЙСНЕННЯ ВПЛИВУ  

НА СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ РВ  
В УКРАЇНІ
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12 https://worldpopulationreview.com/countries/ukraine-population/ - посилання станом 
на 3 березня і 12 листопада 2020 року.

4.1. РОЗВИТОК ПОСЛУГ І СИСТЕМИ РВ У ШИРШОМУ 
КОНТЕКСТІ

Україна межує з Росією на сході і північному сході та з Білоруссю 
на північному сході. На заході її сусідами є Угорщина, Словаччина і 
Польща; має спільний південно-західний кордон із Румунією і Мол-
довою, а на південному і південно-східному кордоні омивається 
водами Азовського і Чорного морів (див. рис. 3).

Загальна чисельність населення країни перевищує 43,6 млн осіб. 
Площа країни становить 600 тис. квадратних кілометрів, що робить 
її другою за величиною країною в Європі після Росії. Адміністратив-
на структура України складається із 27 регіонів: 24 областей, двох 
міст обласного значення (Київ і Севастополь) та Автономної Респу-
бліки Крим. Загалом, 24 області поділені на 136 районів. Більшість 
населення проживає в містах (69%), причому найбільш урбанізова-
ними є східні регіони. З усієї кількості 78% населення є українцями, 
а громадяни російської національності складають 17%12. 

Рисунок 1.  
Адміністративна карта України
(Джерело карти: https://www.nationsonline.org/oneworld/map/ukraine-administrative-map.htm) 
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13 Ibid. 
14 Екс-президент Віктор Янукович і його соратники звинувачуються в 
розкраданні 7,5 млрд. дол. державних коштів, і невдовзі після створення 
Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) у 2018 році, в січні 2019 року 
рішенням Оболонського районного суду міста Києва Віктора Януковича було 
визнано винним у державній зраді в зв’язку з його намаганнями придушити 
прозахідні демонстрації 20124 року, які зрештою привели до повалення його 
уряду. З 2014 року Янукович проживає у вигнанні під захистом російського 
уряду. Джерело: https://www.corruptionwatch.org.za/grand-corruption-can-stop/, 
станом на 3 березня і 12 листопада 2020 року. 
15 https://ec.europa.eu/echo/where/europe/ukraine_en, станом на 3 березня 
і 12 листопада 2020 року, а також  https://www.unhcr.org/ua/en/internally-
displaced-persons, станом на 12 листопада 2020 року.
 

За даними Уряду України та Організації Об’єднаних Націй, починаю-
чи з 1990-х років спостерігається скорочення чисельності населення 
України у зв’язку з високими темпами міграції, низькими показника-
ми народжуваності і високими показниками смертності. Нині чисель-
ність населення країни скорочується зі швидкістю 0,59%, причому з 
2015 року темпи скорочення щороку зростають. За наявною інформа-
цією, багато людей залишають країну з огляду на високі рівні бідності, 
конфлікт з Росією та політичну нестабільність і корупцію13. 

Україна належить до категорії країн із середнім рівнем доходів. Із 
часу проголошення незалежності від Радянського Союзу в 1991 
році їй довелося зіткнутися з низкою значних викликів, у тому числі 
економічною кризою, затяжною слабкою економічною ситуацією; 
політичною нестабільністю і конфліктом на сході із сучасною Ро-
сією; повсюдною корупцією, особливо в період правління колиш-
нього президента Віктора Януковича14; та революцією 2014 року 
(яка отримала назву Євромайдан або Революції Гідності).

Напружені відносини з Росією в 2013 і 2014 роках вилилися в анек-
сію Криму в 2014 році, після чого виник затяжний збройний кон-
флікт між українською владою та проросійськими повстанцями в 
східній частині країни. За даними Європейської Комісії та Управ-
ління Верховного Комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), 
наразі в Україні налічується приблизно 1,5 млн внутрішньо пере-
міщених осіб (ВПО) і 5 млн осіб, які постраждали від конфлікту. 
За орієнтовними оцінками, 3,4 млн осіб потребують гуманітарної 
допомоги15. 

Конфлікт на сході України, окупація українського Кримського пів-
острова та загалом натягнуті відносини з Росією продовжують 
ослаблювати економіку, яка залишається крихкою і залежною від 
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16 https://www.cfr.org/blog/top-conflicts-watch-2020-crisis-between-russia-and-
ukraine, станом на 3 березня 2020 року.
17 https://covid19.gov.ua/en/, станом на 9 грудня 2020 року.
18  https://reliefweb.int/report/ukraine/unicef-flash-report-covid-19-impact-
children-ukraine-august-3-2020, станом на 12 листопада 2020 року. 

міжнародної фінансової допомоги16.  Як наслідок, державні інвес-
тиції в покращення охорони здоров’я, освітнього і соціального 
секторів є недостатніми, що призводить до подальшої деградації 
якості багатьох із цих наявних державних послуг. Водночас, із огля-
ду на тверду спрямованість національного порядку денного в галу-
зі розвитку на децентралізацію і реформування секторів охорони 
здоров’я, освіти і соціального захисту, в державному бюджеті пе-
реважно бракує коштів на інновації та нові ініціативи, такі як роз-
виток послуг РВ на основі сімейноцентрованої соціальної моделі. 
Що стосується останніх подій, то як і в більшості країн світу, перед 
Україною постали додаткові значні труднощі, обумовлені пандемі-
єю COVID-19. На початку грудня 2020 року в країні було зафіксовано 
понад 845 300 лабораторно підтверджених випадків захворювання 
на COVID-1917, причому станом на серпень 2020 року частка дітей 
серед хворих сягала вже 7%18. 

4.2. КЛЮЧОВІ ПОВОРОТНІ МОМЕНТИ В РОЗВИТКУ 
РАННЬОГО ВТРУЧАННЯ В УКРАЇНІ

Примітно, що попри згадані виклики, з якими довелося зіткнутися 
Україні і які відсунули на другий план питання дошкільного секто-
ру, було досягнуто важливих успіхів у створенні послуги РВ і посту-
пу в розвитку системи РВ у країні. Так, у 2020 році в десяти областях 
працювала 31 команда РВ. Громадянське суспільство, включно з 
батьками, відіграє істотну роль у підтримці цих здобутків, у веденні 
інформаційно-роз’яснювальної роботи на користь таких заходів. 
При цьому вони діють спільно з батьківськими ГО членами Всеу-
країнського форуму «Батьки за раннє втручання», які активно пра-
цюють в усіх 10 областях, де такі послуги наразі надаються.

У пострадянський період наприкінці 1990-х – на початку 2000-х, у 
координації із процесом децентралізації і «модернізації» та в межах 
реформування системи соціального забезпечення Україна розпо-
чала реформу сфери соціальних послуг. За своєю суттю ця реформа 
передбачала децентралізацію системи виховання дітей і реабіліта-
ції вразливих груп та поширювалася також на дітей із інвалідністю і 
затримкою чи порушеннями розвитку, які проживали в державних 
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інтернатах, і на дітей, що належали до групи ризику, та їхні родини. 
Завдання цієї реформи створили критично важливе «політич-
не вікно» для переходу України від медичної моделі до більш 
сімейно орієнтованої соціальної моделі виховання та РВ.

У 2000 році Кабінет Міністрів України оприлюднив Концепцію ран-
ньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів19. У статті 34 Закону Укра-
їни «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» йдеться про на-
дання послуг ранньої реабілітації.  У той час і впродовж короткого 
періоду після було створено більше центрів соціальної реабілітації 
для дітей із інвалідністю, затримкою чи-то порушеннями розвитку 
і додатковими потребами, в тому числі силами неурядових органі-
зацій (НУО).

Змінам політики в питанні деінституціалізації і реабілітації дітей із 
інвалідністю також чимало сприяла поява нових ініціатив місцево-
го громадянського суспільства і міжнародних неурядових організа-
цій (МНУО). Після набуття незалежності Україна ставала все більш 
відкритою, і сюди почали прибувати багато іноземних фахівців і 
консультантів із питань виховання дітей. Вони несли з собою нові 
ідеї і методики роботи з дітьми, в тому числі дітьми, які мають ін-
валідність, затримку чи то порушення розвитку, додаткові потре-
би або ризик їх виникнення. У співпраці з різними місцевими та 
міжнародними організаціями громадянського суспільства (ОГС) 
було реалізовано низку ініціатив для підтримки деінституціаліза-
ції дітей із інвалідністю, адвокатування реформи системи охорони 
дитинства і дитячого благополуччя. Вони передбачали надання 
технічної підтримки органам влади, співпрацю з ЮНІСЕФ та відпо-
відними міністерствами для зміцнення систем охорони дитинства 
і соціального обслуговування, зокрема шляхом розроблення стра-
тегій і програм щодо деінституціалізації і надання допомоги і реабі-
літації дітям із інвалідністю та іншими порушеннями (План роботи 
проєкту Twinning, додаток A1, стор. 3).

Найбільш помітними серед організацій громадянського суспільства, 
що виникали, були три НУО, які виступили провідниками впрова-
дження прогресивних підходів до РВ і ставили під сумнів історичну й 
глибоко вкорінену медичну модель інвалідності, «хоча не всі з одна-
кових вихідних позицій і методологічних принципів РВ» (інтерв’ю з 
представником українського громадянського суспільства).

19 Кабінет Міністрів України, який також часто іменується Уряд України, є найвищим 
органом державної виконавчої влади в країні.
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Ці три організації зробили істотний внесок у створення, просуван-
ня й адвокацію прогресивних послуг і системи РВ (див. також вріз-
ку 4). До них належать i) Український благодійний фонд «Інститут 
раннього втручання» (БФ ІРВ): за підтримки OSF представники БФ 
ІРВ мали змогу значно раніше ознайомитися з особливостями со-
ціальної моделі і згодом виступали за розвиток соціальної моделі 
раннього втручання в Харківській області та Україні, демонструючи 
її ефективність на прикладі власної роботи; ii) Закарпатський меди-
ко-соціальний реабілітаційний центр «Дорога життя», де невдовзі в 
2004 році було започатковано відділення РВ; а також iii) львівський 
Навчально-реабілітаційний центр «Джерело». Зрештою, знання 
і досвід цих організацій надихнули колег на заснування Одесь-
кої обласної організації медико-психолого-педагогічної допомоги 
«Здорове суспільство» в 2013 році, яка також продовжувала напра-
цьовувати аргументацію для обґрунтування переваг РВ на основі 
соціальної моделі в країні.

У 2004 році на тлі зростання попиту і пропозиції недержавних соці-
альних послуг, в тому числі РВ, відбулося ухвалення Закону України 
«Про соціальні послуги». Закон визначав базові інституційні і пра-
вові засади надання соціальних послуг уразливим групам, зокрема 
дітям із інвалідністю або ризиком її виникнення та їхнім родинам. 
Наразі, після внесення поправок у 2012–2014 рр., Закон передбачає 
можливість укладання договору на надання соціальних послуг, у 
тому числі послуг РВ, із недержавними юридичними особами на 
ліцензійній основі під регуляторним наглядом Міністерства соці-
альної політики (МСП). За деякими повідомленнями, ухвалення За-
кону України «Про соціальні послуги» стало вирішальним страте-
гічним моментом у реформуванні галузі охорони дитинства і 
дитячого благополуччя та сфери соціального обслуговування 
в країні: «Цей [Закон] багато в чому став результатом зміни став-
лення до ролі Держави у формуванні соціальної політики» (МСП, 
План роботи проєкту Twinning, додаток A1, стор. 3)

У березні 2009 року, через 18 років після ратифікації Конвенції ООН 
про права дитини (КПД ООН) було ухвалено Національний план 
дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 
2016 року, який започаткував черговий важливий етап і від-
крив «політичне вікно» для створення сприятливих умов для 
роботи в напрямі реформування і впровадження РВ. Зокрема, це 
пов’язано з тим, що План дій передбачав погодження українського 
законодавства із міжнародними стандартами для підсилення захис-
ту дітей і родин різних категорій, у тому числі дітей із інвалідністю 
чи затримкою розвитку або дітей, які перебувають у ситуації ризику.
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20 Українські експерти, які аналізували цей звіт не змогли підтвердити 
інформацію про наявність такого розпорядження

 «І хоча ми стикалися з проблемами у зв’язку з його обмежен-
нями, План дій 2009 року надав нам потужну базу для того, 
щоб добиватися переходу від медичної до соціальної моделі 
та для ведення діалогу про необхідність РВ». 

Інтерв’ю з представником міжнародної неурядової організації

Пізніше, через два роки після початку підтримки зусиль із роз-
будови РВ в Україні, що надавалася в межах ПРД, і завдяки дуже 
важливому супутньому впливу з боку недержавних організацій, 
що надавали послуги РВ, у листопаді 2013 року Міністерство охо-
рони здоров’я України видало розпорядження про створення між-
відомчої робочої групи з питань розроблення стандартів догляду 
і механізмів фінансування послуг РВ20. Загалом, співрозмовники з 
українських і міжнародних неурядових структур під час інтерв’ю 
були одностайні в тому, що ця подія стала ключовим поворотним 
моментом, який сприяв створенню системи РВ:

«Це виявилося основоположним компонентом розвитку сис-
теми РВ в країні».

«Це рішення мало ключове значення, оскільки в його контек-
сті ми могли обговорювати з органами влади те, як має ви-
глядати модель РВ для України і як вона має розвиватися».

Інтерв’ю з представником міжнародної неурядової організації

У січні 2015 року в координації з ухваленням Національної стратегії 
у сфері прав людини, яка містила розділ «Забезпечення прав дити-
ни», де серед очікуваних результатів зокрема передбачалося запро-
вадження послуги раннього втручання, Верховна Рада (Парламент) 
України видала Постанову «Про Рекомендації парламентських слу-
хань на тему: «Освіта, охорона здоров’я та соціальне забезпечення 
дітей з порушеннями психофізичного розвитку: проблеми та шляхи 
їх вирішення»». Цим документом від уряду вимагалося «запровади-
ти і розвивати в Україні систему послуги раннього втручання».

У відповідь на ухвалення цих нормативних актів у березні 2015 року 
МОЗ ухвалило рішення про початок реалізації національного про-
єкту з РВ. У своїх звітах про виконання програм за підтримки ПРД 
і під час інтерв’ю представники українського громадянського сус-
пільства характеризували його як суттєвий поворотний момент 
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для здійснення впливу на формування національної системи РВ. 
Зокрема, одна зі співрозмовниць від української неурядової орга-
нізації зазначила: 

«Це стало ще одним ключовим моментом для громадянсько-
го суспільства, бо спонукало нас об’єднати зусилля в розро-
бленні стратегії адвокаційної роботи, яка зрештою приве-
ла до прийняття відповідного Наказу Кабінетом Міністрів 
у 2016 році. Нам було необхідно, щоб пілотована модель РВ 
була саме такою, як ми хочемо, і тому ми надали Уряду інфор-
мацію про наші занепокоєння щодо впровадження пілотного 
проєкту з тим, щоб до нього залучали тих із нас, хто вже 
надає прогресивні послуги РВ і має відповідний досвід».

Інтерв’ю з представником українського громадянського суспільства.

Після певної інтенсивної адвокаційної роботи щодо формування 
національного пілотного проєкту з РВ, яку провадили структури 
громадянського суспільства, передусім ті, які отримували підтрим-
ку від ПРД і співпрацювали з нею, 14 грудня 2016 року Кабінет Мі-
ністрів України ухвалив урядовий Наказ і Національний план дій 
щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2017–2020 рр. 
Також було видано Указ про пілотування послуги раннього втру-
чання в чотирьох областях України силами організацій громадян-
ського суспільства, які на той час уже надавали послуги РВ (БФ ІРВ 
в Харківській, центр «Джерело» в Львівській, НУО «Дорога життя» в 
Закарпатській та НУО «Здорове суспільство» в Одеській областях). 
Це стало значним кроком уперед для місцевих ОГС, які працювали 
в галузі РВ, у їхній роботі з формування національної системи РВ.

«Завдяки діяльності цих НУО ми стали свідками чергового 
ключового поворотного моменту в питанні розвитку РВ у 
країні, оскільки вони вже тоді почали виявляти і заповнюва-
ти прогалини в наданні послуг. Вони усвідомлювали і допома-
гали напрацьовувати фактологічну базу для обґрунтування 
необхідності відмови від медичної моделі і переходу до більш 
сімейно орієнтованої соціальної моделі та системи».

Інтерв’ю з представником міжнародної недержавної організації

«Зусилля, спрямовані на ухвалення Наказу Кабінету Міністрів, 
мали критично важливе значення. Вони допомогли зберегти 
питання РВ у національному порядку денному і дозволили за-
безпечити, щоб так було й надалі».

Інтерв’ю з представником української громадянської організації
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У результаті затвердження Плану дій, у квітні 2017 року було підписа-
но Меморандум про взаєморозуміння між ключовими зацікавленими 
сторонами21.  В цьому документі серед очікуваних результатів ішлося 
про створення національної платформи для діалогу з питань форму-
вання і реалізації державної політики щодо раннього втручання. Голо-
вне завдання цієї Політичної платформи полягає в активізації співпраці 
і взаємодії між сторонами в розвитку спільних підходів РВ та розбудові 
спроможності для становлення системи раннього втручання в Україні. 
Підписання Меморандуму ознаменувало важливий поворотний мо-
мент у напрямку спільного і міжвідомчого планування впровадження 
РВ за участі Міністерств охорони здоров’я, соціальної політики, освіти 
і науки, а також представництва ЮНІСЕФ в Україні та місцевих і між-
народних неурядових організацій, дотичних до сфери РВ у країні. По-
руч із тим, попри добрі наміри і створення відчуття посилення полі-
тичної волі розвивати систему РВ, у кінцевому підсумку Меморандум 
не виправдав сподівань, які на нього покладалися, і, по суті, не мав 
реальної стратегічної і програмної цінності для розвитку РВ. Під час 
інтерв’ю співрозмовники з державних відомств, а також з місцевих і 
міжнародних неурядових організацій висловлювали припущення, що 
це було зумовлено відсутністю чіткого визначення ролей різних сек-
торів (охорони здоров’я, освіти, соціальної політики). Відповідно, цей 
документ не мав достатньої ваги, щоби забезпечити інтеграцію меха-
нізмів фінансування РВ у відомчі бюджети і процеси, що призвело до 
критичних прогалин у розбудові національної системи РВ.

 «Меморандум про взаєморозуміння було укладено і підписано, 
але це лише документ про добрі наміри. Без чіткого визначен-
ня ролей та обов’язків різних національних відомств перспек-
тиви його практичного впровадження досить невеликі».

Інтерв’ю з представником міжнародної неурядової організації

«Меморандум був лише свого роду «політичною платфор-
мою», однак дав можливість забезпечити залучення різних за-
цікавлених сторін, у тому числі громадянського суспільства і 
батьківського форуму, які брали участь в обговоренні питань 
РВ на національному рівні».

Інтерв’ю з представником державного відомства

21 Меморандум про взаєморозуміння підписали Міністерство охорони здоров’я, 
Міністерство соціальної політики, Міністерство освіти і науки, Фонд SOFT 
Tulip (Нідерланди), Європейська асоціація раннього втручання Eurlyaid, 
Представництво ЮНІСЕФ в Україні і три українські НУО – Національна асамблея 
людей з інвалідністю України, Благодійний фонд «Інститут раннього втручання» 
та Всеукраїнська фундація «Захист прав дітей».
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22 Twinning – це інструмент ЄС із розбудови інституційної спроможності, який 
передбачає співпрацю державних службовців країн-членів ЄС і країн, які не 
входять до нього, для вирішення завдань певної програми реформ в межах 
наявних двосторонніх угод» (Panchuk, D. і Bossuyt, F., 2018, стор. 3).

У травні 2017 року, невдовзі після підписання Меморандуму, стар-
тував національний трирічний проєкт «Підтримка органів влади 
України в розробці законодавчих та адміністративних засад для 
впровадження системи раннього втручання і реабілітації дітей з 
інвалідністю та дітей, що мають ризик отримати інвалідність». Про-
єкт реалізовувався в межах інструмента Twinning22 і фінансувався 
Європейським союзом. Керівництво проєктом здійснювало Мініс-
терство соціальної політики у співпраці з урядом Франції як дер-
жави-члена ЄС. Проєкт мав на меті здійснити оцінку наявних по-
слуг РВ і відповідної нормативної бази та її підсумками підготувати 
пропозиції щодо законодавчих та адміністративних засад на цен-
тральному і місцевому рівнях для створення системи РВ в Україні.

Усі сторони, включно з організаціями громадянського суспільства, 
які виступили підписантами згаданого Меморандуму, брали участь 
у процесах консультацій та ухвалення рішень за проєктом Twinning. 
Це був критичний період із точки зору участі громадянського сус-
пільства, який дав змогу більш результативно добиватися узгодже-
ності і взаємозв’язку процесів планування політики щодо РВ. І хоча 
під час інтерв’ю співрозмовники загалом поділяли думку, що в під-
сумку напрацювання проєкту Twinning виявилися обмеженими 
(див. розділ 5.3), він забезпечив значні можливості для підвищення 
інтересу до РВ як системи роботи з дитиною і родиною та для по-
силення відданості справі розвитку такої системи.

«Нам не вдалося досягти всього, чого ми очікували, проте 
Twinning дійсно забезпечив значну експертну підтримку та 
допомогу в розвитку спроможності. Завдяки йому тематика 
обговорення питань РВ значно розширилася, зокрема щодо 
того, як ми як країна маємо рухатися від медичної моделі до 
більш соціальної, орієнтованої на родину і дитини. Різні заходи 
Twinning [sic], що відбувалися в координації із нашими захода-
ми, які проводили ми як громадянське суспільство за підтрим-
ки таких партнерів як OSF і SOFT Tulip – вони всі в сукупності 
сприяли підвищенню інтересу на національному рівні до РВ як 
системи для країни. Цей перехід триває, і ми ще не дісталися 
кінцевої мети. Нам потрібно ще багато працювати, особли-
во на національному рівні».

Інтерв’ю з представником українського громадянського суспільства
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«Наразі спостерігаємо високий інтерес до РВ, що свідчить 
про великі зміни на національному рівні, і ми істотно про-
сунулися. Але навіть після проєкту Twinning нам все ще по-
трібно узгодити багато концептуальних питань і питань 
регулятивних стандартів на рівні міністерств, тому по-
переду ще багато роботи».

Інтерв’ю з представником державного відомства

Згодом, 6 березня 2019 року Кабінет Міністрів України утворив На-
ціональну раду з питань раннього втручання як тимчасовий до-
радчий орган при Кабінеті Міністрів України. На Раду покладалося 
завдання з підготовки пропозицій щодо формування і впроваджен-
ня державної політики з розвитку послуг РВ в Україні. Це стало од-
ним із важливих результатів спільних зусиль проєкту Twinning, які 
підкріплювалися колективним запитом на створення Національної 
ради з боку структур громадянського суспільства, підписантів зга-
даного вище Меморандуму.

Створення Національної ради було важливим тому, що, з од-
ного боку, допомагало подолати деякі вади Меморандуму щодо 
чіткого визначення завдань для кожного галузевого міністерства 
і розмежування ролей та обов’язків у створенні системи РВ. З ін-
шого боку, вважається, що її діяльність є важливим механізмом 
для накопичення інституційної пам’яті на державному рівні. З 
огляду на непростий історичний досвід політичної нестабільнос-
ті в Україні з часу набуття незалежності, створення Національної 
ради, попри властиві їй обмеження, є черговим кроком до роз-
будови більш сталої системи РВ. Це міркування видається осо-
бливо актуальним для країни, яка намагається здійснювати чис-
ленні реформи в різних секторах на центральному й обласному 
рівнях:

«З усіма різними реформами в країні складалося враження, 
що ніхто не подумав про те, щоб з’єднати разом усі ці окре-
мі частини пазла. Але з точки зору політики і практики, має 
бути системоутворюючий підхід, який ґрунтується на вза-
ємодії багатьох секторів. Поки його немає, але принаймні, 
Рада з питань РВ забезпечує такий механізм на найвищому 
рівні, і це може допомогти скласти всі частини пазла в єди-
ну картину».

Інтерв’ю з представником міжнародної неурядової організації

«Міністерства недостатньо співпрацювали між собою, 
отже ініціатива мала йти з найвищого рівня. Національна 
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23 Early Childhood Workforce Initiative, червень 2018 р., стор. 10 та Міжнародна 
асоціація «Крок за кроком» (дату не зазначено): https://www.issa.nl/content/
building-early-childhood-intervention-system-ukraine

рада – це найвищий майданчик, робота його допомагає роз-
робляти й ухвалювати державні рішення у сфері РВ».

Інтерв’ю з представником державного відомства

Попри таку обмежену готовність до впровадження РВ, ці істотні 
здобутки свідчать про наявність політичної волі та усвідомлення 
важливості РВ для України, а також ролі залучених до цієї справи 
міністерств; важливості мультидисциплінарної і міжсекторальної 
співпраці; ролі структур громадянського суспільства, в тому числі 
надавачів послуг РВ і батьків дітей із затримкою чи то порушен-
нями розвитку та інвалідністю; накопиченого передового досвіду 
чотирьох областей, який може слугувати основою для загально-
національної системи РВ; залучення міжнародних і національних 
експертів; значення РВ для попередження інституціоналізації ді-
тей, які мають затримки чи то порушення розвитку, інвалідність 
або ризик їх виникнення.

Станом на 2020 рік завдяки цим та іншим досягненням в Україні 
було організовано надання послуг РВ в їхньому чинному вигляді 
для дітей від народження до п’яти років силами 31 команди РВ, які 
працюють у 10 із 27 регіонів. У зв’язку із цим слід відзначити чоти-
ри пілотні області, які набули великої ваги завдяки тривалій під-
тримці з боку різних донорських організацій і проєктів, у тому числі 
ініціативи ПРД OSF у галузі РВ 23. 

У чотирьох пілотних областях, які першими почали здійснювати 
апробацію РВ, діють добре налагоджені системи РВ на обласному 
і місцевому рівні. Це чотири пілотні області, які отримали статус 
«методологічних центрів РВ» (інтерв’ю з представником держав-
ного відомства). Йдеться про послуги РВ, які впроваджують БФ ІРВ 
у Харківській області, центр «Джерело» у Львівській, НУО «Дорога 
життя» в Закарпатській та НУО «Здорове суспільство» в Одеській 
областях. Ці послуги РВ не фінансуються з державного бюджету, 
однак забезпечується повне або часткове їх фінансування з облас-
ного чи муніципального бюджетів.

Урядом було додатково затверджено ще шість областей, які нині 
працюють на основі досвіду і за підтримки цих чотирьох перших 
пілотних регіонів і недержавних надавачів послуг РВ. Отже, прак-
тика перших чотирьох пілотних регіонів є безпосереднім джере-
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лом інформації для формування політики на обласному і націо-
нальному рівні. Крім того, в кожному з них на місцевому, міському, 
районному та обласному рівнях впроваджено модель міжвідомчої 
платформи політичного діалогу з питань РВ за участі широкого 
кола зацікавлених сторін. Також, в усіх зазначених 10 областях діє 
Всеукраїнський форум «Батьки за раннє втручання», який продо-
вжує активно обстоювати запровадження послуг РВ на місцевому, 
обласному і національному рівнях.

4.3. НЕОБХІДНІСТЬ БІЛЬШ ТВЕРДИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 
ТА ІНВЕСТИЦІЙ У СФЕРУ РВ

Водночас, попри важливі здобутки в розвитку системи РВ, з ура-
хуванням наявної політичної волі впроваджувати РВ, та попри іс-
нування в Україні законодавчої бази, яка передбачає певні аспекти 
РВ, залишається низка проблем.

Законодавчі норми не реалізовані повною мірою та не в усьому 
узгоджуються з міжнародними стандартами, заснованими на дока-
зових даних якісних практик РВ, орієнтованих на родину. У зв’язку з 
цим істотним моментом є відсутність у країні нормативної бази, яка 
б передбачала між- або трансдисциплінарний і комплексний підхід 
до РВ, який має впроваджуватися в умовах міжвідомчої співпраці, 
та забезпечувала б виконання Міністерством охорони здоров’я 
провідної ролі у взаємодії з Міністерствами соціальної політики та 
освіти і науки. Залишається актуальною потреба в розробленні на-
ціонального законодавства і його впровадженні шляхом ухвален-
ня нормативних актів, положень і процедур, а також всеохоплюю-
чої стратегії, що спиратиметься на міжвідомчу співпрацю.

До того ж, для формування кадрового ресурсу і масштабування 
послуг потрібно створити ширші можливості для професійного 
розвитку, зокрема на рівні професійної підготовки і підвищення 
кваліфікації. Вкрай важливим і необхідним є запровадження ме-
ханізмів забезпечення якості і моніторингу з індикаторами і сис-
темою місцевої і національної звітності, а також налагодження 
координації надання послуг державними, приватними і неуря-
довими організаціями. Крім того, потрібно створити більш зро-
зумілий порядок фінансування різних аспектів надання послуг у 
різних контекстах (наприклад, у сільській/міській місцевості; для 
дітей/родин із множинними потребами та з урахуванням потреб 
певної однієї нозології), а також зрозумілу схему фінансування РВ 
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в межах національних програм. Це ті ключові рішення, які Укра-
їні ще належить ухвалити стосовно впровадження системи РВ і її 
розгортання по всій країні.

Останні реформи і нова політика децентралізації, зокрема з часу 
переконливої перемоги Володимира Зеленського на виборах Пре-
зидента України в травні 2019 року, відкривають нові можливості 
для фінансування НУО і надавачів послуг РВ із боку міжнародних 
фінансових інституцій. Проте ці можливості можуть бути реалізова-
ні лише в результаті потужного лобіювання й обстоювання РВ ор-
ганізаціями громадянського суспільства та активними батьками, 
які виступатимуть за повне фінансування послуг РВ в усіх областях 
із державного бюджету. 

«Міністерство охорони здоров’я зруйнувало радянську струк-
туру, так і не вибудувавши належним чином свою власну 
систему. Тим самим вони завдали шкоди первинній медич-
ній ланці й досі не виправили цю ситуацію, вона абсолютно 
не працює. Тому цей виклик значно масштабніший за раннє 
втручання, і зміни мають бути ініційовані на найвищому 
рівні. Для вирішення цього завдання потрібен тиск з боку ве-
ликих фінансових інституцій, які надають підтримку Україні 
для здійснення реформ та макроекономічну допомогу».

Інтерв’ю з представником міжнародної недержавної організації
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5. 
РОЗДУМИ  

ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ: 
СПРИЯТЛИВІ ЧИННИКИ  

І ПЕРЕШКОДИ

«Зміни завжди є результатом 

комплексних дій»  

(Burns, D., 2015)
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5.1. СПРИЯТЛИВІ ЧИННИКИ ТА УМОВИ

Посилення інтересу до РВ з боку держави

Ратифікація Конвенції ООН про права дитини, зокрема про пра-
ва дитини з інвалідністю, створила середовище і стала імпуль-
сом для напрацювання цілої низки нормативних змін в Україні. 
Процес деінституціалізації виховання дітей, що паралельно від-
бувався на національному рівні, також допоміг актуалізувати по-
рядок денний РВ на тлі цієї більш масштабної програми реформ. 
Починаючи з 2004 року, ухвалення Закону України «Про соціальні 
послуги» забезпечило існування і розширення послуг РВ, а низка 
ухвалених у цей період парламентських постанов та урядових на-
казів передбачала розроблення стандартів догляду і механізмів 
фінансування РВ, зокрема орієнтованого на дитячу категорію від 
народження до трьох років.

«Завдяки цій державній підтримці стало можливим розро-
бляти пілотні програми, які краще узгоджувалися з індивіду-
алізованою, сімейно орієнтованою моделлю РВ, що зосеред-
жена на дитині».

Інтерв’ю з представником української неурядової організації

Виходячи з досвіду і думок співрозмовників, які 
представляли різні зацікавлені сторони сфери РВ 
в Україні, в цьому розділі подано роздуми щодо 
передумов, які сприяли поступу України в розвитку 
національної системи РВ упродовж останніх десяти 
років. Також окреслено чинники, які давали змогу 
громадянському суспільству і батькам активно 
долучатися і підтримувати формування послуг РВ і 
розбудову відповідної системи в країні, та описано 
унікальний внесок ПРД OSF у цю роботу. Автор окремо 
аналізує чинники, які створювали перешкоди для 
розвитку системи РВ у країні, і цей матеріал може 
бути корисним для інших країн регіону, яким також 
варто враховувати його в своїй діяльності з розбудови 
національної системи РВ.
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Активність громадянського суспільства

Організації громадянського суспільства (ОГС) першими почали 
впроваджувати прогресивні програми РВ, які ґрунтувалися на со-
ціальній моделі і були спрямовані на посилення родини. Визнаним 
лідером у цьому плані є харківський Благодійний фонд «Інститут 
раннього втручання» (БФ ІРВ), якому належить заслуга із започат-
кування соціальної моделі в країні і який надихав і підтримував 
ОГС інших трьох пілотних областей. Своєю діяльністю ОГС привер-
тали увагу міжнародних неурядових організацій, різних відомств 
та організацій в країні, обласних і районних органів влади, а також 
налагоджували з ними партнерські відносини. Це, з одного боку, 
підсилювало практику РВ, а з іншого – зміцнювало спроможність 
громадянського суспільства долучатися до діалогу з питань плану-
вання політики в сфері РВ і доносити свою позицію.

«Дійсно, все починалося з дуже потужних НУО, зокрема Інсти-
туту раннього втручання, який став піонером РВ в Україні 
та здійснив різкий перехід від медичної до соціальної моде-
лі. Інші НУО та пов’язана з ними команда експертів-медиків 
теж усвідомлювали, що в центрі уваги має бути родина і що 
передусім потрібно працювати над розвитком її спромож-
ності. Вони також усвідомили, що працюючи з родинами за 
принципами соціальної моделі, спираючись на сильні сторо-
ни і можливості самої дитини і намагаючись усувати пере-
шкоди, вони навчилися на ранніх етапах виявляти затримки 
в розвитку чи ризик їх виникнення, на відміну від нормалізації 
– підходу, поширеного в секторі охорони здоров’я і серед ме-
дичних фахівців».

Інтерв’ю з представником міжнародної неурядової організації 

Активність і самоорганізація батьків

За широко прийнятим визначенням батьківські групи та об’єднання 
належать до громадянського суспільства24, але з огляду на значу-
щість їхньої ролі в здійсненні впливу на порядок денний РВ в Укра-
їні активні та організовані батьки, з одного боку, були сприятли-
вою передумовою для створення системи РВ у країні, та, з іншого, 
самі безпосередньо долучалися до цієї справи. За підтримки ПРД 
OSF, британської НУО HealthProm і фахівців від Європейської асо-

24 Див., наприклад, визначення поняття «громадянське суспільство» Програми 
розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) за адресою: https://www.undp.
org/content/undp/en/home/partners/civil_society_organizations.html
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25 Eurlyaid, Європейська асоціація раннього втручання, – це робоча група 
Європейського співтовариства (ЄС), яка складається з експертів і представників 
батьківських асоціацій з різних держав-членів ЄС, що залучені до сфери 
раннього втручання для дітей із інвалідністю або з ризиком виникнення 
порушень розвитку. Див. докладніше за адресою: https://www.eurlyaid.eu.

ціації раннього втручання Eurlyaid25 та у співпраці з Національною 
асамблеєю людей з інвалідністю України (НАІУ) і Фондом SOFT Tulip 
з Нідерландів, Всеукраїнський форум «Батьки за раннє втручання» 
здобуває дедалі більше визнання на всіх рівнях – у якості загаль-
ного великого об’єднання та в якості індивідуальних організацій – 
членів Форуму – за свою життєво важливу роль у налагодженні ме-
режевої взаємодії, координації та адвокаційній діяльності. Завдяки 
цьому вдалося добитися того, що голос дітей і родин було почуто 
на місцевому, обласному і національному рівнях, а специфіка по-
слуг РВ більше відповідає особливостям місцевого контексту.

«Саме батьківські НУО сприяли поширенню раннього втру-
чання в Україні, оскільки вони наполягали на його впрова-
дженні. Нині маємо дуже активний батьківський рух за РВ, 
особливо в 10 областях. Можна сказати, що це сталося за-
вдяки батьківському руху, бо вони переконували місцеву й об-
ласну владу забезпечити реалізацію пілотного проєкту».

Інтерв’ю з представником українського громадянського суспільства

«При всій нестабільності влади і проблемах міжвідомчої 
координації, об’єктивно кажучи, відповідальність за раннє 
втручання лягає на плечі батьків та ОГС. Саме вони є його 
рушійною силою, займаються його впровадженням і справді 
обстоюють його систематизацію. Без батьків та ОГС, які 
спонукали нас рухатися вперед, у нас би не було того РВ, яке 
є сьогодні. Навіть тепер вони відіграють надзвичайно важ-
ливу роль і працюють з органами влади, щоб поширити на-
дання послуг РВ на всю країну, не обмежуючись чинними 10 
областями».

Інтерв’ю з представником державного відомства

Провідники змін на національному рівні

Визначальну роль у приверненні уваги найвищих рівнів виконав-
чої влади країни до порядку денного РВ та голосів громадянського 
суспільства і батьків та у спонуканні їх до відповідних дій відіграла 
низка прибічників змін, зокрема в Міністерстві соціальної політики 
та в ЮНІСЕФ.
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«Нам пощастило заручитися підтримкою декількох прибіч-
ників у МСП та ЮНІСЕФ, які донесли ідею політичної плат-
форми з питань РВ до заступника Президента26, і це до-
помогло переконати Кабінет Міністрів України створити 
Національну раду з питань раннього втручання».

Інтерв’ю з представником українського громадянського суспільства

Глибше розуміння РВ і посилення запиту на нього серед 
фахівців РВ та батьків

За останні два роки все більше фахівців у сфері охорони здоров’я, 
соціального забезпечення та освіти долучалися до глибокого об-
говорення питань щодо необхідності РВ. Було досягнуто широкого 
консенсусу стосовно доцільності сімейно орієнтованої моделі РВ, 
яку зацікавлені сторони вважають оптимальною для України. В по-
єднанні із зусиллями громадянського суспільства, і, що принципово 
важливо, також за участі батьків, які переконували в актуальності 
цієї проблематики і наводили фактичні свідчення на користь зміни 
парадигми, це сприяло підвищенню попиту на послуги РВ серед 
родин, які належать до групи ризику, маргіналізованих і вразли-
вих спільнот. Зокрема, ці тенденції наочно проявилися в 10 пілот-
них областях, у тому числі в неспокійній східній частині країни, де 
вразливі внутрішньо переміщені спільноти за допомоги ЮНІСЕФ 
у взаємодії з ОГС галузі РВ усвідомили важливість надання сімей-
ноцентричнихсімейноцентрованих  послуг для підтримки батьків і 
родин дітей із інвалідністю і додатковими потребами на місцевому 
рівні та почали виступати із запитом на такі послуги.

Наявність високопрофесійних фахівців у галузі РВ 
та лідерського потенціалу для розвитку спроможності

В Україні прокладати шлях до формування потужних програм ран-
нього втручання першими почали чотири пілотні центри РВ. Вони 
були і залишаються глибоко інтегрованими в усі процеси РВ у кра-
їні, в тому числі беруть участь у діяльності робочих груп і керівних 
комітетів на всіх рівнях. Вони також мають всі ресурси для того, 
щоб надалі скеровувати реалізацію цілей і завдань РВ і впливати 
на розбудову системи РВ в її остаточному вигляді в країні. За під-
тримки з боку ПРД OSF та інших міжнародних партнерів, таких як 
Eurlyaid і Португальської національної асоціації раннього втручан-
ня ANIP, ці чотири організації сформували власні кадрові та інші 

26 Некоректність автора звіту
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ресурси, щоб підтримувати, навчати і здійснювати методичний су-
провід центрів і фахівців у застосуванні підходу на основі соціальної 
моделі в інших частинах країни. Ці чотири новаторські організації 
стали національним ресурсом для розвитку та впровадження РВ, і 
вирішення таких завдань і надалі залишається однією з ключових 
складових їхньої ролі, паралельно із наданням підтримки органам 
влади в розбудові системи РВ та її розгортанні по всій країні.

«Нині маємо дуже хороший потенціал усередині країни, і якщо 
нам вдасться переконати владу розширити впровадження 
моделі РВ до загальнонаціонального рівня, то вже є націо-
нальні кадри, які допомагатимуть розвивати спроможність 
новачків».

Інтерв’ю з представником міжнародної неурядової організації

Спільні та взаємодоповнюючі зусилля

Наразі сформувалася критична маса зацікавлених сторін (батьки, 
фахівці РВ та однодумці в органах влади), які разом працюють над 
реалізацією завдань із розбудови системи РВ. Усі зацікавлені сто-
рони глибоко віддані справі створення такої системи, причому для 
кожної з них така відданість вмотивована власними причинами, 
відмінними від інших. Паралельно з OSF ключовими партнерами 
в процесі формування розуміння РВ, розвитку послуг і врегулю-
вання питань політичного характеру також виступали ЮНІСЕФ, 
HealthProm, SOFT Tulip та Eurlyaid. Загалом, спільні і взаємодопов-
нюючі зусилля цих організацій отримали високу оцінку, оскільки 
значною мірою сприяли утвердженню і подальшому просуванню 
цілей і завдань розвитку системи РВ в Україні.

«Замість суперництва впроваджувані заходи дійсно допо-
внювали одне одного, що стало унікальною характеристи-
кою роботи у сфері РВ в Україні. В багатьох напрямах діяль-
ності з розвитку в Україні є велике коло людей, організацій 
і донорів, що конкурують між собою, але в площині РВ спо-
стерігається справді високий рівень готовності експертів 
та інших зацікавлених сторін працювати разом із тими, 
хто переконливо обстоює ідеї РВ, із сильними батьківськими 
організаціями, які також є основними захисниками прав своїх 
дітей. І всі вони нині дотримуються більш спільного підходу 
до РВ, методів профілактики і забезпечення потреб дітей із 
інвалідністю і порушеннями розвитку».

Інтерв’ю з представником державного відомства
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«Між різними суб’єктами в сфері РВ добре налагоджена ко-
мунікація і координація, взаємодоповнюваність та гармоні-
зація. Наприклад, OSF стежить за тим, щоб напрями діяль-
ності, які підтримують вони, не дублювали і не підривали 
зусилля інших партнерів, а HealthProm відіграє провідну роль 
у розвитку спроможності батьківських організацій тощо. 
Це гарний приклад взаємодоповнюваності і гармонізації зу-
силь у сфері РВ в Україні».

Інтерв’ю з представником міжнародної недержавної організації

5.2 ЦІННИЙ ВНЕСОК OSF

Відповіді більшості респондентів свідчили про те, що концепція по-
єднання висхідного і низхідного підходів, яку OSF впроваджувала в 
галузі РВ в Україні, була дуже помітною. Її діяльність із покращення 
якості РВ, з одного боку, і надання підтримки громадянському сус-
пільству, включно з батьками, що принципово важливо, на рівних 
долучатися до обговорення питань політики, з іншого, одержала 
велике визнання, зокрема з точки зору забезпечення сталості до-
сягнутих результатів.

Також відзначалася ефективність і результативність зусиль OSF 
із підтримки і здійснення впливу на об’єднані й узгоджені заходи 
щодо розвитку національної системи РВ.

«OSF зокрема багато працював над створенням потенціа-
лу для надання якісних послуг РВ: формуванням команди фа-
хівців, які згодом мали готувати тренерів, та розвитком 
спроможності громадянського суспільства і батьків прова-
дити адвокаційну діяльність. Усе це допомагає забезпечити 
сталість, оскільки підвищує готовність на місцевому, на-
ціональному рівні та ґрунтується на ініціативі знизу. Така 
тактика є доцільною і доречною з огляду на чинний рівень 
спроможності місцевих партнерів. OSF виходив з того, яки-
ми ресурсами – фінансовими і людськими – володіють місцеві 
організації, та вдумливо вибудовував власну взаємодоповню-
ючу стратегію, що допомогло підсилити і сформувати міцні 
основи для розбудови системи РВ в країні».

Інтерв’ю з представником міжнародної неурядової організації.
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«Із самого початку нашої роботи і дотепер OSF підтримує 
розвиток РВ за принципом «знизу догори». І така тривала 
допомога й супровід мають величезне значення для роз-
гортання цієї історії до її нинішнього етапу. Разом з ін-
шими партнерами OSF допоміг нам відмовитися від моделі 
надання послуг на базі певної установи, або центру, і пере-
йти до моделі, яка орієнтується на родину та спираєть-
ся на застосування звичних видів діяльності і природних 
умов навчання. І саме OSF спонукав нас постійно тримати 
в полі уваги модель, орієнтовану на родину, і йти в рус-
лі цієї моделі. Це допомагало нам вдосконалювати власну 
практику заради досягнення гарних результатів для ді-
тей і родин».

Інтерв’ю з представником українського громадянського суспільства

«OSF відіграв вирішальну роль у запровадженні фактологіч-
но обґрунтованої практики РВ із можливістю її відтворен-
ня в інших ситуаціях, оскільки вони мають величезні знання 
й досвід з цього питання, і це було надзвичайно цінним. Ми 
побачили різницю в рівні роботи місцевих ОГС, з якими пра-
цював OSF: вони стали значно професійнішими і навчилися 
більш ефективно взаємодіяти з органами влади у вирішенні 
критичних питань».

Інтерв’ю з представником державного відомства.

«Без підтримки з боку OSF РВ не розвивалося би такими тем-
пами – його залучення допомогло нам швидше активізувати-
ся і прийти до нинішньої ситуації».

Інтерв’ю з представником батьківської спільноти

5.3. ПЕРЕШКОДИ ДЛЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ РВ

Забезпечення якості наявної практики РВ суттєво покращилося, 
і в методологічному плані Україна переходить від медико-реа-
білітаційної моделі до соціальної і більш сімейно орієнтованої 
моделі РВ та інвалідності. Пам’ятаючи про застереження низ-
ки експертів РВ в Україні, які наголошують на необхідності по-
дальшої адвокаційної та інформаційно-роз’яснювальної роботи 
з метою прискорення відходу країни від реабілітаційної моделі, 
яка концептуально досі спирається на радянську науку «дефек-
тологію», пов’язану з медичною моделлю, варто відзначити, що 
під час цього дослідження серед учасників інтерв’ю окреслився 
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широкий консенсус про те, що «в питанні зміни ставлень Украї-
на рухається в правильному напрямку, і це велике принципове 
досягнення програми раннього втручання ПРД OSF, партнерів і 
союзників» (інтерв’ю з представником міжнародної неурядової 
організації).

Водночас, поки не спостерігається відповідної роботи з побудови 
системи для забезпечення сталості, якості, інклюзивності програм 
РВ і рівних можливостей ними скористатися в довгостроковій пер-
спективі. На думку представників різних зацікавлених сторін у сфері 
РВ в Україні, можна виокремити такі головні чинники, що сприйма-
ються і відчуваються як перешкоди для впровадження системи РВ.

Політична нестабільність

Як зазначалося вище, з часу проголошення незалежності населен-
ня України потерпає від тривалої політичної нестабільності, по-
всюдної згубної корупції, економічних негараздів, соціальних хви-
лювань і затяжного конфлікту з Росією. Для розвитку національної 
системи РВ потрібні політичні «вікна», тоді як в умовах сум’яття в 
політичній, соціальній та економічній площині проблеми цього 
сектору опиняються далеко за межами кола актуальних питань 
державної політики. Необхідна певна стабільність для збереження 
досягнутої динаміки, інтеграції наявних напрацювань щодо розви-
тку системи РВ і для проведення загальнонаціональних змін та їх 
успішної реалізації. Створення таких умов не залежить від волі са-
мого лише сектору РВ. Цю обставину було визнано однією із най-
суттєвіших перешкод, яка підриває колективні зусилля сторін, які 
переймаються питаннями РВ в Україні.

«У нас кадрові зміни в органах влади трапляються регуляр-
но. Лише за останні 2 роки це вже третій Міністр соціальної 
політики. Загалом в Україні відбувається багато політичних 
змін, внаслідок чого бракує інституційної пам’яті і кожен но-
вий уряд починає з початку. Так, спершу змінюються люди, 
потім ресурси, законодавство, укази тощо, і це величезна 
проблема. Наприклад, в роботі з новим заступником Міні-
стра ми хотіли використовувати стандарти РВ, вже розро-
блені групою експертів, і ми виступали за закріплення норми 
про надання послуг РВ у новому законі про соціальні послуги. 
Нам вдалося добитися внесення її до списку майбутніх зако-
нодавчих поправок із тим, щоби після ухвалення нового зако-
ну надалі розроблялися відповідні нормативно-правові доку-
менти, методичні вказівки щодо впровадження тощо – але 
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змінився уряд, прийшов новий Міністр, і нам довелося знову 
починати з нуля».

Інтерв’ю з представником міжнародної неурядової організації

«У перший рік роботи нового уряду це завжди дуже пробле-
матично, завжди багато кадрових змін на рівні міністерств. 
Якби вони залишалися на своїх посадах хоча би півроку, ми 
би змогли провести документи, які допомагають сформува-
ти інституційну структуру та вбудувати її в систему, щоб 
наступний уряд був зобов’язаний продовжувати створення 
системи РВ».

Інтерв’ю з представником державного відомства

«Ми значно відстаємо, бо влада в державі часто змінюється, 
і тому в секторі бракує чіткого спільного розуміння того, що 
таке РВ, як воно виглядає і хто яку роль виконує в наданні 
послуг».

Інтерв’ю з представником державного відомства

«З цими численними перестановками в уряді і змінами міні-
стрів минулого року навіть не було жодного засідання На-
ціональної ради з питань РВ».

Інтерв’ю з представником українського громадянського суспільства

Інші важливі національні пріоритети в галузі розвитку

Ефективність системи РВ залежить від добре налагодженої національ-
ної координації міжвідомчих і трансдисциплінарних або міждисциплі-
нарних послуг. Зміни в органах влади разом із з реалізацією держав-
ної програми реформ в сфері охорони здоров’я, освіти і соціального 
забезпечення привели до виникнення інших, не менш важливих прі-
оритетних завдань у галузі розвитку, до фрагментації і недостатньої 
координації дій в межах окремих секторів та між секторами.

«Міністерство охорони здоров’я зосереджене на розвитку 
власної служби психіатричної допомоги, Міністерство осві-
ти і науки опікується психологічними консультаціями в на-
вчальних закладах, а Міністерство соціальної політики пере-
ймається обслуговуванням родин. І хоча питання РВ виникає 
в цьому діалозі, воно фрагментоване і є лише невеличкою 
складовою процесу реформування».

Інтерв’ю з представником державного відомства
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 «Проблема полягає в наявному поділі сфер компетенції в пи-
танні розвитку та охорони здоров’я дитини. Медики займа-
ються лікуванням, педагоги – навчанням, а соціальний пра-
цівник опікується соціальними виплатами».

Інтерв’ю з представником державного відомства

Обмеження проєкту Twinning

Проєкт Twinning був покликаний здійснити оцінку наявних послуг 
РВ і законодавчо-нормативної бази та представити пропозиції 
щодо законодавчих і адміністративних засад, які потрібно запрова-
дити на центральному і місцевому рівні для створення системи РВ 
в Україні. Контроль за реалізацією проєкту було покладено на Мі-
ністерство соціальної політики. На думку співрозмовників із числа 
представників міжнародних та, зокрема, українських неурядових 
організацій, в межах проєкту Twinning дійсно було досягнуто важ-
ливого прогресу у посиленні інтересу до розвитку РВ як системи 
роботи та відданості цій справі, проте не всі його національні за-
вдання щодо систематизації адміністрування РВ на національному 
й обласному рівнях було повністю виконано. Співрозмовники були 
схильні вважати, що потрібна була більш ґрунтовна аналітична ро-
бота та залучення ширшого кола учасників до процесу створення 
державної політики, і що також ця робота мала відбуватися за під-
тримки держави-члена ЄС із більш вагомими наочними досягнен-
нями у впроваджені сімейно орієнтованої, індивідуалізованої соці-
альної моделі системи РВ.

«Насправді ж Представництво ЄС допомагало міністер-
ствам, зокрема Міністерству соціальної політики, зважу-
вати свої варіанти стосовно РВ замість того, щоб допо-
магати їм дійсно створити національну систему РВ. Тому в 
реальності систему РВ навіть не почали розвивати. Також 
не спостерігалося послідовних зусиль із запровадження підго-
товки фахівців РВ на рівні вищої і післядипломної освіти, не 
було повною мірою напрацьовано узгодженого Стратегічно-
го плану щодо РВ і відповідного Плану дій, чи системи моні-
торингу та оцінки з індикаторами. Усі названі моменти – це 
низка складних, однак пріоритетних завдань для України, які 
поки не отримали послідовної відповіді, і це справді дуже при-
крий результат».

Інтерв’ю з представником міжнародної неурядової організації



64 ЗДІЙСНЕННЯ ВПЛИВУ ДЛЯ ПОСИЛЕННЯ СПІЛЬНИХ ДІЙ ІЗ РОЗБУДОВИ СИСТЕМИ РАННЬОГО ВТРУЧАННЯ В УКРАЇНІ

«За своєю суттю РВ потребує роботи трансдисциплінарної 
багатовідомчої команди. Його не можна віднести до ком-
петенції якогось одного міністерства, як це було в проєкті 
Twinning. Послідовна координація і співпраця між міністер-
ствами має критичне значення, тому впроваджувати та-
кий великий проєкт під егідою одного міністерства, напев-
но, було хибним рішенням».

Інтерв’ю з представником українського громадянського суспільства

«З точки зору ЄС доцільно залучати до взаємодії представни-
ків державних інституцій різних країн, на чому й було побудо-
вано проєкт Twinning. Але якщо залучати державну устано-
ву, яка не має справжнього уявлення чи розуміння РВ, то це 
проблема. В цьому сенсі Франція намагається не відставати, 
проте вони досі йдуть у руслі реабілітаційного підходу, який 
відповідає медичній моделі».

Інтерв’ю з представником міжнародної неурядової організації

Обмежене залучення сектору охорони здоров’я

Ефективне раннє втручання, за визначенням, має починатися на 
критичному найбільш ранньому етапі життя дитини – із дородово-
го періоду. Відповідно, національній системі охорони здоров’я від-
водиться критична роль, що реалізується у формі надання медич-
них послуг початкової ланки, оскільки саме на цьому рівні можна 
максимально оперативно виявляти потреби дітей, їхніх батьків чи 
піклувальників і здійснювати належні втручання. Під час інтерв’ю 
один зі співрозмовників запропонував таке пояснення, з яким зго-
дом погодився учасник дослідження від державного відомства:

«Необхідно залучати первинну ланку системи охорони 
здоров’я. Вона займається вакцинацією дітей, працюють 
дитячі амбулаторії тощо, тому саме тут доцільно органі-
зувати скринінг розвитку дитини. РВ відрізняється від по-
дальших втручань, таких як втручання на початку дошкіль-
ного чи шкільного віку. РВ дає змогу проводити скринінг і 
виявляти дітей із затримкою чи то порушеннями розвитку, 
чи інвалідністю або з ризиком їх виникнення на найбільш 
ранніх етапах, причому йдеться не лише про затримку чи 
інвалідність, які характеризуються очевидними клінічними 
відмінностями, наприклад, синдром Дауна. Тому РВ за своїм 
характером є профілактичним втручанням. Медпрацівники 
первинної ланки тісно взаємодіють із родиною, вони знають 
родину, знають анамнез та умови проживання членів роди-
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ни тощо. Тому вони знають, на що потрібно звертати ува-
гу і що перевіряти, і саме тому первинну медичну ланку не 
можна виключати з РВ».

Інтерв’ю з представником міжнародної неурядової організації

«Міністерство охорони здоров’я має долучатися повною мі-
рою, оскільки вони задіяні із самого початку життя дитини, 
навіть до її народження. Тому лікарі, медпрацівники пере-
бувають «на передньому краї» та мають всі можливості з 
точки зору профілактики і раннього втручання. РВ – це осно-
ва і ключовий відправний пункт у житті дитини і її родини; 
воно згодом визначає спосіб організації всіх соціальних послуг 
для дитини і родини в їхньому подальшому житті».

Інтерв’ю з представником державного відомства

Поруч з тим, серед усіх груп зацікавлених сторін, дотичних до про-
блематики РВ, з якими спілкувалася авторка дослідження, склалося 
загальне враження, що Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) міні-
мально долучалося до роботи з формування системи РВ в країні. 
Це проявилося в процесі формування дослідницької вибірки, коли 
не вдалося визначити і забезпечити участь достатньої кількості 
співрозмовників від МОЗ.

«Бракувало відповідної координації між міністерствами. По 
суті, Міністерство охорони здоров’я не долучалося на жод-
ному етапі розвитку РВ в країні».

Інтерв’ю з представником державного відомства

Відсутність спільного розуміння і бачення РВ

При тій великій волі і готовності, що виявлялися на всіх рівнях, до 
створення національної системи РВ, усі описані вище перешкоди 
для їх впровадження були сукупно обумовлені браком розуміння і 
системного бачення РВ, зокрема серед міністерств.

«Навіть сьогодні, якщо зібрати разом всі зацікавлені сторо-
ни в галузі РВ, ви не почуєте повної згоди про те, що таке РВ, 
щодо оптимального способу розвитку системи РВ у країні 
та щодо стратегії дій, яка заповнить прогалини і приведе 
до мети. Повного розуміння і згоди з цих питань поки немає».

Інтерв’ю з представником міжнародної неурядової організації
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«Інтерес до процесу впровадження РВ ґрунтувався лише на 
наявності фінансових ресурсів, і переважна більшість держ-
службовців і фахівців не бачили і не розуміли перспектив 
впровадження РВ».

Інтерв’ю з представником державного відомства

Досвід України та інших країн регіону, які отримували підтримку 
для впровадження РВ у межах ПРД OSF, зокрема Грузії, свідчить, що 
це тривалий процес, який потребує глибокого і вдумливого самоа-
налізу, відкриття й інтенсивного навчання, щоб насправді зрозумі-
ти й усвідомити, «що таке хороше РВ і як воно виглядає». Справжня 
сімейноцентрована та індивідуалізована модель РВ кидає виклик 
усталеним переконанням і ставить під сумнів традиційно престиж-
ні професії із супутньою професійною підготовкою і статусом. Як 
зауважив один з українських спеціалістів РВ:

«Деякі фахівці прийшли до прийняття соціальної моделі РВ з 
її зорієнтованістю на родину через глибокий і болючий про-
цес пошуку і переосмислення. Вона повністю заперечувала 
їхню практику. Проте коли ми дійсно помітили і побачили, 
як це працює, стало легше зробити цей великий крок уперед 
в Україні».

Інтерв’ю з представником українського громадянського суспільства

Наслідки COVID-19

В Україні перший випадок захворювання на коронавірусну інфек-
цію було підтверджено 13 березня 2020 року. Станом на 9 грудня 
2020 року було підтверджено 845 343 випадки, і 14 204 особи по-
мерли. Починаючи з березня країна відчуває на собі істотні наслід-
ки пандемії, і при захворюваності понад 12 500 випадків на добу в 
останньому кварталі 2020 року було впроваджено карантинні захо-
ди, які позначилися на дітях і родинах усіх верств населення, в усіх 
областях, в містах і селах.

Стосовно дітей із інвалідністю чи ризиком її виникнення, на шляху 
надання послуг РВ і зусиль із розбудови системи РВ в Україні поста-
ли такі головні виклики (Kukuruza, A., May 2020; and, UN HRMMU., 
October 2020):

• Охорона здоров’я: медичні заклади первинної ланки не на-
правляють дітей для отримання послуг з огляду на те, що кадро-
ві, технічні та економічні ресурси були спрямовані на вирішен-
ня проблем, зумовлених пандемією COVID-19. Батьки і родини 
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дітей позбавлені доступу до життєво необхідних лікарських за-
собів, медичних закладів і послуг, у тому числі реабілітаційних.

• Освіта: діти та їхні родини не мають доступу до дистанційного 
навчання з цілої низки різних причин, пов’язаних із недоступ-
ністю, недоцільністю і неадекватністю віддаленої форми на-
вчання там, де воно пропонується.

• Захист: практично ізольовані в чотирьох стінах, родини опини-
лися у вкрай стресовому стані. Багато батьків побоюються втра-
тити роботу чи джерело доходу або вже їх втратили. Особливо-
му ризику піддаються діти, які проживають в інтернатах, вони 
опинилися в умовах надзвичайної ситуації гуманітарної кризи. 

• Послуги РВ: для дітей і родин суттєво змінився характер повсяк-
денної діяльності і розпорядку дня. Не всі родини мають змогу 
скористатися дистанційними послугами РВ, а спеціалісти РВ і 
надавачі послуг не мають великого досвіду регулярної роботи 
з надання підтримки онлайн. Також, кардинально змістився ба-
ланс розподілу ролей між батьками і спеціалістами РВ.

• Розвиток системи РВ: проблеми, спричинені пандемією 
COVID-19, супроводжуються відповідними кадровими, технічни-
ми та економічними наслідками, які зумовили переорієнтацію 
державних пріоритетів та виявили недоліки системи захисту ди-
тинства і забезпечення прав дитини.

«Наприклад, Міністерство освіти в односторонньому по-
рядку відправило по домівках 42 000 дітей із дитячих будин-
ків та інтернатів, не перевіривши спершу ситуацію в родині 
та не сповістивши ці сторони. Тому по суті в Україні склалася 
справжня надзвичайна ситуація із захистом дитинства, яка 
потребує першочергової уваги. Багато з цих дітей походять 
із дуже неблагополучних сімей, вкрай бідних родин без засо-
бів чи ресурсів, родин, у яких зловживання алкоголем і нарко-
тиками становить загрозу їхньому благополуччю тощо. Це 
справжня трагедія».

Інтерв’ю з представником міжнародної неурядової організації
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6. 
УРОКИ  

В ГАЛУЗІ ПОЛІТИКИ
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Зацікавленим сторонам, долученим до проблематики РВ, і дирек-
тивним органам в Україні та поза її межами, які намагаються роз-
вивати власну національну систему РВ, доцільно взяти до уваги 
такі уроки з досвіду України.

Для успішного формування і впровадження ефективної, 
справді сімейно орієнтованої системи РВ потрібна сильна 
політична воля, а також певний загальносуспільний кон-
сенсус.

Необхідний певний рівень політичної стабільності для збереження 
досягнутої динаміки, інтеграції наявних здобутків у розвитку систе-
ми РВ, а також для реалізації й успішного впровадження загально-
національних змін. Створення таких умов не залежить від сектору 
РВ і має здійснюватися на найвищих рівнях. Водночас, батьки, діти, 
представники галузей охорони здоров’я, освіти, соціальних послуг 
і фахівці РВ мають бути залучені до процесу формування системи 
РВ і бути переконаними в її перевагах.

Для забезпечення справжньої відповідальності і відданості 
політиків справі РВ необхідно пройти процес планування по-
літики із залученням широкого кола учасників, який перед-
бачає вдумливий аналіз, поетапне навчання, вироблення і ви-
вчення різних варіантів розвитку системи РВ.

Відмова від сприйняття дитини як об’єкта соціальної допомоги 
і перехід до зорієнтованості на родину як важливого партнера в 
наданні послуги РВ – це величезний переворот свідомості, зміна 
парадигми, і для його втілення на всіх рівнях суспільства зна-
добиться певний час. Ефективну систему РВ можна побудувати 
лише в умовах співпраці багатьох різних відомств. Усі ключові 
сектори мають взяти на себе відповідальність за неї та інтегру-
вати її у власну діяльність, спираючись на чітке консенсусне ба-
чення того, як має виглядати національна модель РВ в усіх сек-
торах і на всіх рівнях.

«Активістам РВ потрібно зберегти наявну динаміку, тоді 
як владі слід мати сміливість і бути готовою робити великі 
кроки вперед».

Інтерв’ю з представником українського громадянського суспільства

«Громадянське суспільство і батьки намагаються просува-
ти цей порядок денний, але одних лише їхніх сил недостат-
ньо – це має йти від політичної волі й відданості. Для сис-
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тематизації РВ потрібно більше зацікавленості і лідерства 
з боку політиків».

Інтерв’ю з представником державного відомства

Для забезпечення сталості на національному рівні критичне зна-
чення має законодавство з питань РВ.

Однією з передумов сталої роботи системи РВ є наявність чітко визна-
чених і законодавчо закріплених інституційних рамок, Національної 
стратегії щодо РВ і забезпеченого бюджету для її впровадження.

«Надання РВ потрібно прописати в законодавстві, тому 
що до того часу, коли діти починають відвідувати дитя-
чий садок, коли вони досягають цього віку, батьки вже дій-
сно втомлені, виснажені і не мають жодної підтримки. Якби 
вони користувалися послугами РВ, то можна було би допо-
могти батькам більше прийняти і краще задовольняти по-
треби своєї дитини, а також пом’якшити деякі форми по-
ведінки, які розвиваються в дитини без належного раннього 
втручання».

Інтерв’ю з представником українського громадянського суспільства

«РВ має бути в усіх програмних документах. Далі потрібна 
широка інформаційно-просвітницька робота, щоб перекона-
ти велику кількість різних людей у важливості РВ».

Інтерв’ю з представником державного відомства

Розвиток системи РВ має супроводжуватися реалізацією відповід-
них програм професійної підготовки і післядипломної освіти, сис-
тематизованих на національному рівні.

Паралельно з розвитком та інституалізацією послуги раннього 
втручання важливо озброювати наявних фахівців, педагогів, лі-
карів та інших медичних працівників, які працюють із дітьми ран-
нього віку, відповідними компетенціями для забезпечення потреб 
і прав дітей і родин. Для цього необхідно узгодити стандарти якості 
серед різних дисциплін і міністерств. Досягненню цієї мети може 
сприяти партнерська взаємодія на рівні владних структур, грома-
дянського суспільства, наукових кіл та між ними.
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ДОДАТОК 1.
БІБЛІОГРАФІЯ І ДОВІДКОВІ 

МАТЕРІАЛИ
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чення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя».

4. Порядок денний (проєкт) засідання Платформи діалогу з пи-
тань розвитку послуги раннього втручання, Міністерство охо-
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SOFT Tulip та Європейською асоціацією раннього втручання.

6. Концепція раннього втручання (проєкт англійською мовою) 
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Документи Програми «Раннє дитинство» OSF та організацій, 
які одержували гранти в межах Ініціативи в галузі РВ

1. Стратегія ПРД на 2011–2012 рр. (змінена редакція).

2. Стратегія ПРД на 2016–2019 рр. (остаточна редакція).

3. Стратегія ПРД на 2018–2021 рр. з додатками і доповненнями 
(остаточна редакція).

4. «Посилення мережі РВ в Україні шляхом підготовки 
національних команд тренерів і підвищення професійної 
кваліфікації надавачів послуг РВ в Закарпатській області». 
Грантова пропозиція, Закарпатський медико-соціальний 
реабілітаційний центр «Дорога життя».

5. Перший проміжний звіт БФ «Інститут раннього втручання» 
за проєктом «Раннє втручання від початку до кінця». Звітний 
період: 1 січня – 30 червня 2015 р.

6. Другий проміжний звіт БФ «Інститут раннього втручання» за 
проєктом «Раннє втручання від початку до кінця». Звітний 
період: 1 липня – 30 листопада 2015 р.

7. Третій проміжний звіт БФ «Інститут раннього втручання» за 
проєктом «Раннє втручання від початку до кінця». Звітний 
період:  30 червня – 1 грудня 2016 р.

8. Благодійний Фонд «Інститут раннього втручання» (БФ ІРВ). 
Україна. Рекомендації щодо зміцнення моделі послуг РВ та 
наявних послуг відповідно до прийнятих на міжнародному 
рівні науково обґрунтованих практик.

9. Третій проміжний звіт БФ «Інститут раннього втручання» 
за проєктом «Створення регіональної мережі раннього 
втручання і розширення послуги раннього втручання шляхом 
налагодження діяльності мобільних багатодисциплінарних 
команд». Звітний період: жовтень 2013 р. – 15 березня 2014 р.

10. Благодійний фонд «Інститут раннього втручання» (БФ ІРВ). 
Огляд програми в Україні від 2018 року за дорученням 
Програми «Раннє дитинство» мережі Фондів «Відкрите 
суспільство».
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команд тренерів і підвищення професійної кваліфікації 
надавачів послуги РВ в чотирьох ключових областях України»; 
вересень 2018 р. – 30 серпня 2019 р. Грантова пропозиція. 
Благодійний фонд «Інститут раннього втручання» для дітей із 
інвалідністю і затримкою розвитку.

12. «Раннє втручання від початку і кінця»; листопад 2015 р. – 
жовтень 2017 р. Грантова пропозиція, Благодійний фонд 
«Інститут раннього втручання» для дітей із інвалідністю і 
затримкою розвитку.

13. Лист про затвердження гранту від 1 серпня 2015 року від 
Інституту «Відкрите суспільство» до Благодійного фонду 
«Інститут раннього втручання» для дітей із інвалідністю і 
затримкою розвитку, Україна, стосовно грантової пропозиції 
«Раннє втручання від початку і кінця (2015)» на період з 1 січня 
2015 р. до 31 грудня 2016 р.

14. Оцінка права на отримання коштів Благодійного фонду 
«Інститут раннього втручання» (БФ ІРВ), заснованого в 1999 р. 
в Україні, із зауваженнями від липня 2017 р.

15. Пояснювальна записка до документа «Early Childhood 
Development and Disability in Ukraine» [Розвиток дітей раннього 
віку та інвалідність в Україні] «Засвоєні уроки і рекомендації на 
майбутнє», Soft Tulip, 15 серпня 2014 р.

16. Заключний звіт БФ «Інститут раннього втручання» за проєктом 
«Раннє втручання від початку до кінця». Звітний період: січень 
2015 р. – грудень 2016 р.

17. БФ «Інститут раннього втручання». Проміжний звіт за період з 
1 квітня по 31 жовтня 2019 р. за проєктом «Посилення мережі 
РВ в Україні»; термін дії проєкту: 1 вересня 2018 р. – 31 жовтня 
2019 р.

18. Третій проміжний звіт БФ «Інститут раннього втручання» 
за проєктом «Створення регіональної мережі раннього 
втручання і розширення послуги раннього втручання шляхом 
налагодження діяльності мобільних багатодисциплінарних 
команд». Звітний період: жовтень 2013 р. – 15 березня 2014 р.
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19. Логічна схема реалізації проєкту ««Посилення мережі РВ в 
Україні шляхом підготовки національних команд тренерів і 
підвищення професійної кваліфікації надавачів послуги РВ в 
чотирьох ключових областях України». Остаточна редакція від 
5 вересня 2018 р. 

20. Логічна схема реалізації проєкту «Посилення мережі РВ в 
Україні шляхом підготовки національних команд тренерів і 
підвищення професійної кваліфікації надавачів послуги РВ в 
Львівській області України». Остаточна редакція від 11 вересня 
2018 р.

21. Проміжний звіт БФ «Інститут раннього втручання» за проєктом 
«Посилення мережі РВ в Україні». Звітний період: 1 вересня 
2018 р. – 31 березня 2019 р.

22. «Посилення мережі РВ в Україні шляхом підготовки 
національних команд тренерів і підвищення професійної 
кваліфікації надавачів послуги РВ в Одеській області». Грантова 
пропозиція Одеської обласної організації медико-психолого-
педагогічної допомоги «Здорове суспільство», 1 жовтня 2019 р. 
30 липня 2019 р. 

23. «Батьківська адвокація раннього втручання в Україні – 
стратегічне планування і регіональні міні-проєкти». Грантова 
пропозиція Всеукраїнського громадського об’єднання 
«Національна Асамблея людей з інвалідністю України» (НАІУ). 
Листопад 2018 р. – липень 2019 р.

24. Проєктна пропозиція «Розроблення Національної стратегії 
раннього втручання в Україні. Підготовчий етап»; квітень – 
грудень 2015 р. Фонд SOFT Tulip.

25. Проєктна пропозиція «Bayley-III: навчальна підготовка 
спеціалістів РВ в Україні»; квітень 2015 р. Фонд SOFT Tulip та БФ 
«Інститут раннього втручання», Харків.

26. Кадровий склад БФ ІРВ, залучений до проєктної діяльності.

27. «Зміцнення соціальної моделі РВ в Україні». Грантова 
пропозиція Благодійного фонду «Інститут раннього втручання 
для дітей із інвалідністю і затримкою розвитку; 1 жовтня 2019 р. 
– 30 вересня 2020 р.
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28. Звіт за проєктом «Розроблення Національної стратегії раннього 
втручання в Україні»; липень 2015 р. – березень 2016 р.

29. «Посилення мережі РВ в Україні шляхом підготовки 
національних команд тренерів і підвищення професійної 
кваліфікації надавачів послуги РВ в Львівській області України». 
Грантова пропозиція Навчально-реабілітаційного центру 
«Джерело»; жовтень 2018 р. – вересень 2019 р.

30. Матеріали доповіді Ганни Кукурузи, БФ ІРВ, для вебінару, 
організованого Спеціальною групою з питань розвитку дітей 
раннього віку, про загальну ситуацію з Covid-19 в Україні.

Документи міжнародних консультантів

1. Звіт про візит консультанта Тобі Лонга (Toby Long) до України, 
Грузії та Болгарії, здійснений в період з 1 по 13 грудня 2013 р. із 
метою проведення навчальної підготовки і надання технічної 
допомоги чотирьом організаціям-грантоодержувачам, що 
працюють у галузі раннього втручання.

2. «Необхідні складові програм раннього втручання». Тобі Лонг, 
Ph.D., фізіотерапевт, Центр дитячого і людського розвитку, 
Джорджтаунський університет, США.

3. Реалізація основних складових раннього втручання, Тобі Лонг. 
Роздавальні матеріали, 18 вересня 2016 р.

4. Звіт за підсумками візиту. Планування раннього втручання 
в Україні. Остаточна редакція. Emily Vargas-Barón, 4–8 липня 
2016 р.

5. Резюме звіту про візит фахівців Фонду «Відкрите суспільство». 
Раннє втручання в Україні. Emily Vargas-Barón, 4–8 липня 2016 р.

6. Договір про надання консультаційних послуг в межах Програми 
OSF «Раннє дитинство» з метою підтримки роботи в напрямі 
РВ в Україні, зокрема розвитку спроможності організацій-
грантоодержувачів і партнерів у галузі РВ; 2017–2018 рр.

7. Договір про надання консультаційних послуг в межах Програми 
OSF «Раннє дитинство» з метою надання технічної допомоги 
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для підтримки впровадження концепції створення сприятливих 
умов для розвитку дитини Enabling Childhoods в межах Програми 
«Раннє дитинство» в Грузії та Україні, 2015–2016 рр.

8. Технічне завдання на надання технічної допомоги в межах 
Програми OSF «Раннє дитинство» з метою підтримки 
національних команд РВ в Україні та Сербії у зв’язку реалізацією 
концепції «Створення сприятливих умов для розвитку дитини. 
Інвалідність» (Enabling Childhoods – Disability); 28 березня 2019 р.

9. Звіт про візит до України. Тренінг AEPS і допомога в питанні 
використання методу рутиноорієнтованого інтерв’ю. Холлі Хікс-
Смол (Hollie Hix-Small). Березень 2019 р. Зі змінами від 10 червня 
2019 р.

10. Звіт про візит Холлі Хікс-Смол (Hollie Hix-Small). Навчально-
практичний семінар для тренерів з питань РВ в Україні; 25 – 
28 лютого 2020 р.

11. Програма тренінгу (підготовка тренерів). Раннє втручання: 
рекомендовані методики, від рефлексії до практики. 
Португальська національна асоціація раннього втручання ANIP 
(Associação Nacional de Intervenção Precoce), сертифікована 
Генеральним директоратом з питань зайнятості і промислових 
відносин (DGERT).

Інше (включно з документами проєкту Twinning)

1. Оцінка моделі послуги «раннього втручання» в Україні, 
31 січня 2016 р., здійснена в межах підтримки ЮНІСЕФ з метою 
аналізу сильних і слабких сторін поточних практик і вивчення 
життєздатних рішень для розбудови національної системи 
раннього втручання в Україні (без зазначення автора).

2. План роботи з реалізації проєкту Twinning, укладений між 
Урядом України, Міністерством соціальної політики, та Урядом 
Республіки Франція, Дирекцією з європейських і закордонних 
справ. Загальна мета: зміцнення спроможності органів влади 
України щодо запровадження інклюзивного раннього втручання 
і реабілітації для дітей із інвалідністю чи ризиком виникнення 
інвалідності.
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3. Київський міжнародний інститут соціології (2019). «Дослухаючись 
голосів батьків», Резюме дослідження, проведеного від імені 
HealthProm (Велика Британія), Інституту раннього втручання 
(Україна, Харків) та Національної асамблеї людей з інвалідністю 
України (Україна) за підтримки ЮНІСЕФ за фінансової підтримки 
з боку Уряду Німеччини і Європейського союзу. Доступне для 
завантаження за адресою: https://rvua.com.ua/media/312/ba72
6b91f25fc47f3b1ef279046719ec.pdf. Повну україномовну версію 
звіту про дослідження можна завантажити за адресою: http://
rvua.com.ua/librarymaterials. (Під час дослідження для складання 
цього документу повна версія звіту не вивчалася).
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ДОДАТОК 2.
ПЕРЕЛІК  

УЧАСНИКІВ ІНТЕРВ’Ю 28

28 N=32
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Співрозмовник Організація/ Установа

Ганна Кукуруза Директорка Благодійного фонду «Інститут раннього 
втручання» (БФ ІРВ), Харків

Ірина Рошкович Заступниця директора Закарпатського медико-соціального 
реабілітаційного центру «Дорога життя», відділення РВ

Тетяна Міщук Спеціалістка по програмам Навчально-реабілітаційного 
центру «Джерело»

Оксана Кривоногова Директорка Одеської обласної організації медико-
психолого-педагогічної допомоги «Здорове суспільство»

Людмила Грубник Фізіотерапевтка, Одеська обласна організація медико-
психолого-педагогічної допомоги «Здорове суспільство»

Наталя Скрипка Директорка Національної асамблеї людей з інвалідністю 
України (НАІУ)

Наталя Софій Заступниця директора Українського інституту розвитку 
освіти, керівник проєктів з організації перехідного періоду 
спільно з командами РВ Львова і Харкова
Представниця Всеукраїнського фонду «Крок за кроком» 

Олена Скрипко Національна координаторка Всеукраїнського форуму 
«Батьки за раннє втручання»

Вікторія Пирогова Харківська регіональна платформа Всеукраїнського форуму 
«Батьки за раннє втручання»

Наталія Сергієнко Харківська регіональна платформа Всеукраїнського форуму 
«Батьки за раннє втручання»)

Ольга Принцовська Закарпатська регіональна платформа Всеукраїнського 
форуму «Батьки за раннє втручання»

Жанна Ціник Закарпатська регіональна платформа Всеукраїнського 
форуму «Батьки за раннє втручання»

Альона Тихоніна Харківська регіональна платформа Всеукраїнського форуму 
«Батьки за раннє втручання»

Вікторія Разворук Харківська регіональна платформа Всеукраїнського форуму 
«Батьки за раннє втручання»

Ірина Шульга Одеська регіональна платформа Всеукраїнського форуму 
«Батьки за раннє втручання»

Юлія Аронова Львівська регіональна платформа Всеукраїнського форуму 
«Батьки за раннє втручання»

Лариса Самсонова Міністерство освіти і науки, Департамент дошкільної, 
позашкільної та інклюзивної освіти

Олександра Чуркіна Заступниця Міністра соціальної політики, відігравала 
ключову роль у здійсненні нагляду за впровадженням 
проєкту Twinning

Маргарита 
Кропивницька

Заступниця начальника Управління інформаційно-
аналітичного забезпечення, начальник відділу 
організаційної та інформаційно-аналітичної роботи, 
Міністерство соціальної політики України; відігравала 
ключову роль у здійсненні операційного нагляду за 
впровадженням проєкту Twinning
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Тетяна Дубініна Керівниця відділу/головна спеціалістка Міністерства 
охорони здоров’я України
В минулому – відділ організації медичної допомоги дітям 
Міністерства охорони здоров’я України (2007–2016)

Наіра Аветисян Керівниця програми захисту дітей, Представництво ЮНІСЕФ 
в Україні

Ерік Блюмкольк Директор Фонду SOFT Tulip

Наташа Доброва-
Кролл

У минулому менеджерка проєкту із SOFT Tulip (2009–2015)
Психотерапевтка і міжнародна консультантка

Ана Серрано Представниця Португальської національної асоціації 
раннього втручання (ANIP) та Eurylaid

Ноор ван Лоен Представниця голландської батьківської організації 
BOSK для дітей із церебральним паралічем (заснована 
в 1962 р.) . У ролі консультанта   із широким обсягом 
фактологічної інформації з реальної практики 
надавала підтримку фахівцям РВ і батькам в Україні на 
запрошення Eurylaid.

Аморер Вейсон Консультантка HealthProm, надавала підтримку в 
створенні і розвитку спроможності батьківського 
форуму в Україні

Жозе Боавіда Педіатр, спеціаліст з розвитку дитини, Португалія, 
консультант проєкту Twinning

Емілі Варгас-Барон Директорка RISE Institute, міжнародна консультантка з 
РВ Програми OSF «Раннє дитинство»

Холлі Хікс-Смол Міжнародна консультантка з РВ Програми OSF «Раннє 
дитинство»

Григорій Баран Менеджер програми «Соціальний капітал», 
Міжнародний фонд «Відродження»

Драгана Стретенов Керівниця програм напряму «Створення сприятливих 
умов для розвитку дитини» (Enabling Childhoods), 
Програма «Раннє дитинство» мережі Фондів «Відкрите 
суспільство»

Нурбек Телешалієв Куратор Програми «Раннє дитинство» мережі Фондів 
«Відкрите суспільство» (залучений на умовах гнучкого 
неструктурованого графіку на ситуативній основі у 
віддаленому режимі).


