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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Однією із центральних проблем, що стоять перед 

світовим співтовариством, є проблема реалізації права на освіту для всіх. При 

цьому таке глобальне поняття, як право, орієнтує, легалізує та наповнює 

конкретним змістом дискусію про провідну роль освіти в сучасному соціумі. 

Освіта є одним з основних прав людини, що закріплене в Загальній декларації 

прав людини, Конституції України та вітчизняному галузевому законодавстві. 

Четверта ціль «Якісна освіта» Цілей сталого розвитку Організації Об’єднаних 

Націй до 2030 р., виконання якої здійснює також Україна згідно з Указом 

Президента України від 30 вересня 2019 р. № 722/2019, передбачає 

забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та заохочення 

можливості навчання впродовж усього життя для всіх. 

Сучасний світ переживає докорінну зміну підходів до освіти. Це 

зумовлюється переорієнтацією суспільства на розвиток людини, формування її 

особистісних якостей. Сама ідея інклюзивної освіти свідчить про такий стан 

суспільства, в основі якого лежить гуманістична аксіологічна парадигма, що 

здатна толерантно сприймати людей з особливими потребами, визнавати їх 

соціальну суб’єктивність і значущість. Як свідчать статистичні дані 

Міністерства освіти і науки України щодо інклюзивного навчання, у результаті 

реалізації реформи інклюзивної освіти у країні станом на вересень 2020 р. було 

відкрито 638 інформаційно-ресурсних центрів. Крім того, на 1 січня 2020 р. в 

інклюзивних класах навчалося 19 345 учнів з особливими освітніми потребами. 

Ця кількість у 7 разів перевищує дані п’ятирічної давнини. На початок 2020 р. в 

Україні створено 13 782 інклюзивні класи. Так, у 2019/2020 навчальному році 

35% від загальної кількості закладів загальної середньої освіти організували 

інклюзивне навчання. У 2020/2021 навчальному році для дітей з особливими 

освітніми потребами дошкільного віку було створено 4 369 спеціальних груп у 

1 630 закладах дошкільної освіти, де 61 668 дітей здобували дошкільну освіту. 

Можливості реалізації права на освіту дітьми з особливими освітніми 

потребами та дітьми з інвалідністю пов’язані з наявністю цілого комплексу 

проблем адміністративно-правового, організаційно-технічного, фінансового, 

соціального характеру. В Україні у 2016 р. започатковано реформу інклюзивної 

освіти, результатом якої стало прийняття 12 липня 2017 р. Постанови Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний 

центр». Позитивним є той факт, що Урядом України схвалено проєкт нової 

редакції Закону України «Про дошкільну освіту». У законопроєкті 

пропонуються покращені умови для здобувачів дошкільної освіти, серед яких – 

запровадження інклюзивних форм і методів навчання. Загалом у проєкті нової 

редакції Закону України «Про дошкільну освіту» пропонується вдосконалити 

функціонування системи дошкільної освіти, а також узгодити його з нормами 

Закону України «Про освіту». Попри це варто визнати, що в Україні дотепер 

інклюзивна освіта розвивається не досить через певні об’єктивні й суб’єктивні 

причини. Натомість теорія та практика становлення інклюзивної освіти у 

провідних західних країнах (наприклад, Канаді, Сполучених Штатах Америки, 
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Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії) має більш 

ранню порівняно з Україною історію інклюзивного навчання дітей. У 

зазначених країнах реалізується ефективна організація інклюзивних стратегій 

навчання та спостерігається потужна адміністративна практика інклюзивної 

освіти. Ситуація, що склалася в Україні, вимагає невідкладного цілісного 

наукового розв’язання цієї проблеми та використання позитивного досвіду 

зарубіжних країн у розробленні науково-методичного супроводу процесу 

інклюзивної освіти відповідно до українських реалій. У зв’язку із цим 

особливої гостроти й актуальності набуває дослідження адміністративно-

правового регулювання права дітей з особливими освітніми потребами та дітей 

з інвалідністю на інклюзивну освіту в закладах дошкільної освіти, а також 

удосконалення норм чинного законодавства в зазначеній сфері. 

Категорія «інклюзивна освіта» є комплексною та досліджується 

представниками різних галузей науки, зокрема філософії, соціології, педагогіки, 

права. Так, у зарубіжній літературі проблемі філософії інклюзивної освіти 

присвячені роботи M. Block, J. Breme, H. Brown, R. Jackson, D. Hopkins, 

B. Schneider, H. Smith та інших учених. У працях таких авторів, як F. Armstrong, 

H. Levin, D. Mitchel, A. Sander, A. Treherne та інші, досліджуються проблеми 

визначення сутності поняття «інклюзивна освіта». Питання розроблення 

теоретичних основ інклюзивної освіти представлені в роботах таких 

дослідників, як C. Barnes, H. Brown, G. Bunch, M. Friend, M. Nind, М. Oliver, 

L. Redd, A. Sander, H. Smith, M. Winzer, J. York та інші. Проблеми практичної 

реалізації інклюзивної освіти висвітлені в роботах таких дослідників, як 

T. Cronis, D. Gampel, J. Gottieb, L. Meyer, J. Thousand, T. Vandercook, R. Villa та 

інші.     

Своєю чергою у вітчизняній науці найбільший інтерес викликають роботи, 

що присвячені сфері адміністративного права (це розвідки таких авторів, як 

А. Берлач, М. Довга, О. Дрозд, І. Ковбас, Т. Коломоєць, В. Колпаков, 

В. Комзюк, А. Куц, О. Тильчик, В. Тильчик, І. Хомишин), а також дослідження, 

у яких знайшла відображення сфера правового регулювання освіти загалом 

(зокрема, праці В. Бесчастного, М. Болдуєва, С. Книшика, Ю. Ковбасюка, 

С. Королюк, В. Кременя, С. Крисюка, В. Лугового, С. Майбороди,  

Н. Протасової, М. Шевченка та інших науковців). У сфері інклюзії варто 

виокремити роботи М. Ажажи, О. Заярнюк, Л. Кожури, А. Колупаєвої, 

Р. Матяшовської, М. Порошенко, О. Поцко, К. Сахарової, В. Ткачука, 

Л. Токіної, О. Царькової, М. Чайковського, О. Шульги та інших учених. Однак, 

попри вагомі напрацювання у сфері адміністративно-правового регулювання 

освіти, право на інклюзивну освіту у сфері дошкільної освіти не зазнало 

поглиблених досліджень. Поняття та зміст права на інклюзивну дошкільну 

освіту не піддавалося самостійному науковому розгляду, тому це питання 

потребує спеціального аналізу з огляду на соціальну значущість і 

недосконалість адміністративно-правового регулювання. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу 

виконано відповідно до положень Базового компонента дошкільної освіти 

(Державного стандарту дошкільної освіти), затвердженого Наказом 
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Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2021 р. № 33; Пріоритетних 

напрямів розвитку правової науки на 2016–2020 рр., затверджених Постановою 

Загальних зборів Національної академії правових наук України від 3 березня 

2016 р.; Плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів 

України та Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» у 2015 р., 

затвердженого Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 березня 

2015 р. № 213-р; Плану наукових досліджень Запорізького національного 

університету на 2015–2019 рр. та 2020–2025 рр., а також комплексних наукових 

проєктів «Основні напрямки удосконалення законодавства України в умовах 

євроінтеграційних процесів» (номер державної реєстрації 0115U00710) та 

«Дослідження проблем теорії адміністративного права в умовах 

глобалізаційних процесів» (номер державної реєстрації 0115U00711). 

Мета та задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є дослідження 

адміністративно-правового регулювання інклюзивної освіти в закладах 

дошкільної освіти, аналіз міжнародних актів, які визначають основні принципи 

й напрями інклюзивної освіти, та практичних аспектів забезпечення її реалізації 

в Україні. 

Для досягнення вказаної мети необхідно було вирішити такі задачі: 

– визначити поняття та властивості інклюзивної освіти як комплексної 

категорії; 

– розглянути інклюзивну освіту в закладах дошкільної освіти в аспекті 

правового регулювання; 

– охарактеризувати генезис поняття «інклюзивна освіта в закладах 

дошкільної освіти» в адміністративно-правовій науці та у вітчизняному 

законодавстві; 

– розкрити мету, завдання та принципи адміністративно-правового 

регулювання інклюзивної освіти в закладах дошкільної освіти; 

– охарактеризувати нормативне забезпечення інклюзивної освіти в закладах 

дошкільної освіти; 

– виокремити державні гарантії реалізації прав осіб з особливими 

потребами та осіб з інвалідністю в освітньому процесі; 

– описати зарубіжний досвід інклюзивної освіти в закладах дошкільної 

освіти; 

– показати вектори вдосконалення адміністративно-правового регулювання 

інклюзивної освіти в закладах дошкільної освіти в Україні в умовах 

державотворення. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у сфері 

адміністративно-правового регулювання інклюзивної освіти в закладах 

дошкільної освіти в Україні. 

Предметом дослідження є адміністративно-правове регулювання 

інклюзивної освіти в закладах дошкільної освіти в Україні.  

Методи дослідження. Методологічною основою роботи є система 

філософсько-світоглядних підходів, принципів, загальнонаукових і конкретно-

наукових методів пізнання, які забезпечили об’єктивний аналіз предмета 

дослідження. Зокрема, у роботі застосовано такі загальнонаукові методи 
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дослідження, як системний (підрозділи 1.2, 2.1–2.3, 3.2), історичний 

(підрозділи 1.1, 1.3), структурний (підрозділи 1.2, 2.1), інституційний 

(підрозділ 3.1), нормативний (підрозділ 1.3); емпіричні й логічні методи та 

підходи, а саме абстрагування та конкретизацію, аналіз і синтез, дедукцію та 

індукцію (підрозділи 1.1, 1.2, 2.1–2.3); спеціальні юридичні методи, зокрема 

тлумачення правових норм, компаративно-правовий, історико-правовий методи 

(підрозділи 1.2, 2.1–2.3, 3.1, 3.2). Застосована методологія дослідження 

зумовлена специфікою вибраної теми дисертаційної роботи, яка поєднує в собі 

як загальнотеоретичні, так і адміністративно-правові елементи. Домінантним 

методом, який використано в дисертації, став діалектичний; він дав змогу 

дослідити адміністративно-правову природу інклюзивної освіти в закладах 

дошкільної освіти та виявити практичні засади забезпечення її реалізації в 

Україні (підрозділи 1.1–1.3, 3.1, 3.2). Також в основу дисертаційного 

дослідження покладено міждисциплінарний підхід, який дав можливість 

вивчити явище інклюзії з позицій філософії, соціології, педагогіки та права. 

Нормативну та емпіричну базу дисертаційного дослідження становлять 

Конституція України, закони України, міжнародні правові акти, практика 

розгляду справ Конституційним Судом України та Європейським судом із прав 

людини, довідкові видання, матеріали засобів масової інформації, а також 

власний досвід здобувача. 

Наукова новизна отриманих результатів дисертації полягає в тому, що 

робота є першим в Україні правовим дослідженням, у якому проаналізовано 

адміністративно-правову природу інклюзивної освіти в закладах дошкільної 

освіти та визначено практичні аспекти забезпечення її реалізації в Україні. У 

результаті дослідження сформульовано низку нових науково-теоретичних 

положень, узагальнень, пропозицій і рекомендацій, зокрема: 

уперше: 

– доведено, що важливим аспектом адміністративно-правового 

регулювання інклюзивної освіти в закладах дошкільної освіти є сама 

інклюзивна освіта, яка є основним інструментом включення дитини з 

особливими освітніми потребами та дитини з інвалідністю в різні сфери 

життєдіяльності суспільства й держави; 

– сформульовано авторську дефініцію поняття «інклюзивна дошкільна 

освіта» як спеціальний вид освіти для дітей з особливими освітніми потребами 

та дітей з інвалідністю з використанням специфічних психолого-педагогічних 

та адміністративно-правових засобів із метою забезпечення соціалізації й 

інтеграції таких дітей у вітчизняний освітній простір; 

– з’ясовано, що під адміністративно-правовим регулюванням інклюзивної 

освіти в закладах дошкільної освіти варто розуміти певний юридичний 

інструментарій, за допомогою якого держава регулює політику у сфері 

дошкільної освіти, а саме систему адміністративно-правових норм, що 

закріплені в Конституції та законах України, інших нормативних актах, 

міжнародних правових актах і міжнародних договорах, згоду на обов’язковість 

яких надано Верховною Радою України, та які застосовуються державою в 

особі уповноважених органів для здійснення впливу на об’єкт регулювання, а 
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також нормотворчу та правозастосовну діяльність цих органів стосовно 

виконання вимог чинного адміністративного законодавства у сфері інклюзивної 

освіти в закладах дошкільної освіти; 

удосконалено: 

– положення щодо складників інклюзії, серед яких виділяють присутність 

(можливість навчатися в закладі дошкільної освіти та необхідні для цього 

пристосування), участь (позитивний досвід, який набуває дитина у процесі 

навчання, і її ставлення до себе в цьому процесі), досягнення (комплексний 

результат навчання); 

– положення щодо гуманізації вітчизняної освіти, яку розглядають як 

багатовекторний соціально-психологічний процес утвердження гуманістичних 

цінностей, стимулів, мотивів поведінки, що спрямовується на олюднення 

цілісної картини світу, розвиток гуманістичного мислення і світогляду через 

варіативність та диференційованість навчання, навчальних програм і 

підручників, що забезпечить особистісний зміст освіти дитини з особливими 

освітніми потребами, а отже, і розвиток її особистості; 

– понятійно-термінологічний апарат сучасної юридичної науки в частині 

визначення понять «інклюзивна освіта (навчання)», «інтегрована освіта», 

«безбар’єрне середовище», «адміністративно-правове регулювання інклюзивної 

освіти»; 

– характеристику адміністративно-правового статусу суб’єктів освітнього 

процесу щодо прийняття адміністративних рішень; 

– положення щодо невиправданої сегрегації у сфері інклюзивної освіти, яка 

сприймається як порушення природних прав дитини; 

– інформаційне забезпечення інклюзивної освіти як комплексу 

адміністративних засобів, методів і способів пошуку, отримання, 

документування, обробки, кодування, передачі та збереження інформації про 

стан і динаміку інклюзивної освіти в Україні, а також процес задоволення 

потреб користувачів цієї інформації; 

– положення нормативно-правової бази, що регламентують питання освіти 

дітей дошкільного віку з порушеннями психофізичного розвитку; 

набули подальшого розвитку: 

– положення щодо моделей інклюзивної освіти (сегрегаційної, 

інтеграційної та інклюзивної); 

– класифікація чинників гуманізації освіти, серед яких – утвердження 

цінностей гуманізації освітньої діяльності, що визначають принципові засади 

відносин у системі «дорослий – дитина»; прийняття й визнання суб’єктності 

учасників освітньої діяльності; надання суб’єктної свободи у процесі вибору 

освітньої траєкторії; пріоритетність особистісно орієнтованої взаємодії в 

освітній діяльності; олюднення освітнього середовища; визнання різноманіття 

культурних форм життєдіяльності особи; формування толерантності в суб’єктів 

освітньої діяльності; 

– положення щодо завдань державної політики України в галузі реалізації 

права на освіту дітей з особливими освітніми потребами; 



6 

– рекомендації з упровадження основних вимог Болонської системи освіти 

в частині інклюзивної освіти в Україні; 

– положення щодо Базового компонента дошкільної освіти (Державного 

стандарту дошкільної освіти) в Україні. 

Практичне значення одержаних результатів. Сформульовані в дисертації 

теоретичні положення, висновки та рекомендації можуть бути використані в 

таких напрямах: 

 науково-дослідній сфері – для подальшого теоретичного узагальнення, 

вироблення пропозицій і висновків стосовно вдосконалення адміністративного 

законодавства, формування методологічної основи та теоретичного підґрунтя 

дослідження інклюзивної освіти в закладах дошкільної освіти, а також 

практичних аспектів забезпечення її реалізації в Україні; 

 правозастосовній діяльності – з метою застосування в 

нормопроєктуванні запропонованих дефініцій і положень для уніфікації 

чинного законодавства; 

 навчальному процесі – під час розроблення та викладання курсів і 

спецкурсів із таких навчальних дисциплін, як «Адміністративне право», 

«Порівняльне адміністративне право», «Освітнє право», «Законодавчий 

процес» тощо; 

 правовиховній роботі – з метою формування правової культури та 

правосвідомості суб’єктів закладів освіти. 

Основні результати дисертаційного дослідження були враховані та 

використані Департаментом освіти і науки Чернівецької обласної державної 

адміністрації в напрацюванні пропозицій щодо вдосконалення чинного 

адміністративного законодавства в частині інклюзивної освіти в закладах 

дошкільної освіти в Україні (акт впровадження № 04-26/18-2021/59680 (403741) 

від 23 травня 2021 р.), а також Чернівецьким національним університетом імені 

Юрія Федьковича стосовно підготовки лекційних і практичних занять із 

навчальних дисциплін «Адміністративне право», «Порівняльне адміністративне 

право», «Освітнє право», «Законодавчий процес» (акт впровадження 

від 2 травня 2021 р.). 

Наведені в дисертації положення та узагальнення нормативно-правового 

матеріалу можуть бути використані у процесі підготовки навчальних 

посібників і підручників для студентів та аспірантів юридичних факультетів 

закладів вищої освіти, а також як допоміжний матеріал у процесі складання 

навчальних програм для організації діяльності закладів дошкільної освіти. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою працею, 

що відображає результати проведеного дослідження. Сформульовані в ній 

теоретичні положення, висновки та пропозиції були одержані здобувачем у 

результаті аналізу й безпосереднього використання в роботі науково-

інформаційних, нормативно-правових джерел та матеріалів судової практики. 

Апробація результатів дисертації. Результати дослідження, його основні 

висновки й рекомендації оприлюднені на 5 міжнародних і всеукраїнських 

наукових конференціях, форумах, конгресах, зокрема: «Права людини та 

публічне врядування» (м. Чернівці, 2021 р.); «Актуальні питання реформування 
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правової системи України» (м. Дніпро, 2021 р.); «Особливості розвитку 

публічного та приватного права в Україні» (м. Харків, 2021 р.); «Правове 

регулювання суспільних відносин: актуальні проблеми та вимоги сьогодення» 

(м. Запоріжжя, 2021 р.); «Актуальні проблеми правової науки» (м. Запоріжжя, 

2021 р). 

Публікації. Основні положення й висновки дисертації викладено у 

12 публікаціях, зокрема: 6 наукових статтях, що опубліковані у фахових 

виданнях України з юридичних наук, 1 науковій статті, опублікованій у 

зарубіжному виданні, та 5 тезах доповідей і повідомлень на міжнародних та 

всеукраїнських науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів (що містять 8 підрозділів) з проміжними висновками, загальних 

висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг дисертації 

становить 210 сторінок, з них основного тексту – 167 сторінок. Список 

використаних джерел налічує 225 найменувань. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження, 

визначено його зв’язок із науковими програмами, планами й темами, 

охарактеризовано мету та основні завдання дослідження, його об’єкт, предмет і 

використані методи пізнання, розкрито наукову новизну, практичне значення 

одержаних результатів, наведено відомості про опублікування результатів 

дослідження, структуру та обсяг дисертації. 

Розділ 1 «Інклюзивна освіта в дошкільних закладах освіти: історико-

правовий та теоретико-правовий аспекти» складається з трьох підрозділів, у 

яких розглянуто наведені у філософії, педагогіці, соціології та юридичній науці 

підходи до розуміння комплексної природи інклюзії, її особливостей та 

історичних аспектів розвитку. 

У підрозділі 1.1 «Інклюзивна освіта як комплексна категорія» обґрунтовано, 

що в дослідженні інклюзивної освіти в Україні об’єктивно необхідний 

міжпарадигмальний діалог, залучення різних наук (зокрема, філософії, 

педагогіки, психології, медицини, соціології та права). 

Виокремлено декілька підходів до розуміння процесу розвитку й 

формування особистості дитини, зокрема: 1) екзистенційно-феноменологічний 

(представник – Дж. Берклі), який передбачає необхідність навчання всіх дітей 

без винятку; 2) синергетичний (його обстоював Г. Хакен), який відображає 

співпрацю різних фахівців і їх кооперацію у сфері інклюзії; 3) аксіологічний 

(розроблений А. Асмоловим), який визнає цінність усіх дітей незалежно від 

їхніх успіхів у житті; 4) системний (представники – Дж. Локк, К. Ушинський), 

який відображає загальний зв’язок і взаємозумовленість усіх ланок освіти дітей; 

5) гуманістично орієнтований (підтримуваний А. Маслоу), що відображає 

виховний характер навчання; 6) діяльнісний (його обстоював Л. Виготський), 

який визначає включення дітей у різні види практичної діяльності; 

7) компетентнісно орієнтований (представники – В. Болотов, Д. Іванов), 
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заснований на формуванні соціального досвіду та перенесенні його в нові 

умови; 8) прагматичний (підтримуваний Д. Дьюї), що визнає прикладну 

спрямованість освітнього процесу; 9) потребовий (його обстоювали 

А. Макаренко, В. Сухомлинський), що базується на задоволенні всіх потреб 

дитини; 10) інтегративний (розроблюваний С. Шацьким), що ґрунтується на 

максимально можливому розвитку життєздатності дитини. 

У підрозділі 1.2 «Інклюзивна освіта в закладах дошкільної освіти в аспекті 

правового регулювання: поняття, ознаки, зміст» зазначено, що інклюзія в 

освіті включає такі аспекти: а) визнання рівноцінності для суспільства всіх 

дітей і педагогів; б) підвищення ступеня участі дітей у навчально-виховному 

процесі і позашкільних заходах та одночасне зменшення рівня ізольованості 

частини дітей; в) зміни у шкільній політиці, практиці та шкільній культурі з 

метою їх узгодження з різноманітними потребами дітей, які навчаються; 

г) подолання бар’єрів на шляху отримання якісної освіти та соціалізації всіх 

дітей, а не тільки дітей з інвалідністю та дітей з особливими освітніми 

потребами; ґ) розвиток партнерських відносин між дитячими садочками та 

місцевими громадами; д) визнання того, що інклюзія в освіті – це один з 

аспектів інклюзії в суспільстві. 

Аргументовано, що особливо актуальним є розвиток наявних механізмів 

адміністративно-правового регулювання освіти в усіх закладах освіти в Україні, 

зокрема й дошкільних. Зауважено, що в системі соціальної допомоги наразі 

зростає роль організацій недержавного сектора, а саме громадських об’єднань, 

асоціацій, благодійних фондів, організацій батьків дітей з інвалідністю. Таким 

чином, завдяки доповненню роботи державних структур освіти й соціального 

захисту населення громадянське суспільство шукає нові шляхи організації 

соціального простору допомоги дітям. 

У підрозділі 1.3 «Генезис поняття «інклюзивна освіта в закладах 

дошкільної освіти» в адміністративно-правовій науці та у вітчизняному 

законодавстві» зазначається, що одним з основних принципів створення 

єдиного світового освітнього простору та, відповідно, включення до нього 

України є доступність якісної освіти для всіх дітей, зокрема й дітей з 

особливими освітніми потребами. В Україні освіта для дітей з особливими 

освітніми потребами до 90-х рр. XX ст. розвивалася сегрегаційним шляхом. 

Уперше принципи інклюзії на міжнародному рівні зафіксовані в 1994 р. в 

Саламанкській декларації про принципи, політику та практичну діяльність у 

галузі освіти осіб з особливими освітніми потребами. На її основі розроблено 

концепцію інтегрованого навчання й виховання з опертям на «український 

чинник», тобто вітчизняні особливості. 

Обґрунтовано, що виникнення феномену інклюзивної освіти зумовлене 

насамперед трансформацією суспільної свідомості щодо дітей з особливими 

освітніми потребами та з інвалідністю. Історичні факти демонструють, як за 

майже два сторіччя в результаті безперервної боротьби різних представників 

науки, культури, медицини й освіти з панівною в суспільстві ідеологією 

стосовно дітей з особливими потребами поступово змінювався вектор 
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ставлення суспільства до них за такою схемою: повне несприйняття і навіть 

знищення – сегрегація – інтеграція – інклюзія. 

Розділ 2 «Механізм адміністративно-правового регулювання 

інклюзивної освіти в закладах дошкільної освіти» складається з трьох 

підрозділів, у яких проаналізовано нормативне забезпечення, функції та форми 

інклюзивної освіти, а також розкрито специфіку державних гарантій 

забезпечення інклюзивної освіти в закладах дошкільної освіти. 

У підрозділі 2.1 «Мета, завдання, принципи адміністративно-правового 

регулювання інклюзивної освіти в закладах дошкільної освіти» наголошено на 

тому, що одним із пріоритетних напрямів вітчизняної освіти є інклюзивна 

освіта, яка передбачає створення безбар’єрного освітнього середовища для осіб 

з особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю. Дошкільна освіта є 

невід’ємним складником і першим рівнем у системі освіти – стартовою 

платформою особистісного розвитку дитини. Затверджений Базовий компонент 

дошкільної освіти (Державний стандарт дошкільної освіти) забезпечить 

підвищення якості дошкільної освіти в Україні та її узгодження з 

міжнародними стандартами. 

Окреслено мету реалізації інклюзивного підходу в освіті, яка полягає в 

наданні всім дітям можливості участі в повноцінному соціальному житті, 

максимально активної участі в колективі, що сприятиме забезпеченню 

найбільш повної взаємодії із суспільством. Інклюзивна освіта на рівні 

дошкільної освіти полягає в такій побудові освітнього процесу, за якої 

забезпечується можливість включення до нього дітей із різними фізичними, 

інтелектуальними, соціальними та іншими особливостями. Освіта дітей 

дошкільного віку з особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю 

передбачає отримання освіти в межах Базового компонента дошкільної освіти 

(Державного стандарту дошкільної освіти) та спеціальних освітніх стандартів 

тощо. 

У підрозділі 2.2 «Нормативне забезпечення інклюзивної дошкільної освіти» 

проаналізовано міжнародні та національні норми, які регулюють інклюзивну 

освіту. Зазначено, що основами доступності дошкільної освіти є наявність 

нормативно-законодавчої платформи, безбар’єрна соціальна інфраструктура та 

освітнє середовище. Основними рівнями розвитку законодавчого забезпечення 

доступності освіти для дітей з особливими освітніми потребами та дітей з 

інвалідністю є розвиток і становлення нормативно-правової бази Сполучених 

Штатів Америки та країн Європейського Союзу, а також чинного законодавства 

України.  

Визначено умови забезпечення доступності освіти для дітей з інвалідністю, 

зокрема нормативно-правові, матеріально-технічні, науково-методичні, 

психологічні. 

У підрозділі 2.3 «Державні гарантії реалізації прав осіб з особливими 

освітніми потребами та осіб з інвалідністю в освітньому процесі» розглянуто 

питання системи державних гарантій осіб з особливими освітніми потребами та 

осіб з інвалідністю у трьох площинах: конституційно-правовій, 

адміністративно-правовій та фінансово-правовій. Інклюзія ґрунтується на низці 



10 

конституційно-правових гарантій, представлених як у самій Конституції 

України, так і в інших нормативно-правових актах, зокрема законах України 

«Про освіту», «Про дошкільну освіту» тощо. Юридичні гарантії освітньої 

інклюзії міжнародного рівня формуються насамперед у результаті 

законотворчої діяльності Організації Об’єднаних Націй і Ради Європи. Як 

особливий різновид гарантій виділено організаційні гарантії, що охоплюють 

заходи адміністративно-управлінського характеру, зокрема: планування витрат 

на утримання закладів освіти; навчання дітей з особливими освітніми 

потребами та дітей з інвалідністю; облік дітей дошкільного віку, які 

проживають на відповідній території; організацію транспортного забезпечення 

тощо. 

Розділ 3 «Основні напрями вдосконалення адміністративно-правового 

регулювання інклюзивної освіти в закладах дошкільної освіти в Україні» 

складається з двох підрозділів, у яких розглянуто об’єктивну зумовленість 

інклюзивної освіти в Законі України «Про освіту» 2017 р., обґрунтовано 

зарубіжний досвід інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в сучасне 

освітнє середовище, розкрито вектори вдосконалення адміністративно-

правового регулювання інклюзивної освіти у сфері дошкільної освіти в Україні. 

У підрозділі 3.1 «Зарубіжний досвід регулювання відносин інклюзивної 

освіти в закладах дошкільної освіти та напрями його запозичення для України» 

наголошено на тому, що впродовж XX ст. в Україні та в багатьох країнах 

Європи на всіх рівнях освітньої системи для осіб з особливими освітніми 

потребами та з інвалідністю відбувався перехід від сегрегаційної моделі освіти 

до інтеграційної, а потім і до інклюзивної. На відміну від інтеграції, метою якої 

було введення дітей з особливими освітніми потребами в регулярний освітній 

простір (тобто пристосування учня до вимог школи), інклюзивна стратегія 

передбачає створення необхідних умов, адаптацію освітнього середовища під 

потреби кожної дитини, прийняття суспільством людини з особливостями. 

Виокремлено три основні групи країн, які успішно реалізують програми 

інклюзивної освіти. До першої групи віднесено країни, які розробляють 

політику, орієнтовану на включення практично всіх учнів у загальноосвітню 

практику (це, наприклад, Королівство Іспанія, Грецька Республіка, Італійська 

Республіка, Португальська Республіка, Королівство Швеція, Ісландія, 

Королівство Норвегія). Друга група охоплює ті країни, які пропонують 

широкий спектр послуг у межах двох освітніх систем: звичайної та спеціальної 

(це, зокрема, Данія, Французька Республіка, Велике Герцогство Люксембург, 

Республіка Австрія, Фінляндська Республіка тощо). Третя група включає в себе 

ті країни, де діти з особливими освітніми потребами навчаються у спеціальних 

школах або спеціальних класах. Ці системи регулюються окремо 

законодавством для спеціальної освіти та законодавством для звичайної освіти 

(це такі країни, як Королівство Бельгія, Швейцарська Конфедерація, 

Федеративна Республіка Німеччина, Королівство Нідерландів). Наголошено на 

доцільності запозичення позитивного досвіду Республіки Польща, Французької 

Республіки, Італійської Республіки, Королівства Бельгія в аналізованій сфері та 

його імплементації в національне законодавство України. 
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У підрозділі 3.2 «Вектори вдосконалення адміністративно-правового 

регулювання інклюзивної освіти в закладах дошкільної освіти в Україні в умовах 

державотворення» обґрунтовано, що якщо розглядати основні вимоги 

Болонської системи освіти, прийнятої в європейських країнах, то досить 

слабкою ланкою є забезпечення індивідуальної траєкторії навчання кожної 

дитини. У цьому сенсі розроблення та впровадження в освітню практику 

Індивідуального освітнього маршруту для дітей починаючи від дошкільного 

середовища та закінчуючи вузівською підготовкою сприятиме цілковитому 

розкриттю людської особистості. 

Охарактеризовано вектори вдосконалення адміністративно-правового 

регулювання інклюзивної освіти в закладах дошкільної освіти на підставі 

розкриття труднощів у процесі реалізації інклюзії в закладі дошкільної освіти, 

серед яких – інформаційні, кадрові, матеріально-технічні, методичні, 

нормативно-правові, психолого-педагогічні проблеми, а також питання 

організації розвиткового середовища з предметами у просторі. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації узагальнено наявні в юридичній літературі наукові положення 

та по-новому вирішено важливе наукове завдання з визначення 

адміністративно-правової природи інклюзивної освіти у сфері дошкільної 

освіти й окреслення практичних аспектів забезпечення її реалізації в Україні. У 

підсумку здобувачем сформульовано низку висновків, пропозицій і 

рекомендацій, спрямованих на вирішення зазначеного завдання, зокрема: 

1. Визначено адміністративно-правове регулювання інклюзивної освіти в 

закладах дошкільної освіти, під яким розуміється певний юридичний 

інструментарій, за допомогою якого держава регулює політику у сфері 

дошкільної освіти, а саме система адміністративно-правових норм, закріплених 

у Конституції та законах України, інших нормативних актах, міжнародних 

правових актах і міжнародних договорах, згоду на обов’язковість яких надано 

Верховною Радою України, які застосовуються державою в особі 

уповноважених нею органів для здійснення впливу на об’єкт регулювання, а 

також нормотворча та правозастосовна діяльність цих органів щодо виконання 

вимог чинного адміністративного законодавства у сфері інклюзивної освіти в 

закладах дошкільної освіти. Адміністративно-правове регулювання державної 

освітньої політики передбачає формування необхідної адміністративно-

правової бази шляхом прийняття законодавчих актів та їх конкретизації в 

підзаконних нормативно-правових актах. 

2. Встановлено, що в Україні освіта для дітей з особливими освітніми 

потребами до 90-х рр. XX ст. розвивалася за сегрегаційною моделлю. Пізніше 

на основі Саламанкської декларації про принципи, політику та практичну 

діяльність у галузі освіти осіб з особливими освітніми потребами (1994 р.), у 

якій уперше зафіксовані принципи інклюзії на міжнародному рівні, було 

розроблено концепцію інтегрованого навчання й виховання з опертям на 

українські особливості. Зародження ідей інклюзивної освіти в Україні 
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проглядається в Концепції інтегрованого навчання, розробленій на основі 

посібника «Індекс інклюзії», першу версію якого впродовж 3 років розробляли 

професор університету Манчестера М. Ейнскоу та професор Християнської 

церкви Кентеберрі Т. Бут за участю групи британських педагогів, працівників 

управлінь освіти, учених, батьків і представників громадських організацій для 

людей з інвалідністю. Він пройшов перевірку в 6 середніх школах Англії та був 

опублікований у березні 2000 р. британським Центром досліджень інклюзивної 

освіти (Centre for Studies on Inclusive Education). Друга версія посібника 

врахувала результати його апробації вже в 17 школах чотирьох 

адміністративних районів та була перевидана у вересні 2002 р. 

3. Акцентовано на тому, що реалізація основних підходів до навчання й 

виховання дітей з особливими потребами дошкільного віку передбачає 

врахування їхніх індивідуальних психологічних, типологічних і сенсорних 

особливостей під час складання так званих освітніх маршрутів; вивчення 

освітнього й соціального середовища, що оточує дитину; аналіз діяльності 

дитини, спрямованої на становлення її свідомості та особистості загалом. 

Інклюзія – це процес розвитку максимально доступної для всіх освіти в 

доступних школах та освітніх установах, здійснення навчання з установкою 

адекватних цілей для кожної дитини, усунення будь-яких бар’єрів для 

максимальної підтримки кожної дитини та повного розкриття потенціалу 

кожного. 

4. Зроблено висновок, що в дослідженні інклюзивної освіти в Україні 

об’єктивно необхідний міжпарадигмальний діалог, а також залучення різних 

наук (філософії, педагогіки, психології, медицини, соціології та права), що 

дасть змогу об’єктивувати наукове знання про дитину з особливими освітніми 

потребами та дитину з інвалідністю. Інклюзивний підхід передбачає створення 

таких умов, за яких усі учасники навчально-виховного процесу, зокрема й діти 

з особливими освітніми потребами, які навчаються в дошкільних закладах 

освіти, мають однаковий доступ до освіти. Перевагами інклюзивного навчання 

є налагодження дружніх стосунків з однолітками в закладі дошкільної освіти та 

за його межами тощо. 

5. Унаслідок дослідження моделей інклюзивної освіти, що застосовуються у 

світі (сегрегаційної, інтеграційної та інклюзивної), зроблено висновок, що 

інклюзивне навчання підходить не для кожної дитини з особливими освітніми 

потребами, особливо не варто застосовувати його щодо тих дітей, які мають 

значні порушення в розвитку. Тому більшість розвинених країн знаходять 

розумний баланс між загальною та спеціальною освітою, заснованою на 

розумінні, з одного боку, реальних можливостей дитини, а з іншого – меж і 

можливостей загальної системи освіти. У багатьох європейських країнах, а 

також у Сполучених Штатах Америки, Японській Державі, Китайській 

Народній Республіці в системі інклюзивного навчання навчаються лише діти з 

легкими формами порушень у розвитку, які отримали обов’язкову ранню й 

дошкільну корекційно-педагогічну допомогу. 

6. Розглянуто вітчизняний і зарубіжний досвід успішної організації освіти 

осіб з особливими освітніми потребами та констатовано, що основою розвитку 
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інклюзивної освіти є гуманістична педагогіка, яка вважає головною метою 

розкриття гуманних творчих можливостей кожної дитини. Щодо запозичення 

позитивних адміністративних практик у сфері інклюзивної освіти показовим є 

досвід таких європейських країн, як Французька Республіка, Італійська 

Республіка, Королівство Бельгія, Республіка Польща. У цих країнах 

налагоджена співпраця органів місцевого самоврядування та уряду, що 

забезпечує якісне фінансування освіти. Також у них простежується тісний 

зв’язок між інклюзивною та загальною освітою, що сприяє залученню більш 

кваліфікованих кадрів до навчального процесу, полегшує роботу педагогів. У 

процесі розроблення нормативно-правових актів у сфері інклюзивної освіти в 

закладах дошкільної освіти запропоновано брати до уваги законодавство 

Французької Республіки. 

7. Розкрито мету, завдання та принципи інклюзивної освіти в закладах 

дошкільної освіти. Наголошено на тому, що розвиток системи інклюзивної 

освіти є довгостроковою стратегією, яка вимагає комплексного підходу для її 

реалізації, а також послідовності, безперервності, толерантності в суспільстві. У 

фокусі інклюзивного підходу перебуває особистість та її гармонійний розвиток, 

пов’язаний із вихованням, освітою, діяльністю, завдяки яким вона зможе увійти 

в соціум та адекватно відповідати на нескінченні виклики сучасності як 

повноцінна його частина. Результатом інклюзивної освітньої системи є 

формування особистості, яка вміє адаптуватися до різноманіття світу, 

взаємодіяти з іншими, є толерантною та комунікабельною, здатна самостійно 

мислити і співпереживати. 

8. З’ясовано, що дошкільна освіта є невід’ємним складником та першим 

рівнем у системі освіти – стартовою платформою особистісного розвитку 

дитини. Затверджений Базовий компонент дошкільної освіти (Державний 

стандарт дошкільної освіти) забезпечить підвищення якості дошкільної освіти в 

Україні та її узгодження з міжнародними стандартами. В основу документа 

мають бути покладені ідеї гуманістичної педагогіки, патріотичного і 

громадянського виховання, солідарної відповідальності держави, громади, 

родини та фахівців педагогічної освіти й інших професій, що причетні до 

піклування, догляду та розвитку дітей дошкільного віку. 

9. Охарактеризовано Базовий компонент дошкільної освіти (Державний 

стандарт дошкільної освіти), що містить норми й положення, які визначають 

державні вимоги до обов’язкових компетентностей дітей, котрі здобувають 

дошкільну освіту. Виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти 

стосовно дітей з особливими освітніми потребами забезпечується з 

урахуванням їхніх здібностей, нахилів, індивідуальних психічних і фізичних 

можливостей та в тій формі, яка для кожної дитини є найбільш оптимальною. 

Цей стандарт легалізує процес освіти дітей з особливими освітніми потребами 

та дітей з інвалідністю в дошкільних закладах освіти, які не є корекційними. 

10. Виокремлено зовнішні та внутрішні умови організації діяльності 

інклюзивного закладу дошкільної освіти. Так, зовнішніми умовами є: 

а) системність розвитку інклюзивної освіти, наявність як освітніх закладів 

різних ступенів освіти, так і інклюзивної освітньої вертикалі в самому закладі 
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дошкільної освіти; б) спадкоємність і взаємодія окремих ланок цієї вертикалі; 

в) наявність структур, що надають ефективну методичну й організаційну 

підтримку та супровід закладів дошкільної освіти, тощо. Внутрішніми умовами 

організації діяльності інклюзивного закладу дошкільної освіти є: 

а) архітектурні перетворення з включенням безбар’єрного середовища; 

б) наявність команди фахівців супроводу; в) організація діяльності всіх цих 

фахівців у формі психолого-медико-педагогічного консиліуму закладу 

дошкільної освіти; г) наявність спеціального обладнання та засобів, що 

модулюють освітній простір; ґ) розроблення прийомів, методів і форм 

підвищення професійної компетентності фахівців тощо. 

11. Показано вектори вдосконалення інклюзивної освіти в закладах 

дошкільної освіти, основним із яких є курс України на європейську інтеграцію, 

що вимагає перегляду пріоритетів державної політики у сфері освіти, 

упровадження міжнародних підходів до навчання дітей з особливими освітніми 

потребами, які базуватимуться на засадах рівних можливостей і доступу до 

якісної освіти. Виконання цих завдань безпосередньо залежить від 

ефективності діяльності інклюзивно-ресурсних центрів, а саме від їхньої 

спроможності вирішити такі завдання: а) здійснити комплексну психолого-

педагогічну оцінку розвитку дитини; б) встановити наявність у дитини 

особливих освітніх потреб; в) розробити рекомендації щодо організації 

інклюзивного навчання; г) забезпечити надання психолого-педагогічної 

допомоги дитині; ґ) надати методологічну допомогу педагогічним працівникам 

та батькам дітей; д) забезпечити системний кваліфікований супровід дітей. 

12. Встановлено, що невід’ємною складовою частиною державної політики 

у сфері забезпечення, охорони й захисту прав дитини має бути врахування 

вимог традиційної для українського суспільства моралі, яка завжди є тим 

виміром чи мірилом, навколо якого повинні обертатися не лише відносини у 

сфері публічного адміністрування прав відповідних категорій населення, а й 

будь-які інші важливі для суспільства відносини, особливо ті, що спрямовані на 

розвиток технологічних інновацій. Корисного результату від реалізації 

дитиною своїх прав буде досягнуто лише за умови їх включення до системи 

традиційних для суспільства соціальних цінностей (моральних, релігійних, 

ідеологічних тощо), тобто тоді, коли вони матимуть відповідну аксіологічну 

виправданість, що органічно поєднує основоположні права дитини з її 

обов’язками, які мають насамперед історично зумовлені культурні витоки. 
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АНОТАЦІЇ 

 

Лис О.Г. Адміністративно-правове регулювання інклюзивної освіти у 

закладах дошкільної освіти в Україні. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2021. 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та подано нове вирішення 

важливого наукового завдання, що полягає у формуванні цілісної концепції 

адміністративно-правового регулювання інклюзивної освіти в закладах 

дошкільної освіти в Україні. 

Доведено, що важливим аспектом адміністративно-правового регулювання 

інклюзії в закладах дошкільної освіти є інклюзивна освіта, яка є основним 

інструментом включення дитини з особливими освітніми потребами та дитини 

з інвалідністю в різні сфери життєдіяльності суспільства й держави. 

Сформульовано авторську дефініцію поняття «інклюзивна дошкільна освіта» як 

спеціальний вид освіти для дітей з особливими освітніми потребами та дітей з 

інвалідністю з використанням специфічних психолого-педагогічних та 

адміністративних засобів із метою забезпечення соціалізації й інтеграції таких 

дітей у вітчизняний освітній простір. Удосконалено понятійно-термінологічний 

апарат сучасної юридичної науки щодо визначення понять «інклюзивна освіта 

(навчання)», «інтегрована освіта», «безбар’єрне середовище», 

«адміністративно-правове регулювання інклюзивної освіти». 

Охарактеризовано основні моделі інклюзивної освіти: сегрегаційну, 

інтеграційну та інклюзивну. З огляду на це запропоновано оптимізацію умов 

діяльності закладу дошкільної освіти в реалізації інклюзивної освіти, що 

забезпечує можливість динаміки та варіативність освітніх програм. Інклюзивну 

освіту досліджено крізь призму феноменологічно-гуманістичної парадигми як 

нової теорії корекційно-розвиткової освіти дітей з особливими освітніми 

потребами та дітей з інвалідністю у сфері дошкільної освіти в Україні. 

Визначено основні напрями з реалізації інклюзивної освіти, зокрема: 

нормативно-правовий, кадровий, науково-методичне забезпечення, 

моделювання освітнього простору в дошкільній освітній установі, створення 

безбар’єрного середовища тощо. Наведено характеристику адміністративно-

правового статусу суб’єктів освітнього процесу щодо прийняття 

адміністративних рішень. Удосконалено положення нормативно-правової бази, 

що регламентують питання освіти дітей дошкільного віку з порушеннями 

психофізичного розвитку. 

Уточнено основні завдання державної політики України в галузі реалізації 

права на освіту дітей з особливими освітніми потребами в контексті основних 

вимог Болонської системи освіти щодо інклюзивної освіти. При цьому за 

основу взято Базовий компонент дошкільної освіти, що є державним 

стандартом дошкільної освіти в Україні. Зроблено висновок про те, що в 

сучасних умовах запровадження інклюзивного навчання в закладах дошкільної 

освіти в Україні важливими є зусилля вчених-юристів і педагогів-практиків, 
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спрямовані на розроблення психолого-педагогічних та організаційно-

управлінських основ дошкільної інклюзивної освіти. 

Ключові слова: адміністративні практики, адміністративно-правові 

засади інклюзивної освіти, безбар’єрне середовище, дитина з інвалідністю, 

дитина з особливими освітніми потребами, заклад дошкільної освіти, 

інклюзивна освіта, інклюзивна практика, інклюзія, освітня політика, права 

дитини, права людини, публічне адміністрування освіти. 

 

Лис Е.Г. Административно-правовое регулирование инклюзивного 

образования в учреждениях дошкольного образования в Украине. – 

Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 

право, информационное право. – Запорожский национальный университет, 

Запорожье, 2021. 

В диссертации осуществлено теоретическое обобщение и представлено 

новое решение важной научной задачи, которая заключается в формировании 

целостной концепции административно-правового регулирования 

инклюзивного образования в учреждениях дошкольного образования в 

Украине. 

Доказано, что важным аспектом административно-правового регулирования 

инклюзии в учреждениях дошкольного образования является инклюзивное 

образование, которое выступает основным инструментом включения ребенка с 

особыми образовательными потребностями и ребенка с инвалидностью в 

различные сферы жизнедеятельности общества и государства. Сформулирована 

авторская дефиниция понятия «инклюзивное дошкольное образование» как 

специальный вид образования для детей с особыми образовательными 

потребностями и детей с инвалидностью с использованием специфических 

психолого-педагогических и административных средств с целью обеспечения 

социализации и интеграции таких детей в отечественное образовательное 

пространство. Усовершенствован понятийно-терминологический аппарат 

современной юридической науки в части определения понятий «инклюзивное 

образование (учеба)», «интегрированное образование», «безбарьерная среда», 

«административно-правовое регулирование инклюзивного образования». 

Охарактеризованы основные модели инклюзивного образования: 

сегрегационная, интеграционная и инклюзивная. С учетом этого предписана 

оптимизация условий деятельности учреждения дошкольного образования при 

реализации инклюзивного образования, обеспечивающая возможность 

динамики и вариативности образовательных программ. Инклюзивное 

образование исследовано сквозь призму феноменологически-гуманистической 

парадигмы как новой теории коррекционного образования детей с особыми 

образовательными потребностями и детей с инвалидностью в сфере 

дошкольного образования в Украине. Обосновано, что для многих детей с 

инвалидностью инклюзивное образование как организационная форма 

образования является нецелесообразным. Инклюзивное обучение подходит не 
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каждому ребенку с особыми образовательными потребностями, особенно 

нецелесообразно оно для тех, кто имеет значительные нарушения в развитии. 

Административно-правовое регулирование инклюзивного образования в 

учреждениях дошкольного образования определено как юридический 

инструментарий, с помощью которого государство регулирует политику в 

сфере дошкольного образования, а именно система административно-правовых 

норм, закрепленных в Конституции и законах Украины, других нормативных 

актах, международных правовых актах и международных договорах, согласие 

на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, которые 

применяются государством в лице уполномоченных им органов для оказания 

влияния на объект регулирования, а также нормотворческая и 

правоприменительная деятельность этих органов по выполнению требований 

действующего административного законодательства в сфере инклюзивного 

образования в учреждениях дошкольного образования. Акцентировано на том, 

что административно-правовое регулирование государственной 

образовательной политики предполагает формирование необходимой 

административно-правовой базы, прежде всего принятие законодательных 

актов и их конкретизацию в подзаконных нормативно-правовых актах. 

Определены основные направления по реализации инклюзивного 

образования: нормативно-правовое, кадровое, научно-методическое 

обеспечение, моделирование образовательного пространства в дошкольном 

образовательном учреждении, создание безбарьерной среды и так далее. 

Приведена характеристика административно-правового статуса субъектов 

образовательного процесса в части принятия административных решений. 

Акцентировано внимание на неоправданной сегрегации в сфере инклюзивного 

образования, которая рассматривается как нарушение естественных прав 

ребенка. Усовершенствованы положения нормативно-правовой базы, 

регламентирующие вопросы образования детей дошкольного возраста с 

нарушениями психофизического развития. 

Уточнены основные задачи государственной политики Украины в сфере 

реализации права на образование детей с особыми образовательными 

потребностями в контексте основных требований Болонской системы 

образования в части инклюзивного образования. При этом за основу взят 

Базовый компонент дошкольного образования, который является 

государственным стандартом дошкольного образования в Украине. Сделан 

вывод, что в современных условиях внедрения инклюзивного обучения в 

учреждениях дошкольного образования в Украине важны усилия ученых-

юристов и педагогов-практиков, направленные на разработку психолого-

педагогических и организационно-управленческих основ дошкольного 

инклюзивного образования. 

Ключевые слова: административные практики, безбарьерная среда, 

заведение дошкольного образования, инклюзивная практика, инклюзивное 

образование, инклюзия, образовательная политика, публичное 

администрирование образования, ребенок с инвалидностью, ребенок с особыми 

образовательными потребностями. 
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Lys O.H. Administrative and legal regulation of inclusive education in pre-

school education institutions in Ukraine. – Manuscript. 

Thesis for the scientific degree of candidate of legal sciences on specialty 

12.00.07 – administrative law and process; financial law; information law. – 

Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2021. 

Theoretical generalization was carried out in the dissertation and a new solution 

of the important scientific task, which consists in the formation of an integral concept 

of administrative and legal regulation of inclusive education in pre-school education 

institutions in Ukraine. 

It has been proved that an important aspect of administrative and legal regulation 

of the situation in pre-school education institutions is inclusive education, which is 

the main instrument of including a child with special educational needs and a child 

with disabilities in different spheres of life of society and the state. The author’s 

deflation of the notion of “inclusive preschool education” as a special type of 

education for children with special educational needs and children with disabilities 

was formulated using specific psychological, pedagogical and administrative means 

to ensure the socialization and integration of such children into the domestic 

educational space. The concept of “inclusive education (studies)”, “integrated 

education”, “non-barrier environment”, “public administration by inclusive 

education” has been improved. 

The main models of inclusive education are described: Segregation, integration 

and inclusive. In view of this, the optimization of the conditions of the pre-school 

education establishment during the implementation of inclusive education is 

proposed, which provides the possibility of the dynamics and variations of 

educational programs. Inclusive education has been studied through the prism of the 

phenomenological-humanistic paradigm as a new theory of rehabilitation and 

development of education for children with special educational needs and children 

with disabilities in the field of preschool education in Ukraine. It is proved that for 

many children with disabilities, inclusive education as an organizational form of 

education is not appropriate. Inclusive education is not suitable for every child with 

special educational needs, especially for those who have significant developmental 

disorders. 

Administrative and legal regulation of inclusive education in pre-school 

education institutions is defined as a certain legal instrument by which the state 

regulates the policy in the sphere of preschool education, namely the system of 

administrative and legal norms, which are stipulated in the Constitution and laws of 

Ukraine, other normative acts, as well as international legal acts and international 

treaties, The consent to be bound by the Verkhovna Rada of Ukraine, which is 

applied by the state in the person of its authorized bodies for influence on the object 

of regulation, as well as the normative and legal activity of these bodies on 

fulfillment of the requirements of the current administrative legislation in the sphere 

of inclusive education in the institutions of preschool education. Administrative and 

legal regulation of the state educational policy provides for the formation of the 

necessary administrative and legal basis, first of all the adoption of legislative acts 

and their concretization in the subordinate normative and legal acts. 
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The main directions of implementation of inclusive education are defined: 

Normative-legal, personnel, scientific-methodical provision, modeling of educational 

space in pre-school educational institution, creation of a barrier-free environment, etc. 

The characteristic of administrative-legal status of subjects of educational process in 

the part of administrative decision making is given. Emphasis is placed on unjustified 

segregation in the sphere of inclusive education, which is perceived as violation of 

the natural rights of the child. The provisions of the normative-legal base regulating 

the education of children of preschool age with violations of psycho-physical 

development have been improved. 

The main tasks of the state policy of Ukraine in the sphere of realization of the 

right to education of children with special educational needs in the context of the 

basic requirements of the Bologna system of education in the part of inclusive 

education are clarified. At the same time, the Basic component of preschool 

education, which is the state standard of preschool education in Ukraine, is taken as a 

basis. It is concluded that in the modern conditions of introduction of inclusive 

education in pre-school education institutions in Ukraine, efforts of lawyers, 

methodologists, teachers-practitioners are important, aimed at development of 

psychological-pedagogical and organizational-managerial bases of pre-school 

inclusive education taking into account national interests, corresponding normative-

legal, educational-methodical, personnel and material-technical support. 

Key words: administrative and legal principles of inclusive education, 

administrative practices, child rights, child with disabilities, child with special 

educational needs, educational policy, human rights, inclusive education, inclusive 

practice, institution of pre-school education, non-barrier environment, public 

administration by education. 
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