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АНОТАЦІЯ 

 

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

закладах дошкільної освіти в Україні. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису.  

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.  

Наголошено, що під адміністративно-правовим регулюванням 

інклюзивної освіти у закладах дошкільної освіти варто розуміти певний 

юридичний інструментар, за допомогою якого держава регулює політику у 

сфері дошкільної освіти, а саме систему адміністративно-правових норм, які 

закріплені в Конституції та законах України, інших нормативних актах, а також 

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

яких надана Верховною Радою України, що застосовуються державою в особі 

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

також нормотворча та правозастосовна діяльність цих органів по виконанню 

вимог чинного адміністративного законодавства у сфері інклюзивної освіти у 

закладах дошкільної освіти. Адміністративно-правове регулювання державної 

освітньої політики передбачає формування необхідної адміністративно-

правової бази, перш за все прийняття законодавчих актів та їх конкретизація в 

підзаконних нормативно-правових актах. Найважливішими нормативними 

актами, що складають основу адміністративно-правового регулювання 

інклюзивної освіти у закладах дошкільної освіти є Конституція України, закони 

«Про засади внутрішньої і зовнішньої політики», «Про освіту», «Про дошкільну 

освіту». 
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Доведено, що важливим аспектом адміністративно-правового 

регулювання інклюзії у закладах дошкільної освіти є інклюзивна освіта, яка 

виступає основним інструментом включення дитини з особливими освітніми 

потребами та дитини з інвалідністю в різні сфери життєдіяльності суспільства і 

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 з метою забезпечення соціалізації та інтеграції 

таких дітей у вітчизняний освітній простір. Удосконалено понятійно-

термінологічний апарат сучасної юридичної науки в частині визначення понять 

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

середовище», «публічне адміністрування інклюзивною освітою».  

З’ясовано, що у дослідженні інклюзивної освіти в Україні об'єктивно 

необхідним є міжпарадигмальний діалог, залучення різних наук (філософії, 

педагогіки, психології, медицини, соціології та права), що дозволить 

об'єктивувати наукове знання про дитину з особливими освітніми потребами та 

дитину з інвалідністю. З огляду на це, у центр уваги поставлено феноменологічно-

гуманістичну парадигму як нову теорію корекційно-розвиваючої освіти дітей. 

Головний чинник виховання – це середовище, в якому знаходиться дитина. Саме 

система дій із середовищем повинна перетворювати її на засіб комплексного 

цілеспрямованого впливу на особистість дитини. Саме середовище розкриває ті чи 

інші можливості розвитку особистості дитини, надає можливість отримання 

певного статусу, впливає на спосіб життя дітей, задаючи ті чи інші стереотипи, 

моделі, «коридори» руху по життю. У підсумку середовище типізує особистість і 

тим самим дозволяє суспільству через виховання реалізовувати на практиці ті чи 

інші ідеали, отримувати той чи інший тип особистості. Це можливо завдяки тому, 

що середовищний підхід спирається на гуманістичні філософсько-методологічні 

засади. 

Наголошено, що визначення інклюзивної освіти у закладах дошкільної 

освіти ґрунтується на гуманізмі, балансі інтелектуальних і фізіологічних 
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компонентів. Однак, її концепція еволюціонувала в бік ідеї про те, що всі без 

винятку діти повинні мати однакові права, умови і можливості в сфері освіти, 

незалежно від їх культурного, економічного і соціального статусу тощо. Тому в 

сучасних умовах важливими є зусилля вчених-юристів, методистів, педагогів-

практиків, спрямовані на розробку психолого-педагогічних та організаційно-

управлінських основ дошкільної інклюзивної освіти з урахуванням 

національних інтересів, відповідного нормативно-правового, навчально-

методичного, кадрового та матеріально-технічного забезпечення. 

Підкреслено, що інклюзія – це процес, де цінуються всі відмінності і 

різноманіття з одного боку, і процес створення умов для сприятливого 

спілкування і взаємної дружби між дітьми. Реалізація основних підходів до 

навчання і виховання дітей з особливими потребами дошкільного віку 

передбачає врахування їх індивідуальних психологічних, типологічних і 

сенсорних особливостей при складанні так званих «освітніх маршрутів»; облік 

освітнього і соціального середовища, що оточує дитину; облік діяльності 

дитини, спрямованої на становлення її свідомості і особистості в цілому. 

Інклюзія – це процес розвитку максимально доступної освіти для всіх в 

доступних школах і освітніх установах, розвиток процесів навчання з 

установкою адекватних цілей для кожної дитини, процес усунення всіляких 

бар'єрів для максимальної підтримки кожної дитини і повного розкриття 

потенціалу кожного.  

Охарактеризовано основні моделі інклюзивної освіти: сегрегаційну, 

інтеграційну та інклюзивну. З огляду на це запропоновано оптимізацію умов 

діяльності закладу дошкільної освіти при реалізації інклюзивної освіти, що 

забезпечує можливість динаміки та варіативності 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. 

Обґрунтовано, що для багатьох дітей з інвалідністю інклюзивна освіта як 

організаційна форма освіти недоцільна. Інклюзивне навчання підходить не для 
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кожної дитини з особливими освітніми потребами, особливо для тих, хто має 

значні порушення в розвитку.  

Визначено основні напрями з реалізації інклюзивної освіти: нормативно-

правовий, кадровий, науково-методичне забезпечення, моделювання освітнього 

простору в дошкільному закладі освіти, створення безбар'єрного середовища 

тощо. Наведено характеристику адміністративно-правового статусу суб’єктів 

освітнього процесу в частині прийняття адміністративних рішень. Акцентовано 

на невиправданій сегрегації у сфері інклюзивної освіти, яка сприймається як 

порушення природних прав дитини. Удосконалено положення нормативно-

правової бази, що регламентує питання освіти дітей дошкільного віку з 

порушеннями психофізичного розвитку. 

Зроблено висновок, що для виходу вітчизняної освіти на рівень 

розвинених країн світу (Франція, Італія, Бельгія, Німеччина, Польща, США 

та ін.) необхідно створити нові форми організації освітньої діяльності, що 

ґрунтуються на адекватному прогнозуванні та швидкому реагуванні на 

ймовірні виклики, що постають у мінливому сьогоденні. Ефективність 

реформування освітньої галузі, враховуючи досвід зарубіжних країн світу, 

залежить від комплексності суспільно-політичної та соціокультурної 

перебудови в державі; від заздалегідь продуманих та підготовлених засобів 

реалізації реформування (фінансових, кадрових, інфраструктурних та ін.), а 

також науково обґрунтованої та підтриманої усіма учасниками процесу 

концепції нововведень; від цілісності організації, методів і засобів навчального 

процесу, курикулуму тощо. Кожен з цих аспектів потребує виваженості, 

системності, покроковості відповідних заходів, оскільки їх хаотичність і зміна 

логіки їх слідування привноситиме хаотичність, деструктивність і категоричне 

неприйняття різними групами суб’єктів – учасників реформування. 

Уточнено основні завдання державної політики України в галузі 

реалізації права на освіту дітей з особливими освітніми потребами у контексті 

основних вимог Болонської системи освіти у частині інклюзивної освіти. При 

цьому за основу взято базовий компоненту дошкільної освіти, що є Державним 
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стандартом дошкільної освіти в Україні. Зроблено висновок про те, що в 

сучасних умовах запровадження інклюзивного навчання у закладах дошкільної 

освіти в Україні важливими є зусилля вчених-юристів, методистів, педагогів-

практиків, спрямовані на розробку психолого-педагогічних та організаційно-

управлінських основ дошкільної інклюзивної освіти з урахуванням 

національних інтересів, відповідного нормативно-правового, навчально-

методичного, кадрового та матеріально-технічного забезпечення.  

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 освітою. 

 

 

ANNOTATION  

 

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

school education institutions in Ukraine. – Qualification scientific work on the rights 

of the manuscript.  

Thesis for a Candidate Degree in Law: Specialty 12.00.07 – administrative law 

and process; finance 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 is stressed that under administrative and legal regulation of inclusive 

education in preschool education institutions it is necessary to understand certain 

legal instruments, by which the state regulates the policy in the sphere of preschool 

education, namely the system of administrative and legal norms, which are stipulated 
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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.  The most important normative acts, which form the basis of 

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

institutions are the Constitution of Ukraine, laws “on principles of internal and 

foreign policy”, “on education”, “on preschool education”.  

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” (education), “integrated 

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

education” has been improved.   

It is found that in the study of inclusive education in Ukraine, inter-paradigm 

dialog, involvement of different sciences (philosophy, pedagogy, psychology, 

medicine, sociology and law) is objectively necessary, this will allow to objective 

scientific knowledge about a child with special educational needs and a child with 

disabilities.  Given this, the focus of attention is placed on the phenomenological-

humanistic paradigm as a new theory of children’s rehabilitation and development 



 8 

education.  The main factor of education is the environment in which the child is 

located.  It is the system of actions with the environment that should transform it into 

a tool of comprehensive purposeful influence on the personality of the child.  It is the 

environment that reveals some or other possibilities of development of the child's 

personality, gives an opportunity to obtain a certain status, influences the way of life 

of children, setting some stereotypes, models, “corridors” of movement on life.  As a 

result, the environment stiles personality and thus allows the society to realize, 

through education, those or other ideas in practice, to receive one or another type of 

personality.  This is possible because the environmental approach is based on 

humanistic philosophical-methodological principles.  

It is stressed that the definition of inclusive education in pre-school education 

is based on humanism, balance of intellectual and physiological components.  

However, its concept evolved in the direction of the idea that all children, without 

exception, should have the same rights, conditions and opportunities in the field of 

education, regardless of their cultural, economic and social status, etc.  Therefore, in 

modern conditions, the efforts of the lawyers, methodologists, teachers-practitioners 

are important, aimed at development of psychological-pedagogical and 

organizational-managerial bases of preschool inclusive education taking into account 

national interests, corresponding normative-legal, educational-methodical, personnel 

and material-technical support.  

It is emphasized that inclusion is a process where all differences and diversity 

on the one hand are valued, and the process of creating conditions for favorable 

communication and mutual friendship between children.  Realization of the basic 

approaches to education and upbringing of children with special needs of preschool 

age provides for taking into account their individual psychological, typological and 

sensory peculiarities when making the so-called “educational routes”; accounting of 

the educational and social environment surrounding the child; accounting of the 

child's activity aimed at formation of its consciousness and personality in general.  

Integration is the process of developing the most accessible education for all in 

accessible schools and educational institutions, development of educational processes 
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with setting of adequate goals for each child, process of elimination of all barriers to 

maximum support of each child and complete disclosure of potential of each child.   

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.   

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.  

It is concluded that for the national education to reach the level of developed 

countries of the world (France, Italy, Belgium, Germany, Poland, USA, etc.) it is 

necessary to create new forms of organization of educational activity, based on 

adequate forecasting and quick response to possible challenges in the changing 

present.  The effectiveness of educational reform, taking into account the experience 

of foreign countries of the world, depends on the complexity of socio-political and 

socio-cultural reconstruction in the state;  from pre-planned and prepared means of 
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implementation of reforms (financial, personnel, infrastructure, etc.), as well as 

scientifically grounded and supported by all participants of the process of concept of 

innovations;  from the integrity of the organization, methods and means of the 

educational process, smoking, etc.  Each of these aspects requires diligence, 

systematization, diligence of the relevant measures, since their chaotic nature and 

changing the logic of their investigation will lead to chaotic, destructive and 

categorical rejection by different groups of actors involved in the reform.  

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-management bases of pre-school 

inclusive education taking into account national interests, corresponding legal, 

educational-methodical, personnel and material-technical support.   

Key words: a child with disabilities, a child with special educational needs, a 

non-barrier environment, administrative and legal principles of inclusive education, 

administrative practices, an institution of pre-school education, child 

rights,educational policy, human rights, inclusive education, inclusive practice, 

public administration by education. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Однією з центральних проблем, яка стоїть перед 

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

цьому таке глобальне поняття як «право» орієнтує, легалізує і наповнює 

конкретним змістом дискусію про провідну роль освіти в сучасному соціумі. 

Освіта є одним з основних прав людини, що закріплене у Декларації прав 

людини, Конституції України та галузевому законодавстві. Четверта ціль 

сталого розвитку ООН до 2030 року, виконання якої здійснює також і Україна, 

передбачає «забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та 

заохочення можливості навчання впродовж усього життя для всіх» [194]. 

Сьогодні сучасний світ переживає докорінну зміну підходів до освіти. 

Це обумовлено 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, яка здатна толерантно сприймати людей з особливими потребами, 

визнавати їх соціальну суб'єктивність та значущість. У сучасному суспільстві 

кожному незалежно від соціального статусу, стану здоров'я, фізичних, 

психічних, інтелектуальних відхилень забезпечується якісна освіта, 

задоволення освітніх потреб в навчанні і професійній підготовці. Крім того 

особливого значення набуває необхідність створення умов для навчання 

дітей з особливими освітніми потребами в закладах дошкільної освіти з 

метою їх соціалізації. У результаті реалізації реформи інклюзивної освіти 

загалом по країні було відкрито 638 інформаційно-ресурсних центрів (станом 

на вересень 2020 р.). Крім того, станом на 1 січня 2020 року в інклюзивних 

класах навчається 19 345 учнів із особливими освітніми потребами. Ця 

кількість у 7 разів перевищує дані п’ятирічної давнини. На початок 2020 року 

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

році 35 % від загальної кількості закладів загальної середньої освіти 
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організували інклюзивне навчання. У 2020/2021 н. р. для дітей з особливими 

освітніми потребами дошкільного віку створено 4369 спеціальних груп у 

1630 закладах дошкільної освіти, де 61 668 дітей здобувають дошкільну 

освіту [132]. 

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. Реалізація завдань інклюзивної освіти передбачає 

комплексне розв’язання питань, пов’язаних насамперед з нормативно-правовим 

забезпеченням. В Україні з 2016 р. започатковано реформу інклюзивної освіти, 

результатом якої було прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр». Позитивним є той 

факт, що Урядом схвалено проєкт нової редакції Закону України «Про 

дошкільну освіту». Законопроєктом пропонуються покращені умови для 

здобувачів дошкільної освіти, серед яких запровадження інклюзивних форм та 

методів навчання. Загалом проєктом нової редакції Закону України «Про 

дошкільну освіту» пропонується удосконалити функціонування системи 

дошкільної освіти, а також привести у відповідність до Закону України «Про 

освіту». Попри це, варто визнати, що в Україні дотепер інклюзивна освіта 

розвивається недостатньо через певні об’єктивні та суб’єктивні причини. При 

цьому, теорія і практика становлення інклюзивної освіти в провідних західних 

країнах (Канада, США, Великобританія) мають більш ранню в порівнянні з 

Україною історію інклюзивного навчання дітей. У зазначених країнах 

реалізується ефективна організація інклюзивних стратегій навчання і 

відзначається потужна адміністративна практика інклюзивної освіти. Ситуація, 

що склалася в Україні, вимагає невідкладного цілісного наукового розв’язання 

цієї проблеми, використання позитивного досвіду зарубіжних країн у розробці 

науково-методичного супроводу цього процесу відповідно до українських 

реалій, впровадження фундаментальних програм професійної підготовки 

педагогів для роботи в інклюзивному класі, підвищення готовності батьків до 
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інклюзії та посилення просвітницької діяльності засобів масової інформації в 

галузі інклюзивної освіти. У зв'язку з цим особливої гостроти та актуальності 

набуває дослідження адміністративно-правового регулювання права дітей з 

особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю на інклюзивну у освіту 

у закладах дошкільної освіти, удосконалення норм чинного законодавства з цієї 

проблематики. 

Категорія «інклюзивна освіта» є комплексною, яка досліджується 

представниками різних галузей науки, зокрема, філософії, соціології, 

педагогіки, права. Проблемі філософії інклюзивної освіти присвячені роботи 

J. Breme, M. Block, H. Brown, H. Smith, R. Jackson, D. Hopkins, B. Schneider та 

ін. У працях зарубіжних авторів таких як F. Armstrong, H. M. Levin, D. Mitchel, 

A. Sander, A. D. Treherne та ін. досліджуються проблеми визначення сутності 

поняття «інклюзивна освіта». Питання розробки теоретичних основ 

інклюзивної освіти представлені в роботах таких зарубіжних дослідників як 

C. Barnes, H. Brown G. Bunch, M. Friend, M. Nind, М. Oliver, J. York, L. Redd, H. 

Smith, A. Sander, M. Winzer та ін. Проблеми практичної реалізації інклюзивної 

освіти висвітлені в роботах таких зарубіжних дослідників, як: T. Cronis, 

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

Серед вітчизняних вчених найбільший інтерес представляють наукові 

роботи, що присвячені сфері адміністративного права (М. О. Довга, 

А. І.  Берлач, І. Ковбас, Т. Коломоєць, В. Колпаков, В. Т. Комзюк, 

О. В. Тильчик, В. В. Тильчик, І. Ю. Хомишин), а також ті, в яких знайшла 

відображення сфера правового регулювання освіти загалом, зокрема праці 

С. Крисюка, Н. Протасової, М. Шевченка, В. Бесчастного, М. Болдуєва, 

Ю. Ковбасюка, С. Майбороди, С. Королюк, С. Книшика, В. Кременя, 

В. Лугового та ін. У сфері інклюзії варто виокремити роботи О. Шульги, 

О. Царькової, К. Сахарової, О. Заярнюк, М. Порошенко, М. Ажажи, 

О. В. Поцко, Л. Токіної, В. Ткачука, М. Чайковського та ін. Також на 

значущість інклюзивної освіти вказує багато вчених, які досліджували 

проблеми освіти загалом. Особливу увагу авторка присвятила дослідженню 
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публікацій Л. Кожури, А. Колупаєвої, Р. Матяшовської, роботи яких були взято 

за основу при викладенні питань у більшості структурних елементів дисертації.  

Утім, попри вагомі напрацювання у сфері адміністративно-правового 

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

отримало поглиблених досліджень. Поняття і зміст права на інклюзивну 

дошкільну освіту не піддавалося самостійному науковому дослідженню, 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 

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: 
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– 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 

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 
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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; 
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– 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 

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; 
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– 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; 

– рекомендації з упровадження основних вимог Болонської системи 

освіти в частині інклюзивної освіти в Україні; 
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– 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.). 
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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 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. 
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РОЗДІЛ 1 

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА В ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ: 

ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ ТА ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТИ 

 

1.1 Інклюзивна освіта як комплексна категорія 

 

Інклюзивна освіта як науково-дослідна і практична проблема доволі 

актуальна для України, адже вітчизняна освіта перебуває ще на самому початку 

цього шляху. Особливо гостро перед вітчизняною освітньою системою стоїть 

проблема реалізації інклюзивної освіти дітей з особливими освітніми 

потребами. У зв’язку із цим звернення до майже піввікового досвіду 

зарубіжних країн, його вивчення та критичний аналіз, розгляд можливості його 

використання з урахуванням специфіки вітчизняного контексту є своєчасним і 

значущим для української системи освіти. 

Зараз національна освітня політика в Україні спрямована на створення 

оптимальних умов для включення дітей з особливими освітніми потребами в 

загальноосвітні установи, розвиток інклюзивної освіти [45]. Це відображено в 

проєкті «Доступна Україна», метою якого є проведення соціальних досліджень 

у 25 обласних центрах з контролю за реалізацією державної політики у сфері 

формування доступної інфраструктури для людей з обмеженими фізичними 

можливостями [11], а також у національній стратегії-ініціативі «Нова українська 

школа» [116], які орієнтують систему освіти на забезпечення успішної 

соціалізації дітей з особливими потребами. 

Законодавець визначає, що освіта України має свою структуру. Так, у 

ст. 29 Закону України «Про освіту» зазначено, що структурними елементами 

освіти є: дошкільна, загальна середня, позашкільна, професійно-технічна, вища, 

післядипломна освіта, аспірантура, докторантура, самоосвіту. Дошкільна освіта 

і виховання здійснюються у сім’ї, дошкільних навчальних закладах у взаємодії 

з сім’єю і мають на меті забезпечення фізичного, психічного здоров’я дітей, їх 

всебічного розвитку, набуття життєвого досвіду, вироблення умінь, навичок, 
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необхідних для подальшого навчання. Отже, одним із структурних елементів 

системи освіти є саме дошкільна освіта, яка розглядається науковцями різних 

галузей знань та права в різному контексті. 

Сучасні дослідники переконують, що теорія інклюзивної освіти об’єднує 

кілька напрямів: філософську і педагогічну антропологію, аксіологію, етику, 

педагогічну деонтологію та право. На основі аналізу ідей, у яких сфокусовані 

філософсько-соціологічні, психолого-педагогічні та юридичні аспекти 

інклюзивної освіти, ми маємо можливість визначити провідні її принципи: 

1) рівний доступ до навчання в загальноосвітніх установах і здобуття 

якісної освіти кожною дитиною; 

2) визнання здатності до навчання кожного вихованця і, відповідно, 

необхідність створення суспільством відповідних для цього умов; 

3) забезпечення права дітей розвиватися в сімейному оточенні і мати 

доступ до всіх ресурсів місцевої спільноти; 

4) залучення батьків до навчального процесу дошкільнят як рівноправних 

партнерів і їхніх перших вихователів; 

5) навчальні програми, основані на особистісно орієнтованому та 

індивідуальному підходах, що сприяють розвитку навичок навчання протягом 

усього життя; 

6) визнання факту, що інклюзивне навчання вимагає додаткових ресурсів 

для забезпечення особливих освітніх потреб дитини; 

7) використання результатів сучасних досліджень і практики в реалізації 

інклюзивної моделі навчання; 

8) командний підхід у вихованні та навчанні дітей, який передбачає 

залучення педагогів, батьків, фахівців [71, с. 11].  

З огляду на зазначене, у дослідженні інклюзивної освіти в Україні 

об’єктивно необхідним є міжпарадигмальний діалог, 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. З огляду на це доволі значущим 
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виявляється ставити в центр уваги феноменологічно-гуманістичну парадигму 

як нову теорію корекційно-розвиваючої освіти таких дітей. 

Гуманізація освіти, за словником, – «центральна складова нового 

педагогічного мислення, яка передбачає перегляд, переоцінку всіх компонентів 

педагогічного процесу у світлі їхньої людинотворної функції, означає повагу 

школи й педагогів до особистості дитини, довіру до неї, прийняття її 

особистісних цілей, запитів і інтересів; створення максимально сприятливих 

умов для розкриття й розвитку здібностей і обдарувань дитини…» [27, с. 76]. 

У цьому значенні інклюзивна освіта є одним із виявів гуманізації школи і 

демократизації суспільства загалом, вона залежить від рівня реалізації в 

суспільстві двох останніх понять. 

В умовах сьогодення гуманізацію освіти дослідники 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 і диференційованість навчання, навчальних програм і 

підручників, що забезпечить особистісний зміст освіти суб’єкта учіння, а відтак 

і розвиток його особистості. Основними чинниками гуманізації освіти є: 

утвердження цінностей гуманізації освітньої діяльності, які визначають 

принципові засади відносин у системі «дорослий – дитина»; прийняття і 

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 [118]. 

Принагідно зазначимо, що інклюзивне освітнє середовище – це 

сукупність умов, способів і засобів для спільного навчання, виховання й 

розвитку здобувачів освіти з урахуванням їхніх потреб і можливостей [59]. 

У цьому аспекті важливого значення набувають різноманітні підходи в 

дослідженні явища «інклюзія».  
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Підхід є широко використовуваною категорією наукової методології. 

У методології підхід застосовується для розв’язання теоретичних і практичних 

проблем як в педагогічних та юридичних дослідженнях, так і в освітній 

практиці загалом. 

У сучасній теорії виховання виділяють кілька підходів до управління 

процесом розвитку і формування особистості дитини: діяльнісний, 

особистісний, індивідуальний та інші [173]. Теоретичними підходами в 

дослідженні гуманізації освіти та системи корекційно-розвиваючої освіти дітей 

з особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю є:  

1) на філософському рівні – екзистенційно-феноменологічний підхід 

(Дж. Берклі), який передбачає звільнення від упереджень і висновків та 

обґрунтовує необхідність і можливість навчання всіх дітей без винятку; 

синергетичний (Г. Хакен), який відображає пошук нелінійних, неоднозначних 

рішень, співпрацю різних фахівців та їхню кооперацію у сфері інклюзії; 

аксіологічний підхід (А. Асмолов), який визнає цінність всіх дітей незалежно 

від їхніх успіхів у житті; на загальнонауковому рівні – системний підхід 

(Дж. Локк, К. Ушинський), який відображає загальний зв’язок і 

взаємообумовленість всіх ланок педагогічної системи корекційно-розвиваючої 

освіти дітей з особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю; 

цілеспрямованість і систематичність формування життєвозначущих способів 

дій, що передбачають досягнення дитиною конкретного результату; сукупність 

принципів, методів і прийомів корекційно-розвиваючої освіти; гуманістично 

орієнтований підхід (А. Маслоу), що підкреслює переважання соціального над 

когнітивним у навчанні дітей цієї категорії та визнає екологію дитинства, що 

відображає виховний характер навчання;  

2) на теоретичному рівні – діяльнісний підхід (Л. Виготський), у 

якому особливого значення для нашого дослідження набуває включення дітей з 

особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю в різні види 

практичної діяльності, поетапне (покрокове) формування способів дій на 

полісенсорній основі; компетентнісно-орієнтований підхід (В. Болотов, 
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Д. Іванов), оснований на виділенні життєвих компетенцій дітей з особливими 

освітніми потребами та дітей з інвалідністю, формуванні соціального досвіду в 

спеціально створених практичних ситуаціях і перенесенні цього досвіду в нові 

умови;  

3) на науковому рівні – прагматичний підхід (Дж. Дьюї), що визнає 

прикладну спрямованість в освітньому процесі, накопичення та реконструкцію 

досвіду задля поглиблення його соціального змісту, формування життєво 

необхідних способів дій, що підвищують функціональні можливості різних 

органів і систем; потребовий підхід (А. Макаренко, В. Сухомлинський), що 

ґрунтується на задоволенні потреб, на стимулювальному впливі (сенсорна 

стимуляція), психодинамічному розвантаженні, що підтримує комунікацію, 

безперервності освіти (освіта через все життя); інтегративний підхід 

(С. Шацький), що визнає розмитість меж навчання на спеціально організованих 

заняттях і в повсякденній життєдіяльності та ґрунтується на вітагенному 

навчанні, на максимально можливому розвитку життєздатності дитини.  

Перелічені теоретичні підходи уможливили визначити феноменологічно-

гуманістичну парадигму інклюзивної освіти в Україні – нову теорію в науці, що 

дає змогу обґрунтувати і побудувати на її основі систему безперервної 

корекційно-розвиваючої освіти дітей особливими освітніми потребами та дітей 

з інвалідністю. При цьому в останні десятиліття відроджується ідея про те, що 

головний чинник виховання – це середовище, в якому перебуває дитина. 

На нашу думку, саме система дій із середовищем повинна перетворювати 

її на засіб комплексного цілеспрямованого впливу на особистість дитини. Саме 

середовище розкриває ті чи інші можливості розвитку особистості дитини, 

надає можливість отримання певного статусу, мати або вміти, впливає на 

спосіб життя дітей, задаючи ті чи інші стереотипи, моделі, «коридори» руху по 

життю. У підсумку середовище типізує особистість і тим самим дозволяє 

суспільству через виховання реалізовувати на практиці ті чи інші ідеали, 

отримувати той чи інший тип особистості. Це можливо завдяки тому, що 
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середовищний підхід спирається на гуманістичні філософсько-методологічні 

засади. 

Зміст методологічних принципів середовищного підходу до освітньої 

діяльності визначається його постулатами як теорії публічного адміністрування 

[15]. Методологія полягає в діях зі створення певного середовища. Середовище 

створюється шляхом формування певних ніш, які повинна зайняти дитина в 

суспільстві. При цьому негативні ніші руйнуються або нейтралізуються. 

Створюються умови формування і закріплення певного способу життя дитини. 

При цьому головна методологічна лінія складається в опосередкованому 

середовищем управлінні становленням і розвитком особистості дитини, учня, 

студента. 

Дії ґрунтуються на специфічному для середовищного підходу розумінні 

середовища, а саме такого, яке сама дитина сприймає як середовище [176]. У 

цьому сенсі середовищний підхід виступає певною гуманістичною 

методологією. Суть її зводиться до створення оточення дитини.  

Середовищний підхід – методологія отримання загального результату при 

дотриманні гуманістичної освіти. Середовищний підхід одночасно може 

виступати в ролі методології в педагогіці та виконувати функцію організації 

системи професійних дій педагога і через нього справляти адміністративно-

організаційний вплив на діяльність учня чи дитини дошкільного закладу, тобто 

бути дослідженим з погляду права [46, с. 99]. 

Іншим ключовим підходом у системі дошкільної освіти дітей 

дошкільного віку з особливими освітніми потребами є диференційований. 

Дослідники визначають його як педагогічний підхід, що враховує потреби 

окремих груп дітей, при якому здійснюється поступальний процес засвоєння 

матеріалу, що приводить до кількісних і якісних змін рівня знань, вироблення 

умінь і навиків розвитку всієї пізнавальної сфери [9]. 

Сьогодні диференційована освіта являє собою особливу форму 

організації дітей; засіб індивідуалізації освіти; необхідну умову й основу 

реалізації принципу індивідуального підходу. 
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Основними етапами реалізації феноменологічно-гуманістичної парадигми 

інклюзивного навчання є: етап беззастережного прийняття дитини з 

особливими освітніми потребами та дитини з інвалідністю; етап налагодження 

контакту; етап спостереження за уподобаннями дитини та їх фіксація; етап 

відбору потреб, які в подальшому стануть змістовним ядром життєвих 

компетенцій (функціональна, ситуаційно-поведінкова та підтримуючо-

комунікативна); етап пошуку таких методів і прийомів навчання, які 

відповідали б її перевагам; етап включення у взаємодію (інтеракція); етап 

формування видів діяльності та способів дій, які є інструментальним ядром 

життєвих компетенцій, етап постійної підтримки й допомоги для активізації 

діяльності самої дитини. 

Як наголошують вчені-юристи, у рамках Нової української школи 

інклюзивна освіта посідає одне з дуже важливих місць уже тому, що це новий 

інститут для української освіти. Це справжній виклик і для суспільства та 

застарілої системи освіти загалом, і для педагогів звичайних шкіл та садочків, 

які ніколи раніше не працювали з дітьми з особливими освітніми потребами. 

Впровадження інклюзивної освіти в Україні є певною реформою освіти загалом 

та великим майданчиком для адміністративно-правового регулювання, 

впровадження нових адміністративних рішень та перевірки системи освіти на 

готовність до змін [84]. З огляду на зазначене, істотною відмінністю нового 

визначення дитини від наявного є те, що докорінно міняються акценти на роль 

дитини в соціумі. Також варто виходити не з кількості й характеру порушень 

фізичного чи інтелектуального розвитку дитини, тобто наявних недоліків, а зі 

способу функціонування і ступеня самостійності таких дітей. Діти з 

особливими освітніми потребами та діти з інвалідністю – це категорія дітей, для 

більшості яких характерний спільний з дорослими спосіб дій або наслідування 

в поведінці. Ступінь самостійності в різних сферах діяльності варіюється від 

75 % до 100 % підтримуючої допомоги з боку дорослого і безпосередньо 

залежить від розуміння різними фахівцями життєвих потреб і вміння 

професіоналів сформувати життєві компетенції. 
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Принагідно зазначимо, що життєва компетенція – це багаторівнева 

категорія, яка формується протягом усієї життєдіяльності людини, починаючи 

зі сім’ї, взаємин з оточенням, проходить етапи соціалізації, набуває життєвого 

досвіду, освоює ціннісні орієнтири, професійні навички, завдяки вихованню, 

освіті [22, с. 31–33]. Життєві компетенції розглядаються в структурі освіти 

дітей з особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю як здатність і 

готовність до використання прагматичних знань, умінь і навичок, необхідних 

дитині в повсякденному житті, завдяки формуванню доступних їй базових 

способів комунікації, соціально-побутової адаптації, завдяки підготовці, 

наскільки це можливо, до активного життя в сім’ї та соціумі.  

Окрему увагу варто зосередити на діяльнісному підході в освіті, який 

оснований на ідеях Л. С. Виготського, П. Я. Гальперіна, О. М. Леонтьєва, 

С. Л. Рубінштейна і розвинений у працях А. М. Богуш, Г. В. Бєлєнької, 

О. Л. Богініча, Н. В. Гавриш, О. П. Долинної, Т. С. Ільченко, О. В. Коваленко, 

Г. М. Лисенко, М. А. Машовець, О. В. Низковської, Т. В. Панасюк, 

Т. О. Піроженко, Т. І. Поніманської, Л. Ю. Якименко та ін. 

У дидактичному аспекті метою диференціації навчання є створення 

оптимальних умов для виявлення задатків, розвитку інтересів і здібностей 

кожного школяра шляхом реалізації сукупності методів, форм і засобів 

навчання, які організовуються з урахуванням індивідуальних здібностей учнів 

задля протидії нівелюванню особистості. Найважливішим засобом для 

досягнення цієї мети є надання учням можливості вибору (Г. О. Васьківська, 

Л. П. Вороніна, В. М. Галузинський, М. Б. Євтух, В. І. Кизенко, В. О. Онищук, 

В. Ф. Паламарчук, О. Я. Савченко, С. Е. Трубачева та ін.) [18, c. 18]. Цей підхід 

визначають як філософію освіти, методологічний базис, на якому будуються 

різні системи розвиваючого навчання або освіти зі своїми конкретними 

технологіями, прийомами і теоретичними особливостями. 

Поняття системно-діяльнісного підходу в науковий обіг введено 1985 р. 

Його поява пов’язана зі спробою вчених ліквідувати наявні всередині 

вітчизняної психологічної науки суперечності між системним підходом, який 
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розробляли класики науки (Б. Г. Ананьєв, Б. Ф. Ломов та низка інших 

дослідників), і діяльнісним, який спочатку був системним (його розробляли 

Л. С. Виготський, Л. В. Занков, В. В. Давидов та багато інших дослідників). 

Системно-діяльнісний підхід є результатом об’єднання названих напрямів. 

На нашу думку, можна виділити три основні риси цього підходу: 

1. Процес навчання – це завжди навчання діяльності (предметно-

практичних дій, трудових дій, спілкування). Дія, незалежно від того практична 

вона, матеріальна чи розумова, завжди опосередкована різними засобами 

(знаряддями). 

2. Діяльнісний підхід дає змогу сформувати в дитини орієнтацію на 

вільний, усвідомлений вибір тієї чи іншої можливості свого розвитку і 

самореалізації, не зумовленої досвідом дитини і її соціальним середовищем. 

3. Для забезпечення самостійної і творчої діяльності кожної дитини, 

освоєння дітьми розумових дій потрібно формувати спочатку практичні 

матеріальні дії, а відтак переходити до теоретичних, ідеальних. 

Діяльнісний підхід дає змогу піти від репродуктивного способу навчання 

і перейти до діяльнісної педагогіки, спрямованої на формування основ 

теоретичного мислення, скерувати учня на пошук узагальнених способів дії 

через побудову системи наукових понять, що уможливить відмовитись від 

великої кількості окремих фактів, непотрібної інформації, якими рясніє 

більшість сучасних традиційних програм. 

Не менш важливим, на нашу думку, є створення позитивної соціальної 

ситуації для розвитку в освіті. Адже, як слушно наголошують дослідники, 

«головне завдання вихователя – розкрити дитині соціальний світ і допомогти їй 

здобути перший соціальний досвід» [164, c. 413]. З огляду на це особливе 

значення під час організації освітнього процесу надається створенню певних 

ситуацій, що дозволяють розширити і збагатити соціальний і мовний досвід 

дітей. Прихильники ситуативного підходу пропонують закласти в основу 

організації освітнього середовища функціональний принцип, що уможливить 

розширення життєвого простору дітей різних категорій, організацію їхньої 
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спільної діяльності. При цьому обов’язковою умовою організації спільної 

діяльності учасників освітнього процесу є свобода вибору виду і форми 

діяльності, різноманіття стимулів і методів роботи. 

Відповідно до цього підходу в сучасній освіті було розроблено безліч 

ситуацій взаємодії. Вибір типології безпосередньо залежить від основної мети 

навчання тієї чи іншої категорії дітей. На цій підставі можна запропонувати 

чотири основні види ситуацій, спрямовані на формування спільних соціальних 

умінь в умовах інклюзивного навчання дітей дошкільного віку: 

1. Ситуації соціально-статусних взаємин. Це передбачає розвиток 

комунікативних навичок у процесі формального та неформального спілкування 

в межах різних соціальних груп. 

2. Ситуації рольових взаємин. У рамках цього виду ситуацій 

відображаються основні психологічні і моральні якості учасників при 

виконанні рольових установок. 

3. Ситуації, що складаються в рамках спільної діяльності. 

4. Ситуації моральних відносин. 

У рамках кожної ситуації основною формою організації роботи є 

індивідуальна або групова. 

У контексті гуманістичної парадигми, в якій розвивається інклюзивна 

освіта, узагальнюючи позиції вітчизняних і британських вчених, поняття 

«педагогічний супровід освіти дітей з особливими освітніми потребами» можна 

визначити як цілеспрямовану професійну діяльність фахівців, що сприяє 

виявленню вже наявних освітніх можливостей дитини і їх розвитку, що в 

підсумку приводить до успішної соціалізації дитини. Ця діяльність 

характеризується такими ознаками: 1) робота з дітьми основана на 

гуманістичних (антропологічних) принципах; 2) постійний і безперервний 

процес вдосконалення професіоналізму фахівців (педагогічна, психологічна, 

медична, технічна підготовка / перепідготовка), взаємодопомога в роботі з 

дітьми з ООП (фахівці співпрацюють один з одним, з батьками, зі здоровими 

однолітками); 3) широке залучення всіх учасників в інклюзивний освітній 
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процес (участь в загальних шкільних заходах, створення спільних проєктів); 

4) гнучкість і різноманіття в застосовуваних засобах і методах.  

Отже, зміст гуманістичної теорії інклюзивної освіти полягає в такому: ми 

приймаємо як належне феномен – дитина з особливими освітніми потребами та 

дитина з інвалідністю, людська сутність якої значно постраждала (йдеться про 

дітей, які мають два і більше психофізичні порушення, наприклад, 

інтелектуальну недостатність (розумова відсталість) у вираженому ступені 

(помірна або важка) і порушення функцій опорно-рухового апарату), і визнаємо 

можливість її навчання, орієнтуючись не на порушення, а на здатність до 

розвитку. При цьому напрям процесу навчання задає нам гуманістичний підхід 

в освіті, де головним є таке навчання дитини, яке дозволяє не нашкодити її 

здоров’ю (так звані «здоров’язберігаючі технології»), навчаючи, враховувати її 

екологію (екологію спілкування, екологію розуміння, екологію поведінки), а 

також підкреслює переважання соціального розвитку над когнітивним і визнає 

виховний характер навчання. 

У понятійно-термінологічному апараті сучасної науки існує два терміни 

зі схожим, але не рівнозначним змістом – «інклюзивна освіта» (навчання) та 

«інтегрована освіта» (навчання). 

Передусім визначимо основні поняття. Інклюзивне навчання – це система 

освітніх послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення основного права на 

освіту; створення можливостей повноцінного соціального життя, активного 

включення в життєдіяльність колективу однолітків, що забезпечує 

якнайповнішу взаємодію і турботу один про одного як членів співтовариства.  

Інклюзивна освіта – це система освітніх послуг, основана на принципі 

забезпечення основного права на освіту і права отримувати його за місцем 

проживання, що передбачає навчання осіб з особливими освітніми потребами в 

умовах загальноосвітнього закладу. Інклюзивна освіта не тільки формує 

навички і вміння взаємодії в соціумі молоді з обмеженими функціональними 

можливостями, а й здоровим одноліткам дає змогу відчути цінність і 
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значущість особистості незалежно від наявності / відсутності фізіологічних 

обмежень. 

Зміст терміна «інтегроване навчання» та історію відповідних ідей 

розглядало багато провідних вітчизняних та зарубіжних учених, зокрема 

Дж. Гіббоне, Н. С. Антонов, А. М. Волков, Л. С. Волкова, В. В. Коркунов, 

Н. Костюк, М. Малафєєв, Н. М. Назарова, Л. М. Шіпіцин, Н. Д. Шматко, 

Е. А. Ямбург та ін. У широкому сенсі інтеграція (від латин. імен. integratio – 

з’єднання) – це досягнення єдності і цілісності всередині системи, основаної на 

взаємній підтримці окремих спеціалізованих елементів [191]. Учений 

М. Малафєєв вважає, що справжня інтеграція в навчанні дітей з особливими 

потребами передбачає створення в загальноосвітній установі оптимальних умов 

для кожної дитини [102]. На думку Л. О. Талдонової, аномальні діти у процесі 

спільного навчання з однолітками отримують більше зовнішніх стимулів до 

розвитку, ніж у випадку роздільному роздільного [180]. Водночас існує й інша 

думка, що більшість здорових дітей ще не готові до спільного навчання з 

дітьми, що мають ті чи ті проблеми у фізичному або інтелектуальному 

розвитку; проти спільного навчання таких дітей висловлюються й деякі батьки. 

Тож в освітній галузі потрібно проводити значну правопросвітницьку роботу, 

виховувати в суспільстві ідеї гуманізму і толерантності. 

Якщо дитина з особливими потребами за рівнем психофізичного і 

мовного розвитку має можливість здобувати освіту в загальному навчальному 

закладі, то цілком можлива повна інтеграція. У цьому випадку діти з 

особливими потребами скеровуються в загальні групи дошкільного 

навчального закладу або школи, але їхня освіта і стан здоров’я мають постійно 

контролюватися. 

Якщо дитині з особливими потребами необхідна систематична медико-

психологічна допомога кваліфікованих фахівців, то її мають надавати в інших 

установах (у логопедичному центрі, у поліклініці за місцем проживання, у групі 

короткочасного перебування спеціальних шкіл, у сурдологічних кабінетах 

системи охорони здоров’я тощо) [128].  
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Однак в освітньому середовищі частими є випадки вимушеної інтеграції, 

коли дитині із сільської місцевості доводиться відвідувати найближчу школу, і 

це попри її особливі потреби. Крім того, багато батьків вважають (часто 

справедливо), що дітям з особливими потребами максимально необхідна 

близькість із сім’єю, постійна увага батьків. З огляду на це, можна визначити 

такі причини вимушеної інтеграції: 

– відсутність спеціальних (корекційних) закладів або їх низький 

авторитет, «погана слава» про ці установи; 

– відсутність медико-психолого-педагогічного висновку про те, що 

дитина дійсно потребує особливих умов для здобуття освіти; 

– віддаленість спеціальних (корекційних) закладів від місця проживання 

дитини, прагнення батьків не віддалятися від дитини, щоб мати можливість 

часто спілкуватися; 

– небажання батьків віддавати дитину в спеціальні установи: родичі 

нерідко побоюються того, що навчання дитини там «поставить хрест» на 

подальших можливостях для її освіти, негативно відобразиться на всій долі 

дитини. 

Сучасна вітчизняна освітня система відчуває потребу в подальшій роботі 

зі створення адаптивного освітнього середовища для дітей, що мають особливі 

освітні потреби і проблеми в розвитку [68]. Мають бути створені умови для 

ранньої діагностики і необхідна корекція відхилень таких дітей. Важливо 

організувати їх послідовну соціалізацію та інтеграцію. 

Варто зазначити, що одним з основних інститутів, де можлива інтеграція, 

виступає дошкільна освіта. Щоправда, на початках дослідження вітчизняних 

вчених у сфері інтеграції осіб з інвалідністю були спрямовані на врахування 

особливостей тільки школярів з інвалідністю. У процесі розвитку і становлення 

системи інтегрованого та інклюзивного навчання в Україні увагу стали 

приділяти і студентам з інвалідністю, і дітям дошкільного віку.  
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У соціальних науках під інтеграцією мається на увазі подолання 

соціальної ізоляції людей з функціональними обмеженнями здоров’я, що дає 

змогу активніше взаємодіяти зі соціальними інститутами [220].  

У сучасній педагогіці термін «інтеграція» характеризує взаємодію частин 

якогось складного феномену у складі єдиного цілого [8]. Правильно 

організована інтеграція не призводить до певного уподібнення і втрати 

самобутності. Тож інтеграція – це не сума складових частин якогось явища, а 

якісно нове утворення, яке виникає на основі: 

1) інтегративної мети; 

2) інтегративної діяльності (здійснюється разом, тобто взаємозалежно); 

3) взаємозалежних відносин, що породжують «колективний дух»; 

4) взаємної згоди і домовленості, повної участі у спільній справі [8]. 

Виокремлюють дві головні форми інтеграції: інтернальну та 

екстернальну [151]. 

Інтернальна інтеграція – інтеграція всередині системи спеціальної освіти. 

Екстернальна інтеграція передбачає взаємодію спеціальної і загальної 

освіти. Виділяють і три основні форми екстернальної інтеграції: сегрегація, 

соціальна інтеграція та інтеграція навчальних планів [151].  

Зауважимо, що в останні роки дослідники дедалі частіше використовують 

термін «сегрегація» (від лат. segregatio – відділення [161]), який раніше 

вживався переважно в політології. Наприклад, говорили про сегрегацію різних 

расових громад у недемократичних країнах. У педагогіці терміном «сегрегація» 

позначають роздільне навчання дітей залежно від їхнього стану здоров’я, 

ступеня розвитку та інших чинників. Безперечно, варто враховувати, що 

трапляються випадки, коли діти з важкими інтелектуальними порушеннями не 

здатні навчатися спільно зі своїми однолітками в загальній школі. Однак 

невиправдана сегрегація сприймається як порушення природних прав дитини 

[105, с. 29]. При цьому, на переконання вітчизняних вчених-адміністративістів, 

з погляду теорії природного права, право є справедливе та гуманне, основним 

його завданням однозначно визнається забезпечення природних прав і свобод 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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людини та громадянина – життя і здоров’я, честі, гідності, безпеки, права на 

опір насиллю. З огляду на це, будь-яке джерело адміністративного права може 

вважатися правовим тільки тоді, коли відповідає природному праву й 

узгоджується з ним [1, с. 43].  

Існують різні види сегрегації та інтеграції. Соціальна інтеграція учнів 

загальноосвітньої школи та їхніх ровесників з особливими потребами 

відбувається, наприклад, в тих випадках, коли учні з особливими потреби 

займаються в корекційних класах, але інтегруються з дітьми звичайних класів в 

рамках різних видів позакласної роботи, наприклад, для занять спортом або 

музикою [216]. 

Термін «інтеграція на рівні навчальних планів» («інтеграція в освітньому 

процесі») означає, що діти (і звичайні, і з особливими потребами) навчаються 

спільно, в одному шкільному кабінеті з одним педагогом. За потреби з 

окремими дітьми проводяться додаткові види організованої освітньої 

діяльності.  

М. Г. Іванчук розмежовує такі види інтеграції різних категорій школярів: 

– комбінована інтеграція, коли діти з однаковим рівнем психофізичного і 

мовного розвитку, відповідним або близьким до вікової норми, по 1-2 людини 

однаково виховуються в загальних групах і класах та отримують постійну 

корекційну допомогу вчителя-дефектолога спеціальної групи (класу); 

– часткова інтеграція, коли діти з проблемами в розвитку, ще не здатні на 

рівних зі здоровими однолітками опановувати освітні стандарти, вливаються в 

загальні групи і класи лише на частину дня (наприклад, у другій половині, 

беручи участь в окремих формах організованої освітньої діяльності) по 1-

2 людини; 

– тимчасова інтеграція, коли всі вихованці спеціальної групи (класу), 

незалежно від рівня психофізичного і мовного розвитку, об’єднуються зі 

здоровими дітьми не рідше одного-двох разів на місяць для проведення різних 

заходів виховного характеру, наприклад, святкових виступів, змагань, окремих 

занять тощо [51].  
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Реалізація основних підходів до навчання і виховання дітей з особливими 

потребами дошкільного віку передбачає врахування їхніх індивідуальних 

психологічних, типологічних і сенсорних особливостей при складанні так 

званих «освітніх маршрутів»; облік освітнього і соціального середовища, що 

оточує дитину; облік діяльності дитини, спрямованої на становлення її 

свідомості й особистості загалом. 

Одним з напрямів подальшої гуманізації вітчизняної системи освіти 

можна вважати стратегію інклюзивної освіти. Зокрема, на рівні Міністерства 

освіти і науки України інклюзивне навчання визначається як система освітніх 

послуг, гарантованих державою, що ґрунтується на принципах недискримінації, 

врахуванні багатоманітності людини, ефективного залучення та включення до 

освітнього процесу всіх його учасників. Інклюзивне навчання часто вважають 

альтернативою інтернатній системі, за якою діти з особливими освітніми 

потребами навчаються у спеціальних закладах освіти та змушені проживати в 

інтернатних відділеннях при них через їх територіальну розгалуженість. Жодна 

дитина не має відчувати себе іншою та виключеною з освітніх, культурних і 

соціальних процесів – це головне завдання інклюзії [59]. 

Загалом порівняльний аналіз понять «інтегрована освіта» та «інклюзивна 

освіта» дає змогу зробити висновок, що між цими поняттями багато спільного, 

вони близькі за змістом. Водночас поняття «інклюзивна освіта» сприймається 

як більш вузьке. Його часто розуміють як реальне включення дітей з 

особливими потребами в колектив «звичайних» дітей на постійній основі. 

Інакше кажучи, це тимчасові контакти звичайних дітей з дітьми, що мають 

особливі потреби, і можуть розглядатися як варіант інтеграції, але такі контакти 

не відповідають змісту поняття «інклюзивна освіта». 

Інклюзивна освіта спрямована передусім на усунення усталених 

стереотипів та упереджень, пов’язаних з можливостями людини з особливими 

потребами. Інклюзивна освіта виховує у здорових людей почуття чуйності, 

доброти, милосердя і поваги до ближнього [225]. Якщо людина з 

особливостями психофізичного розвитку ще з дитинства не буде ізольована від 
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соціуму, то вона стане повноцінним учасником навчального процесу, зможе 

реалізуватися в житті і знайти свою нішу. 

Тож зміст освітньої доступності полягає у створенні державою 

максимально комфортних і сприятливих умов для їх функціонування і 

розвитку, при яких особа з інвалідністю могла б реалізувати своє право на 

здобуття вищої освіти на основі конкурсного відбору, з урахуванням здібностей 

та інтересів, у вільному виборі типу вищого навчального закладу, напряму 

підготовки і спеціальності, профілю навчання. 

Отже, результати досліджень дають підстави стверджувати, що 

«доступність вищої освіти для учнів з інвалідністю – це організаційно, 

методично, технічно і технологічно пристосоване до спеціальних потреб осіб з 

інвалідністю у виші середовище, що забезпечує їм рівні умови для освоєння 

професійних освітніх програм, охорону здоров’я, адаптацію, що створює умови 

доступності інформаційного та соціокультурного простору вишу. Це 

середовище повністю або частково компенсує обмеження життєдіяльності осіб 

з інвалідністю у здобутті освіти, дозволяючи їм виступати на ринку праці на 

рівних конкурентних засадах з іншими фахівцями. 

Розв’язання проблеми доступності вищої освіти для осіб з інвалідністю 

безпосередньо пов’язано з організацією системи соціально-психологічного 

супроводу цієї категорії. Наявність чітко вибудуваної системи підтримки дасть змогу 

зняти обмеження, бар’єри й освоїти обраний напрям підготовки [178, с. 10–12].  

Основою доступності дошкільної освіти є наявність нормативно-

законодавчої платформи, безбар’єрна соціальна інфраструктура й освітнє 

середовище [29, с. 22–25]. При інтегрованому навчанні переважає медична 

модель, коли осіб з інвалідністю розглядають як таких, які потребують 

лікування та соціальної допомоги, і державна освітня політика орієнтована на 

відбір дітей з особливими потребами в заклади дошкільної освіти за принципом 

здатності засвоїти стандартні навчальні програми. У рамках цієї форми 

навчання для осіб з особливими потребами створюються необхідні умови, 

надається допомога в подоланні труднощів у засвоєнні навчальних програм. 
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При інклюзивному навчанні реалізується соціальна модель ставлення до людей 

з інвалідністю, здатних навчатися, з істотними змінами державної політики на 

всіх рівнях освіти і забезпеченням включення в навчально-виховний процес, 

незалежно від фізичних недоліків, соціальних, емоційних, мовних та інших 

особливостей [35]. 

Отже, вищевикладені характеристики дають підстави стверджувати, що 

фактично інтегроване навчання забезпечує переважно фізичну компоненту 

входження молоді з особливими потребами в освітній простір та майже не 

вирішує соціальної складової. Інклюзивне навчання, крім фізичної складової, 

вирішує питання соціального розвитку молоді з особливими потребами шляхом 

активного і рівноправного їх включення в академічне і суспільне життя. 

Важливо відзначити, що інклюзивне навчання є обов’язковим і закономірним 

етапом реформування освіти людей з особливими потребами, оскільки вирішує 

їхні основні соціальні та навчально-виховні проблеми в умовах масових 

навчальних закладів. 

Інклюзія вимагає змін на всіх рівнях освіти, оскільки це особлива система 

навчання, що охоплює весь різноманітний контингент учнів та студентів з 

урахуванням потреб усіх нозологій. Крім того, інклюзивне навчання – це 

система освітніх послуг, основана на принципі забезпечення права здобуття 

освіти за місцем проживання (в регіоні), що передбачає навчання в умовах 

звичайного навчального закладу. Відтак наведемо власну дефініцію інклюзивної 

дошкільної освіти як спеціального виду освіти для дітей з особливими 

освітніми потребами та дітей з інвалідністю з використанням специфічних 

психолого-педагогічних та адміністративних засобів для забезпечення 

соціалізації та інтеграції таких дітей у вітчизняний освітній простір. 

Отже, інклюзія – це процес розвитку максимально доступної освіти для 

всіх в доступних школах й освітніх установах, розвиток навчання з установкою 

адекватних цілей для кожної дитини, процес усунення всіляких бар’єрів для 

максимальної підтримки кожної дитини і повного розкриття потенціалу 

кожного. Інклюзія навчає співіснувати з відмінностями, які варто розглядати як 
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стимул для заохочення дітей і дорослих до навчання. Інклюзія – це процес 

створення умов для забезпечення максимальної ефективності навчального 

процесу, для сприятливого спілкування і взаємної дружби між людьми загалом. 

В основу інклюзивної освіти покладена ідеологія, яка виключає будь-яку 

дискримінацію дітей. Тож актуальність досліджуваної проблеми зумовлена 

сучасними тенденціями у світі розуміння ідеї інклюзії в широкому контексті, 

адже інклюзивна освіта стає основою для розвитку інклюзивного суспільства. 

Саме тому інклюзивна освіта має розглядатися як довгострокова стратегія, що 

передбачає системний підхід у розвитку сучасної освіти.  

 

 

1.2  Інклюзивна освіта в закладах дошкільної освіти в аспекті 

правового регулювання: поняття, ознаки, зміст 

 

Формування відкритого демократичного суспільства в Україні, 

входження у світовий соціокультурний простір, визнання пріоритету прав і 

свобод людини та громадянина зумовили переосмислення ставлення до 

проблем людей з обмеженими можливостями здоров’я, що привело до 

усвідомлення необхідності їх більш широкого включення в різні сфери життя, 

найважливішою з яких є освіта.  

У понятті адміністративно-правового регулювання державної освітньої 

політики особливу увагу вчені звертають на адміністративно-правові засоби, за 

допомогою яких здійснюється вплив на об’єкт регулювання. Під 

адміністративно-правовими засобами регулювання державної освітньої 

політики В. Т. Комзюк розуміє той юридичний інструментар, за допомогою 

якого держава регулює політику у сфері освіти – це вся система 

адміністративно-правових норм, які закріплені в Конституції та законах 

України, інших нормативних актах, а також міжнародних правових актах і 

міжнародних договорах, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 

України, що застосовуються державою в особі уповноважених нею органів для 
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здійснення впливу на об’єкт регулювання, а також нормотворча та 

правозастосовна діяльність цих органів по виконанню вимог чинного 

адміністративного законодавства у сфері освіти України. Отже, 

адміністративно-правове регулювання державної освітньої політики передбачає 

формування необхідної адміністративно-правової бази, перш за все прийняття 

законодавчих актів, а їх конкретизація, деталізація та уточнення здійснюються 

у підзаконних нормативно-правових актах [73]. Найважливішими 

нормативними актами, що складають основу, базу адміністративно-правового 

регулювання державної політики у сфері освіти є закони України – Конституція 

України, закони «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики», «Про освіту», 

«Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про загальну середню 

освіту» тощо. 

Освіта як і будь яке ціле має свої частини. У Законі України 

«Про освіту» зазначено, що система освіти складається із навчальних 

закладів, наукових, науково-методичних і методичних установ, науково-

виробничих підприємств, державних і місцевих органів управління 

освітою та самоврядування в галузі освіти. Таке визначення не є зрозумілим і 

не розкриває змісту поняття «система освіти». З огляду на це, слід з’ясувати 

зміст терміна «система» (з грец. systema – складене з частин, з’єднане). Це 

категорія, яка означає об’єкт, організований як цілісність, де енергія зв’язків 

між елементами системи перевищує енергію їх зв’язків з елементами інших 

систем, і яка задає онтологічне ядро системного підходу. Форми об’єктивації 

цієї категорії у різних варіантах підходу різні і визначаються теоретико-

методологічними представленнями і засобами, які використовуються. 

Характеризуючи систему як таку в загальному плані, традиційно кажуть про 

єдність і цілісність взаємопов’язаних між собою елементів. Семантичне поле 

терміну «система» включає термін «зв’язок», «елемент», «ціле», «єдність», а 

також «структура» – схема зв’язків між елементами. Очевидно є підстави 

вважати, що система освіти – це єдність взаємопов’язаних підсистем, якими є 

дошкільна освіта; загальна середня [196, с. 241]. 
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Включення дітей з особливими потребами в освітній процес 

загальноосвітньої школи є загальносвітовою тенденцією. У цьому контексті 

варто ще раз згадати про так званий «індекс інклюзії», який означає добірку 

практичних матеріалів, спрямованих на планування дій зі створення та 

розвитку в навчальних закладах інклюзивного навчального середовища для всіх 

учасників навчального процесу. Відповідні матеріали сприяють розвитку 

навчального закладу, надають значну допомогу в самостійній розробці кроків, 

що ведуть до створення інклюзивного середовища в навчальному закладі та 

забезпечують досягнення всіма дітьми максимально високих результатів, 

просування демократичних цінностей і практик не тільки в навчальних 

закладах, а й у місцевих громадах [53]. 

Інклюзію часто співвідносять з учнями, які мають інвалідність, або з 

тими, в яких є особливі освітні потреби. Водночас індекс інклюзії розглядає 

шляхи включення в освітній процес усіх учнів, а не тільки учнів з інвалідністю 

та/або особливими освітніми потребами. Ідеться про необхідність розробки 

такої стратегії інклюзивного розвитку навчального закладу, яка буде 

спрямована на самостійну підтримку й розвиток усіх учнів і дорослих – 

учасників навчально-виховного процесу. Ця стратегія має ґрунтуватись на тих 

уявленнях про інклюзію, які існують у педагогічних працівників, керівників 

навчальних закладів, учнів, батьків, опікунів, а також у членів місцевих громад. 

Розроблена в результаті такої роботи стратегія розвитку дасть змогу докладно 

розглянути всі способи подолання бар’єрів, що стоять на шляху здобуття 

якісної освіти для всіх учнів навчального закладу.  

Отже, стратегія розвитку інклюзії навчального закладу – це не просто 

сума якихось пропозицій зі здійснення в навчальному закладі додаткових дій та 

ініціатив стосовно учнів з особливими освітніми потребами, у ній 

розкриваються способи позитивної зміни навчального закладу відповідно до 

інклюзивних цінностей. Ці позитивні зміни не є тільки альтернативою 

підвищення успішності учнів, вони мають сприяти створенню справжніх 
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відносин співробітництва в середовищі учнів і педагогів навчального закладу 

[53]. 

Прийняття й дотримання сформульованих у стратегії розвитку інклюзії її 

цінностей і принципів допоможе домогтися сталого покращення розвитку в 

навчальному закладі підходів, характерних для інклюзивної освіти. За такої 

освіти найбільш значущими є ті способи і методи навчання, за яких учні 

активно залучені в навчальний процес, а здобуття знань, умінь і навичок 

ґрунтується передусім на власному досвіді учнів. 

Щороку кількість дітей з обмеженими можливостями збільшується і в 

Україні, і у світі загалом. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я 

(далі – ВООЗ), таких дітей – понад 10-12 млн, багато з яких досі перебувають в 

маргіналізованому стані1 і не навчаються в загальноосвітніх школах, що 

надзвичайно актуалізує проблему їх включення в систему загальної освіти.  

Загалом, статус такої дитини встановлює психолого-медико-педагогічна 

комісія з урахуванням Міжнародної класифікації функціонування обмежень 

життєдіяльності та здоров’я. Проте через відсутність якісної діагностики часто 

діти з порушеннями мови, поведінки, працездатності потрапляли або до 

категорії розумово відсталих дітей, або до категорії дітей із затримкою 

психічного розвитку, тобто виявлялися в освітньому середовищі, яке не 

сприяло їхньому розвитку.  

В Україні станом на 1 січня 2021 року в інклюзивних класах навчалося 

25 078 учнів. Ця кількість майже в 10 разів перевищує дані п’ятирічної 

давнини. Загалом у школах створено 18 687 інклюзивних класів. 

У 2020/2021 н. р. майже 43 % від загальної кількості шкіл організували 

інклюзивне навчання. Тобто майже кожна друга школа в Україні навчає дітей з 

особливими освітніми потребами [43]. А це означає, що будь-який вчитель (і 

                                                             
1 Маргіналізація (від лат. Marginalis – знаходиться на краю) – процес виключення зі сфер 

життєдіяльності суспільства на підставі расових, релігійних, етнічних, гендерних, культурних чи 

інших ознак окремих осіб або окремих прошарків населення, що обумовлює специфічний 

соціопсихологічний стан маргіналів. Маргіналізація здебільшого подається як виключно негативне 

явище, як процес соціального падіння (див.: [104]). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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спеціального, і загальноосвітнього класу) повинен вміти створювати умови для 

їх навчання.  

Отже, можна констатувати впровадження в освітні установи стихійної 

інклюзивної освіти, що актуалізує проблему навчання дітей в загальноосвітніх 

школах разом зі звичайними дітьми. Термін «інклюзивна освіта» 

використовують для опису процесу навчання дітей з особливими освітніми 

потребами в загальноосвітніх установах, де для цього створено спеціальні 

умови (соціальні, організаційні, педагогічні, нормативно-правові тощо).  

Проте сучасні реалії такі, що, незважаючи на посилення державної 

політики щодо дітей з обмеженими можливостями здоров'я та вжиття низки 

радикальних соціально-педагогічних заходів, а також адміністративно-

організаційних заходів, трансформація суспільної свідомості в бік прийняття 

цієї категорії дітей як повноправних членів суспільства відбувається надто 

повільно під впливом стійких стереотипів поділу дітей за наявністю або 

відсутністю будь-якого порушення в їхньому розвитку й необхідності здобуття 

ними освіти в межах двох ізольованих освітніх систем: системи загальної і 

спеціальної освіти [213]. Заразом гуманістичний потенціал інклюзивної освіти, 

закладений у самій ідеї інклюзії, покликаний сприяти не тільки усуненню 

односторонніх поглядів на дітей з обмеженими можливостями, але й стати 

провідним механізмом у створенні інклюзивного суспільства. 

Поняття «інклюзивний» персоніфікує собою безпосередню належність і 

стосується не тільки людини з інвалідністю, а взагалі всіх людей, з якими ми 

маємо справу. У процесі інклюзії величезну роль відіграє повага до себе, до 

інших, прийняття оточення з їхніми відмінностями [41, c. 6]. Саме тому 

здобуття особами з обмеженими можливостями здоров’я освіти є однією з 

основних і невід’ємних умов їх успішної соціалізації, забезпечення їхньої 

повноцінної участі в житті суспільства, ефективної самореалізації в різних 

видах професійної і соціальної діяльності. 

Інклюзивний підхід передбачає створення таких умов, за яких всі 

учасники навчально-виховного процесу мають однаковий доступ до освіти, 
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зокрема діти з особливими освітніми потребами, які навчаються в дошкільних 

та загальноосвітніх школах [57]. 

У традиційній для України системі освіти особи з тією або іншою 

формою інвалідності, особи з особливостями розвитку здобувають освіту в 

спеціальних (корекційних) навчальних закладах, на дому або в спеціальних 

установах-інтернатах. 

Спеціальна освіта, з одного боку, створює особливі умови для 

задоволення медичних і педагогічних потреб учнів, а з іншого – перешкоджає 

соціальній інтеграції інвалідів таких людей, обмежуючи їхні життєві 

можливості. 

Реалізація прав осіб з особливими освітніми потребами стикається з 

низкою проблем, пов’язаних з реформуванням системи освіти та соціальної 

політики щодо осіб з обмеженими можливостями. З посиленням соціальної 

функції освіти розширюються горизонти інновацій у реалізації різних підходів 

до професійної освіти осіб з обмеженими можливостями. 

Гуманістичною альтернативою виступає інклюзивне (спільне) навчання, 

що дозволяє істотно скоротити процеси маргіналізації осіб з обмеженими 

можливостями [221]. Включення осіб з особливими потребами в освітній 

процес навчальних закладів – новий підхід для української освіти. Саме тому, 

на думку багатьох сучасних дослідників, вкрай важливо розвивати й 

удосконалювати інклюзивне навчання, домагатися забезпечення умов і програм 

навчання, які передбачають задоволення індивідуальних потреб осіб із 

порушенням здоров’я, інакше кажучи, надання потенціалу для навчання 

подібних категорій громадян у загальних навчальних закладах. 

Переваги інклюзивного навчання можна сформулювати так: 

- інклюзивне навчання усуває бар’єри в системі освіти та системі 

підтримки дітей з особливими освітніми потребами; 

- вища залученість батьків до процесу навчання; 
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- діти з особливими освітніми потребами отримують можливість 

соціалізації, розвитку своїх інтересів і талантів та подальшої інтеграції в 

суспільство, вступу до професійних і вищих закладів освіти; 

- діти з особливими освітніми потребами мають змогу налагодити 

дружні взаємини з однолітками в школі і поза її межами та моделюють належні 

способи взаємодії з колективом; 

- в інклюзивних класах створено атмосферу спокійного прийняття 

відмінностей інших людей [59]. 

На нашу думку, держава загалом і суспільство зокрема зобов’язані 

створити таку інфраструктуру освіти, такі умови життя, щоб дитина з вадами 

психофізичного розвитку тощо не почувалася неповноцінною і могла 

задовольнити свої потреби. Підвищення рівня професійної освіти такої молоді 

буде запорукою ефективного влаштування на роботу, соціального включення, 

матеріальної та фізичної самостійності, емоційного комфорту [7]. 

Інклюзія, вкотре наголосимо, розглядається як процес (не як результат) 

підходу до різних потреб усіх учнів, збільшення участі в навчальних процесах і 

скорочення винятків за межами і в межах освіти. Зміна погляду на процес 

виховання як інклюзивний процес пов’язана з новим визначенням проблеми 

[41, c. 6]. Інклюзивна освіта осіб з особливими птребами – процес розвитку 

загальної освіти, який має на увазі доступність освіти для учнів. Звідси, 

інклюзія – це процес збільшення ступеня участі всіх громадян у соціальному 

житті. Це політика і процес, що дає можливість всім дітям брати участь у всіх 

програмах. 

Інклюзивна освіта – це система освітніх послуг, що ґрунтується на 

принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права здобувати її за 

місцем проживання, що передбачає навчання дитини з особливими освітніми 

потребами в умовах загальноосвітнього закладу. Одним із головних завдань 

інклюзії є відгук на широкий спектр освітніх потреб у шкільному середовищі 

та  поза його межами. 
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Інклюзивна освіта відіграє ключову роль в соціальній адаптації та 

інтеграції осіб з обмеженими можливостями здоров’я. Інклюзія в освіті 

передбачає: визнання рівноцінності для суспільства всіх дітей і педагогів; 

підвищення ступеня участі дітей у навчально-виховному процесі й 

позашкільних заходах та одночасне зменшення рівня ізольованості частини 

дітей; зміни у шкільній політиці, практиці та шкільній культурі для приведення 

їх у відповідність з різноманітними потребами дітей, які навчаються в цьому 

навчальному закладі; подолання бар’єрів на шляху здобуття якісної освіти та 

соціалізації всіх дітей, а не тільки дітей з інвалідністю та дітей з особливими 

освітніми потребами; аналіз і вивчення спроб подолання бар’єрів і покращення 

доступності освітніх закладів для окремих категорій дітей; проведення реформ і 

змін, спрямованих на користь усіх дітей; переконання, що відмінності між 

дітьми – це ресурси, що сприяють педагогічному процесу, а не перешкоди, які 

потрібно долати; визнання прав дітей на здобуття освіти в навчальних закладах, 

що розташовані за місцем проживання; покращення ситуації у школах загалом і 

для учнів, і для педагогів; визнання ролі шкіл не тільки в підвищенні 

академічних показників учнів, а й у розвитку місцевих громад; розвиток 

партнерських відносин між школами і місцевими громадами; визнання того, що 

інклюзія в освіті – це один з аспектів інклюзії в суспільстві [54, с. 10]. 

Отже, інклюзивна освіта передбачає принципове переосмислення сенсу й 

мети освіти для всіх дітей і молоді, реструктуризації звичайних шкіл й освітніх 

установ всіх типів. Більшість необхідних змін не належать суто до включення 

дітей з особливими освітніми потребами в загальну схему освіти. Вони є 

частиною більш широкої реформи освіти. Освіта для осіб з обмеженими 

можливостями має бути невід’ємною частиною національного освітнього 

планування, розробки навчальних програм й організації навчального процесу. 

Інклюзивна освіта не може розглядатися у відриві від освіти загалом. Принцип 

інклюзивності порушує фундаментальні питання про природу і цілі нашої 

системи освіти та ролі, яку школи / університети відіграють у житті 
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суспільства. Освітні установи не існують у вакуумі, вони є частиною більш 

широкої спільноти й суспільного життя.  

Проте інклюзивна освіта в процесі свого впровадження може зіткнутися 

не тільки з труднощами організації так званого безбар’єрного середовища 

(наявність пандусів, одноповерховий дизайн школи, залучення до штатних 

працівників сурдоперекладачів, переобладнання місць загального користування 

тощо), а й з труднощами соціального характеру, що полягають у поширених 

стереотипах і забобонах, зокрема в готовності або відмові вчителів, школярів та 

їхніх батьків сприйняти такий вид освіти. 

Для навчання осіб з особливими потребами в загальних навчальних 

закладах потрібно створити спеціальні умови. У національному законодавстві 

це питання належно не врегульовано. У деяких закладах освіти уже створено 

центри підтримки дітей з обмеженими можливостями здоров’я, які, як правило, 

фінансуються самими вишами або з коштів, отриманих в рамках різних 

грантових програм.  

У зв’язку із цим особливо актуальним є розвиток наявних механізмів 

управління інноваційними проєктами із впровадження інклюзивної моделі 

освіти у всіх закладах освіти в Україні, зокрема й дошкільних. При цьому варто 

відзначити, що в системі соціальної допомоги наразі зростає роль організацій 

недержавного сектору: громадських об’єднань, асоціацій, благодійних фондів, 

організацій батьків дітей-інвалідів. Доповнюючи роботу державних структур 

освіти і соціального захисту населення, громадянське суспільство вишукує нові 

шляхи організації соціального простору допомоги дітям. Завдяки 

конструктивній і твердій позиції громадянського суспільства численні вдається 

розв’язувати проблеми дотримання прав дітей-інвалідів, виявляється реальна 

допомога сім’ям таких дітей. Вітчизняний законодавець у цьому напрямі 

зробив серйозні кроки вперед, проте, зважаючи на основну мету нашої 

дисертаційної роботи, варто відзначити відсутність закону, що регулює 

здійснення практики інклюзивної освіти, яка є найважливішою частиною 
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інтеграційного процесу для дітей з інвалідністю. Саме про це йтиметься в 

наступних розділах дисертаційної роботи. 

Отже, можна підсумувати, що в Україні інклюзивна освіта набуває дедалі 

більшого поширення і є провідною тенденцією сучасного етапу розвитку 

системи освіти. Але це лише одна з форм освіти, яка має існувати не 

монопольно, а разом з іншими – традиційними та інноваційними. Спільне 

навчання дітей з особливими освітніми потребами з однолітками, які нормально 

розвиваються, має не протиставлятися і підміняти собою систему спеціальної 

освіти в цілому, а виступати як одна з його форм. Справжня інклюзивна освіта 

передбачає організацію в загальноосвітньому закладі оптимальних умов для 

кожної дитини з особливими освітніми потребами.  

Якщо дитині з особливими освітніми потребами надається доступ до 

загальної освітньої системи, де не забезпечено умов для відповідного її 

особливим потребам навчання, її право на якісну освіту насправді порушується. 

У такому разі становище дитини з особливими освітніми потребами та дитини з 

інвалідністю не тільки не покращується, а, навпаки, погіршується. Саме тому, 

вважаємо, пріоритет інклюзивної освіти не означає відмову від досягнень 

традиційної системи спеціальної освіти, яка існує в Україні вже тривалий час. 

Сьогодні в інклюзивної освіти чимало прихильників. Проте хочемо наголосити, 

що для багатьох дітей з інвалідністю ця організаційна форма освіти недоцільна. 

Це передусім діти з розумовою відсталістю, важкою руховою патологією, 

складною структурою порушень тощо. 

Актуальною проблемою, недостатньо розробленою в теоретичному і 

практичному аспектах, є розвиток вітчизняної інклюзивної освіти дітей 

дошкільного віку з особливостями психофізичного розвитку. Незважаючи на 

наявні наукові праці і вітчизняних, і зарубіжних авторів, у сучасній юридичній 

науці практично немає дослідження, присвячених системному розгляду 

проблеми інклюзивної освіти дітей дошкільного віку з особливими освітніми 

потребами та дітей з інвалідністю. Адже саме дошкільний вік є особливо 

важливим періодом інтенсивного психічного й особистісного розвитку, що 
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відіграє важливу роль у становленні особистості і формуванні її первинного 

світогляду, самосвідомості, розвитку соціальних властивостей, а також є 

найсприятливішим у забезпеченні повноцінного загального розвитку дитини, 

готовності до школи, набуття життєвого досвіду.  

 

 

1.3 Генезис поняття «інклюзивна освіта в закладах дошкільної 

освіти» в адміністративно-правовій науці та у вітчизняному законодавстві 

 

Одним з основних принципів створення єдиного світового освітнього 

простору і, відповідно, включення до нього України є доступність якісної 

освіти, зокрема й для дітей з особливими освітніми потребами. З огляду на це 

особливої актуальності набуває інклюзія в освіті, яка має на меті ліквідувати 

соціальну ізольованість (виключення), що є наслідком негативного ставлення 

до поняття різноманітності. 

Передусім варто зазначити, що особа з особливими освітніми 

потребами – особа, яка потребує додаткової постійної чи тимчасової підтримки 

в освітньому процесі для забезпечення її права на освіту [59]. Утім, на сьогодні 

ні на міжнародному, ні на національному рівні немає спільної узгодженої 

термінології категорій дітей з інвалідністю та/або особливими освітніми 

потребами. Так, в українському законодавстві використовуються терміни: 

«діти / люди з порушеннями розумового та/або фізичного розвитку», 

«діти/люди з неповносправністю», «діти/люди з розумовою відсталістю», 

«особи з особливими потребами», «діти з особливостями психічного та 

фізичного розвитку» тощо [60]. Часто вживають і термін «діти з обмеженими 

можливостями» – це загальний термін на позначення дітей, у яких 

простежуються будь-які обмеження в психічному і (або) фізичному здоров’ї чи 

розвитку і які потребують створення спеціальних умов навчання. Це діти з 

порушенням мови, слуху, зору, опорно-рухового апарату, інтелекту, зі 

затримкою психічного розвитку. Водночас стосовно таких дітей варто вживати 
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термін «діти з особливими освітніми потребами», оскільки обмеження 

можливостей участі людини з проблемами в психофізичному розвитку в 

освітньому процесі викликає в неї особливі потреби в спеціалізованій допомозі, 

щоб подолати ці обмеження. За змістом термін «діти з особливими освітніми 

потребами» ширший, ніж термін «діти з обмеженими можливостями здоров’я», 

тому що охоплює також дітей, що мають проблеми з мовними бар’єрами, 

соціалізацією, порушенням працездатності тощо. 

Дослідженню проблем інклюзії присвячено багато робіт учених – 

педагогів, юристів та економістів – провідних демократичних країн (Bartolome; 

Corbett; Kugelmass; Ainscow, Miles; Lewis, Norwich) [202; 203; 207; 217; 218]. 

Як наголошує І. Ю. Хомишин, у наш час інклюзивна освіта, стаючи 

реальністю, неухильно «долучає» і «втягує» в себе всі країни світу. Але 

інтенсивно входячи в практику, інклюзивна освіта ставить перед освітньою 

системою багато складних питань і нових завдань. На відміну від зарубіжної 

системи освіти, в якій інклюзія має багатий досвід і законодавче закріплення, 

наша вітчизняна інклюзія тільки починає складатися і розвиватися [193, 

с. 53]. 

Загалом в Україні до 90-х років XX ст. освіта для дітей з особливими 

потребами розвивалася сегрегаційним шляхом. А на міжнародному рівні 

принципи інклюзії вперше зафіксовано в Саламанській декларації про 

принципи, політику та практичну діяльність у галузі освіти осіб з особливими 

освітніми потребами (Іспанія, 1994, ЮНЕСКО). Саме в цьому документі 

вперше було наголошено на необхідності проводити освітні реформи в напрямі 

інклюзивної освіти. Зокрема, наголошується, що пріоритетним з погляду 

політики та бюджетних асигнувань для країн має бути «вдосконалення системи 

освіти, що дозволило б охопити всіх дітей, незважаючи на індивідуальні 

відмінності або труднощі»; законодавчо визнати принцип інклюзивної освіти, 

який полягає в тому, що «всі діти йдуть у звичайні школи, якщо тільки немає 

серйозних причин, які зобов’язують діяти інакше»; всіляко «заохочувати 

обміни з країнами, що мають досвід у галузі інклюзивних шкіл»; «заохочувати і 
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полегшувати участь батьків, громад та організацій осіб з інвалідністю у 

процесах планування та ухвалення рішень, що стосуються задоволення 

спеціальних освітніх потреб»; «докладати більше зусиль до розробки стратегій, 

що стосуються завчасного виявлення таких потреб, а також професійних 

аспектів інклюзивної освіти» [159]. 

13 грудня 2006 р. Організація Об’єднаних Націй прийняла Конвенцію про 

права інвалідів та Факультативний протокол до неї [136]. Україна ратифікувала 

цей документ 16 грудня 2009 р. Прийняття Конвенції ствердило «зміну 

парадигми» у ставленні й підходах до осіб з інвалідністю [52, c. 7]. 6 березня 

2010 року Конвенція набрала чинності. Відтоді імплементація Конвенції є 

одним із пріоритетних завдань українського уряду. 

На виконання вимог Конвенції постановою Кабінету Міністрів України 

від 01.08.2012 № 706 була затверджена Державна цільова програма 

«Національний план дій щодо реалізації Конвенції про права осіб з 

інвалідністю» на період до 2020 року [39]. 

Програма спрямована на заохочення, захист і забезпечення повного й 

рівного здійснення особами з інвалідністю всіх прав людини та 

основоположних свобод в усіх сферах суспільного життя з урахуванням 

положень Конвенції, а також вжиття заходів щодо поважного ставлення до 

їхньої гідності. Окрім того, задля забезпечення додержання та реалізації прав 

і свобод осіб з інвалідністю, відповідно до вимог Конвенції про права осіб з 

інвалідністю, було підписано Указ Президента України № 553/2016 «Про 

заходи, спрямовані на забезпечення додержання прав осіб з інвалідністю» 

[142]. 

У 2015 році Україна представила на розгляд Комітету ООН з прав осіб з 

інвалідністю Першу періодичну Доповідь про реалізацію положень Конвенції 

про права осіб з інвалідністю. Громадські об’єднання осіб з інвалідністю 

подали на розгляд Комітету Альтернативний звіт громадських організацій щодо 

виконання Конвенції ООН про права людей з інвалідністю. З метою подальшої 

імплементації Конвенції в Україні Комітет надав заключні зауваження стосовно 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/706-2012-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/706-2012-%D0%BF
https://www.president.gov.ua/documents/5532016-20914
https://www.president.gov.ua/documents/5532016-20914
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/212/26/PDF/G1421226.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/212/26/PDF/G1421226.pdf?OpenElement
http://ud.org.ua/images/pdf/zagubleni_prava.pdf
http://ud.org.ua/images/pdf/zagubleni_prava.pdf
https://www.msp.gov.ua/files/inv/CRPD-Concluding-Observations-UA-Ukrainian.doc
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первинної доповіді України про стан реалізації Конвенції ООН про права осіб з 

інвалідністю [154]. 

Тож можна вважати, що розроблено концепцію інтегрованого навчання і 

виховання з опорою на «український чинник», яка містила положення про 

формування батьківської толерантності, ранньої диференціації, корекції і 

контролю за розвитком дітей, обліку зон актуального, найближчого і 

перспективного розвитку, надання кваліфікованої консультативної допомоги 

педагогам і батькам, підготовку фахівців дефектологічного профілю тощо. 

Аналіз діяльності вітчизняних експериментальних майданчиків з 

організації інтегрованого навчання дітей-інвалідів дає підстави констатувати, 

що в нашій державі уже є сформовані моделі інклюзивної освіти [189]. Проте 

більшість з них прописано фрагментарно, є чимало проблем, які потребують 

негайного розв’язання. Так, зокрема, немає, як ми вже зауважували, єдиної 

наукової термінології в рамках теорії інклюзивної освіти, спостерігається різке 

зростання первинної потреби організації доступної освіти для дітей з 

особливими освітніми потребами (часто на мережевому рівні), потрібно 

розробити теоретичні основи, технології створення інклюзивної освіти в 

закладах дошкільної освіти, а також умови, критерії, показники оцінки її 

функціонування. Усе це й зумовлює актуальність нашого дослідження.  

Важливо те, що на межі XX–XXI ст. уряди більшості найбільш 

розвинених країн світу назвали концепцію інклюзивної освіти одним з 

пріоритетних напрямів удосконалення світової освітньої системи і політики, 

покликаної сприяти ефективному просуванню антидискримінаційних заходів, 

підвищенню якості освіти для всіх дітей відповідно до їхніх освітніх потреб в 

загальноосвітніх школах, враховуючи мігрантів, дітей різного соціального 

статусу, обдарованих дітей та дітей з обмеженими можливостями, що особливо 

важливо в контексті теми нашої роботи. 

В Україні початок інтеграційних процесів припав на 90-ті роки минулого 

століття. Спостереження за динамікою наукових досліджень у проблемному 

полі інклюзивної освіти дає можливість стверджувати про підвищену увагу до 

https://www.msp.gov.ua/files/inv/CRPD-Concluding-Observations-UA-Ukrainian.doc
https://www.msp.gov.ua/files/inv/CRPD-Concluding-Observations-UA-Ukrainian.doc
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зазначеної тематики з боку вчених різних галузей науки. Зокрема, вітчизняні 

фахівці трактують інклюзивну освіту як процес розвитку загальної освіти, що 

передбачає її доступність для всіх дітей – і з психофізичними недоліками, і 

здорових однолітків. Тому успішне її впровадження потребує формування 

нової філософії державної політики щодо дітей зазначеної категорії, реалізації й 

поширення моделі їх спільного навчання в загальноосвітніх навчальних 

закладах [86].  

Протягом багатьох десятиліть у фокусі численних зарубіжних дискусій 

(і у сфері педагогіки, і юридичної науки) є проблеми пошуку ефективних 

стратегій практичної реалізації теоретичних підстав інклюзії, що сприяють 

досягненню глобальної мети інклюзивної освіти – створення інклюзивного 

суспільства як справді гуманістичного суспільства, основою якого є інклюзивна 

культура [52]. І на цей час в результаті продуктивного міжнародного 

співробітництва та науково-практичної діяльності педагогів вироблено спільні 

ефективні напрями в реалізації інклюзивної освіти як важливого етапу у 

глобальному розвитку людства. 

Витоки багатьох сучасних дилем, зокрема системи освіти, пов’язані з 

соціальними, правовими й освітніми змінами, відбувалися в суспільстві 

впродовж усього його розвитку. Аналіз зарубіжних і вітчизняних джерел 

показав, що виникнення феномену «інклюзивна освіта» зумовлено насамперед 

трансформацією суспільної свідомості стосовно дітей з обмеженими 

можливостями. Як відомо, про добробут суспільства можна стверджувати 

з огляду на те, як воно ставиться до дітей, людей похилого віку і людей з 

обмеженими можливостями.  

Історичні факти є свідченням того, як за період майже двох століть 

внаслідок безперервної боротьби прогресивно мислячих представників науки, 

культури, медицини, освіти з панівною в суспільстві ідеологією стосовно дітей 

з обмеженими можливостями поступово змінювався вектор ставлення 

суспільства до них: повне неприйняття і навіть знищення – сегрегація – 
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інтеграція – інклюзія [222, p. 297]. Ці процеси є спільними для більшості країн 

світу.  

Таке ставлення було детерміновано насамперед історично сформованим 

соціокультурним контекстом негативного сприйняття таких дітей суто з точки 

зору природи виникнення в них дефекту, що зумовило появу низки нерідко 

протилежних парадоксальних суджень про призначення такої дитини в 

суспільстві: від привласнення нею магічних здібностей, оповитих аурою 

чарівництва, до ставлення до них як до «демонічним істот». Характерно, що 

таке упередження поділяли не тільки звичайні громадяни, а й представники 

інтелігенції (лікарі, юристи, філософи) [206]. 

Важливим історичним етапом, який заклав фундамент для стійкого 

багатовікового упередження до дітей, вигляд яких разюче відрізнявся від інших 

людей, є період античності [206]. Найбільш яскравим відображенням загальної 

позиції античної цивілізації стосовно розумово і фізично неповноцінних дітей є 

тотальне агресивне їх відторгнення в Стародавній Спарті, Афінах і Римі. 

Незважаючи на відмінність у соціально-політичному устрої цих держав, що 

дійшли до сучасної епохи, нечисленні факти історичних хронік свідчать про те, 

що ізоляція і примусова евтаназія хворих і фізично слабких немовлят як 

непотрібних членів суспільства були загальновизнані в античному світі [206].  

Свідчення про негативне ставлення у Стародавній Греції та Римі до 

людей, які мали ті чи інші фізичні вади, знаходимо в багатьох творах 

давньогрецьких філософів. Наприклад, Аристотель (нар. 384 року до н. е.) 

вважав, що потрібний закон, який би «попереджав вирощування дітей-калік»; 

що людей з інвалідністю «не слід виправляти» і не «слід допускати до 

суспільного життя». Сенека (нар. в 4 році до н. е.) писав: «Ми вбиваємо калік і 

топимо тих дітей, які народжуються на світ кволими і спотвореними. Ми 

робимо так не через гнів і прикрість, а керуючись правилами розуму: 

відокремлювати непридатне від здорового» [101, с. 44–45]. Позиція Сенеки 

типова для громадянина військової держави, якою була Римська імперія. Її 

ідеалом був воїн; повноліття римського юнака означало його здатність нести 
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військову службу. З погляду Римської держави, дитина-інвалід, яка навіть 

належала до вищого сану, була неповноцінною і непотрібною для суспільства. 

Закони Лікурга (IX–VIII ст. до н. е.) рекомендували позбавляти життя дітей з 

фізичними вадами. У Спарті існував звичай, за яким новонароджену дитину 

клали до ніг старійшин, і якщо вони не знаходили вад розвитку, то її брали на 

руки. Це означало, що вона отримала право на життя. Якщо дитину з землі не 

брали на руки, то цим їй був підписаний смертний вирок. Подібне ставлення до 

«неповноцінних дітей» було нормою для всієї Стародавньої Греції протягом 

століть [52, c. 20].  

Однак в античному світі до людей з інвалідністю ставилися з 

упередженням не тільки тому, що вони не могли брати участь у суспільному 

житті та бути «повноцінними громадянами» (громадянин володів сукупністю 

політичних, майнових та інших прав й обов’язків), але й тому, що їх вади 

викликали містичний жах і вірування в те, що їхня хвороба має демонічне 

походження. Дехто вірив (і досі є такі), що Бог «створив інвалідність» як метод 

покарання – або самої особи, або батьків. Інші розглядали «інвалідність» як 

спеціальний подарунок від Бога і вірили, що людина з інвалідністю має на землі 

більш значущу мету. Про людей, які мали напади (або «судоми»), часто 

говорили, що до них «торкнувся пальцем Бог» та вважали їх святими. 

Гіппократ (460–357 до н. е.), «батько медицини», піддав це твердження сумніву, 

припустивши, що напади – результат фізичних причин, а не божественного 

втручання. Він писав: «На мою думку, це не більш «божественна» або не більш 

священна, ніж будь-які інші, хвороба, вона має природну причину, а її уявна 

божественна природа виникла з причин неосвіченості людей та їх здивованості 

особливим її характером». Для Гіппократа увага до тіла була в руках самої 

людини, а не в руках богів [52, c. 19]. 

У зв’язку із цим варто зазначити, що хоча з часом було введено низку 

обмежень з цього питання, діти з порушеннями психофізичного розвитку і 

надалі були абсолютно безправними, у суспільстві домінували тенденції 

ізоляції таких дітей з життя суспільства. В історії збереглися фрагментарні 
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відомості про життя великих людей давнини, які мали порушення фізичного 

розвитку, таких як поет Гомер, філософ Дідім Сліпий, байкар Езоп, поет 

Тіртеос. 

У період Середньовіччя ставлення суспільства до дітей з фізичними і 

психічними недугами не стало більш гуманним. Незважаючи на кардинальні 

зміни, що відбувалися в багатьох зарубіжних країнах протягом півтора 

тисячоліття (реформи державного устрою, становлення нової ідеології, 

утвердження нових цінностей, нової релігії, розвиток наукової думки), у 

середньовічному законодавстві юридичний статус дітей з обмеженими 

можливостями не переглядався.  

За даними деяких історичних свідчень, типову позицію європейського 

суспільства стосовно таких дітей можна виразити через термін «ідіот» (від грец. 

«Idiotos» – невіглас; особа, яка не бере участі в суспільному житті) [101, c. 16]. 

Саме цей термін широко використовували аж до XVIII ст. на позначення дітей з 

будь-яким рівнем психофізичного порушення, від незначного до вираженого. 

Такі діти не мали медичної, соціально-культурної підтримки, більше того, їх 

повністю «виключили» з нормального життя суспільства аж до середини 

XVIII ст. [101, c. 21]. Тобто аналізований період є періодом повної соціальної і 

педагогічної ізоляції дітей з обмеженими можливостями. 

Стосовно навчальних матеріалів для дітей з особливими потребами, то, 

скажімо, в країнах Західної Європи на початку XVI ст. з’являються перші 

підручники-хрестоматії для навчання дітей з вадами здоров’я, а з 

середини XVII ст. починають відкривати спеціалізовані школи. Фактично до 

50-х років XX ст. діти з психофізичними порушеннями навчалися ізольовано 

від інших дітей у спеціальних (корекційних) загальноосвітніх закладах.  

Загалом у більшості країн Європи й Америки державні системи здобуття 

освіти дітьми з особливими освітніми потребами представлені трьома 

моделями: сегрегаційна, інтеграційна й інклюзивна, відповідно, історію їхнього 

розвитку умовно можна поділити на три періоди: середина XVII ст. – 60-ті роки 

XX ст. – сегрегаційна («медична») модель; середина 60-х – 80-ті роки – 
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інтеграційна («модель нормалізації»); 80-ті роки – досі – інклюзивна («модель 

включення») [6]. 

Значний вплив на зміну й розширення державної політики стосовно дітей 

з обмеженими можливостями, зокрема в галузі освіти, мали політичні, 

соціально-економічні та культурні процеси, що відбувалися за кордоном 

у XVIII–XIX ст. Вперше у світовій історії відбулися кардинальні зміни в 

соціальному статусі дітей з обмеженими можливостями, які отримали офіційну 

державну підтримку.  

Ухвалення низкою зарубіжних країн закону про обов’язкову загальну 

безкоштовну початкову освіту поклало початок стрімкому розвитку систем 

спеціальних установ у країнах, які є центрами світового культурного, наукового 

та політичного життя (Австралія, Австрія, Англія, Німеччина, Данія, Італія, 

Нідерланди, США, Франція, Швеція), визначило джерела фінансування, 

сприяло розробці цілей і методів навчання. У наукових поглядах деяких вчених 

простежується також зародження ідеї спільного навчання дітей з особливими 

потребами та здорових школярів [70]. У зв’язку із цим варто зауважити, що 

зміни, які відбуваються в суспільстві загалом і в системі освіти зокрема, 

привели до створення системи спеціальних шкіл та спеціальної педагогіки, як 

окремого напряму, орієнтованого на вивчення потреб таких дітей. Розширення 

системи спеціальних шкіл дало змогу, з одного боку, глибше вивчити 

порушення дітей з різними патологіями, а з іншого – сприяло їх соціальній та 

освітній ізоляції. 

Здійснений аналіз показав, що перші спроби навчання дітей з особливими 

потребами були звернені на тих, у яких були порушення слуху, зору, а також 

розумово відсталих дітей [198]. Практично немає історичних оглядів, які 

відображають теоретичні та практичні дослідження з питання навчання інших 

категорій дітей, щоправда, у деяких педагогічних дослідженнях цей процес 

розкрито вибірково. Досить обмеженими є відомості і щодо реалізації ідеї 

спільного навчання дітей з особливими потребами і здорових дітей в 
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аналізований період, що, на наш погляд, багато в чому зумовлено тим, що це 

навчання розглядалося як неефективне і недоцільне з позиції держави. 

Із 1717 р. уряд Німеччини особливу увагу приділяє реалізації державного 

проєкту, спрямованого на забезпечення можливості здобуття всіма дітьми у віці 

від 5 до 12 років початкової освіти. До середини XIX ст. більшість федеральних 

земель Німеччини прийняли Закон про обов’язкову початкову освіту, що дало 

змогу школам офіційно отримати статус державних установ, контроль за 

діяльністю яких здійснювали спеціально створені органи управління на всій 

території країни.  

Так, перші кроки в індивідуальному навчанні глухонімих дітей зробили 

лікар В. Кергер, педагог Г. Рафел, сурдопедагоги С. Гейніке й І. Арнольді. 

Плідна робота цих вчених з пошуку ефективних методів і засобів 

індивідуального навчання глухонімих дітей, основу якого становив 

міждисциплінарний підхід (природознавство, загальна педагогіка, медицина), 

стала базою для подальшого розвитку колективних форм організації навчання 

таких дітей. Найбільших успіхів в галузі впровадження теоретично осмислених 

і науково обґрунтованих передових ідей у практику загального навчання 

глухонімих дітей досяг С. Гейніке, відомий в історії сурдопедагогіки як творець 

«чистого усного методу» [49]. У 1778 р. в Лейпцигу С. Гейніке заснував 

перший у Німеччині Інститут для глухонімих, а 1788 р. в Берліні було відкрито 

другий інститут. Подальший розвиток ідей групового навчання глухонімих 

дітей представлено теоретичними працями та досвідом педагогічної діяльності 

засновників «природного методу навчання глухих дітей» Ф. М. Гілля і 

Й. Фаттера. 

Перші спроби залучення людей з обмеженими фізичними можливостями 

до фізичної культури та спорту були історично зафіксовані ще 1888 р., коли в 

Берліні сформувався перший спортивний клуб для людей з вадами слуху. 

А перші Всесвітні ігри глухих (пізніше – Дефлімпійські ігри) відбулись дещо 

пізніше – 10–17 серпня 1924 р. в Парижі. Саме під час проведення цих ігор, 

16 серпня, було засновано Міжнародний спортивний комітет глухих. Відтоді 
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бере свій початок естафета проведення Дефлімпійських ігор та становлення 

спорту людей з вадами слуху [52, с. 19].  

Із прийняттям Закону про загальну початкову освіту в Німеччині 

відбувається становлення процесу навчання сліпих дітей. Новатором у галузі 

організації шкіл для сліпих дітей був німецький тифлопедагог А. Цейне, який 

відкрив у співпраці з французьким педагогом В. Гаюї перший навчальний 

заклад такого типу в герцогстві Шлезвіг-Гольштейн. Створення другої школи 

для незрячих дітей у Саксонії поклала початок поступового розвитку системи 

шкіл для сліпих дітей на всій території Німеччини. 

Безумовною заслугою прогресивних німецьких вчених в галузі навчання і 

виховання глухонімих і сліпих дітей є, на наш погляд, створення теоретично 

обґрунтованої та реалізованої на практиці програми підготовки педагогів до 

роботи з дітьми цієї категорії. Наприклад, упродовж 1832–1834 рр. понад сто 

педагогів-наставників пройшли курси щодо роботи з особливими дітьми в 

народних школах [200].  

У 1841 р. швейцарський психіатр Й. Гуггенбюль відкрив першу 

інтеграційну установу – Абендбергську школу-притулок для кретинів та ідіотів, 

у якій був додатковий клас для здорових дітей. У такий спосіб у здорових дітей 

мали виховувати соціальну толерантність і водночас вони були зразком для 

наслідування для дітей з порушенням психічного розвитку [40]. Тотальне 

введення в практику народних шкіл ідеї загальної обов’язкової початкової 

освіти призвело до створення «додаткових класів» для учнів, які відстають. 

Однак така практика багато в чому засвідчила свою неефективність, оскільки 

більшість дітей, повертаючись у звичайний клас, знову відставали від 

програми. Наслідком такої експериментальної роботи стало відкриття 

«допоміжних шкіл», перші з яких відкрили 1881 р. в Лейпцигу і Брауншвейгу. 

Подібна реалізація практики організації допоміжних шкіл-інтернатів та 

додаткових годин характерна для Австрії і Швейцарії в 1816 р. Так, в Австрії 

було створено навчально-виховний заклад для недоумкуватих дітей, 1841 р. в 
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Швейцарії відкрили Лікувальний заклад для недоумкуватих і божевільних дітей 

[70]. 

Отже, у другій половині XIX ст. в Німеччині і деяких інших 

німецькомовних країнах почався процес масового навчання дітей в народних 

школах, а також спостерігаються перші спроби інтегрованого навчання дітей. 

На думку більшості дослідників, велику роль не тільки у становленні 

системи освіти дітей з обмеженими можливостями, але і спробах реалізації 

інтегрованого підходу відіграла Франція. Починаючи з кінця XVIII ст. 

французькі вчені, педагоги, представники медицини (А. Перейра, Ф. Пінель, 

Ж. Ескіроль, Ж. Ітард, Е. Сеген, Р. А. Сікар, Ш.-Л. де Леппе, В. Гаюї, Л. Брайль, 

Д. Бурневіль, А. Біне, А. Сімон та ін.) не тільки цілеспрямовано створювали 

науково й методично обґрунтовану базу для організації процесу навчання цієї 

категорії дітей, а й домоглися великих успіхів в цьому процесі не тільки у 

Франції, а й в усьому світі. 

У добу Середньовіччя у Франції та Англії піклування про осіб, які 

зазнали каліцтва під час військових дій, було покладене на монастирі, які 

отримували фінансування з державної казни. Король Франції Людовик XIV, як 

і його попередники, вирішив виявити турботу про інвалідів війни, які 

«ризикували своїм життям і проливали кров на захист монархії». У 1670 р. він 

видав спеціальний Указ і започаткував будівництво в Парижі Дому інвалідів 

(Hotel des Invalides) для проживання поранених та бездомних солдатів. Відтоді 

все фінансування з державної казни надходило в Дім інвалідів. Були роки, коли 

цей заклад приймав близько 6000 ветеранів, які об’єднувалися в роти та 

працювали в ремісничих цехах. Сьогодні тут проживає менше ста військових 

пенсіонерів. Особливу турботу про інвалідів війни проявив Наполеон Бонапарт. 

Під час його правління інваліди війни займали почесне місце в армії та в 

суспільстві. З-поміж поранених він створив спеціальні роти і розмістив їх в 

різних містах, які потім стали для цих осіб «місцями піклування». За прикладом 

Франції аналогічні підрозділи з інвалідів війни були організовані і в Пруссії. По 

змозі ці роти виконували різноманітні обов’язки внутрішньої служби. 
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Наприклад, 1887 р. існувала палацова гвардійська рота з осіб з інвалідністю [52, 

с. 20].  

Важливо відзначити, що події Великої французької буржуазної революції 

(1789–1793) послугували передумовами до розвитку прогресивних ідей 

гуманізму стосовно дітей з особливими освітніми потребами, які знайшли своє 

відображення в працях великих філософів-просвітителів (Дж. Локк, Ф.-

М. А. Вольтер, Д. Дідро та ін.). Уже 1793 р. французький Конвент в Декларації 

прав людини і громадянина та низці декретів офіційно заявив, що турбота і 

допомога нещасним людям є священним обов’язком кожного громадянина, що 

послугувало твердженням гуманного ставлення до людей з обмеженими 

можливостями. Особливо наголошувалося, що суспільство відповідальне за 

життя душевнохворих та інвалідів [70]. Ухвалення Декларації прав людини 

стало поштовхом до розширення практики громадського піклування, до вжиття 

низки соціально-педагогічних заходів стосовно дітей з обмеженими 

можливостями. 

Основоположником становлення системи спеціального навчання 

глухонімих дітей у Франції був Д. Дідро, просвітницька діяльність якого була 

спрямована передусім на зміну громадської свідомості щодо дітей з 

порушеннями слуху та зору. У публіцистичних роботах «Лист про сліпих для 

повчання зрячим» (1749), «Лист глухим і німим» (1751) французький 

просвітитель зробив першу у світі спробу актуалізувати увагу суспільства на 

психологічних проблемах сліпих і глухих людей, обґрунтовуючи можливість 

гармонійної взаємодії в суспільстві всіх людей за допомогою організації 

цілеспрямованого процесу навчання і виховання таких дітей відповідно до 

індивідуальних особливостей їхнього розвитку, починаючи з періоду раннього 

дитинства [70]. 

Подальший розвиток ідеї Д. Дідро отримали в філантропічній діяльності 

Ш.-М. де Леппе, В. Гаюї, Р. А. Сікара. Так, 1770 р. Ш.-М. де Леппе, який здобув 

популярність як творець «мімічного методу», відкрив першу у Франції 
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приватну школу – Паризький інститут глухонімих, який 1789 р. отримав статус 

національного інституту. 

Після Другої світової війни почали активно долучатись до спорту 

інваліди з порушеннями опорно-рухового апарату. Так, 1944 р. в межах 

проведення обов’язкової частини комплексного лікування була спеціально 

впроваджена спортивна програма для «візочників». Розробником її був Людвіг 

Гуттманн – нейрохірург німецького походження, який емігрував до Великої 

Британії 1939 р., рятуючись від нацистської окупації. Згодом, 1948 р., він став 

ініціатором проведення спортивних змагань як складової частини процесу 

реабілітації військових з пошкодженнями спинного мозку, отриманими під час 

Другої світової війни. 28 липня 1948 р. в госпіталі Сток-Мандевілю (Англія) 

були проведені перші ігри серед спортсменів на візках, які стали прототипом 

Параолімпійських. Вони започаткували нову еру для людей з обмеженими 

фізичними можливостями – еру спортивних звитяг та перемог над 

перешкодами, які вибудовує світ. Назви «Паралімпійські» ці ігри в той час ще 

не отримали [52, с. 19].  

По суті, ідею інклюзії простежуємо ще в Загальній декларації прав 

людини 1948 року, де мовиться, що «кожен має право на освіту... освіта 

повинна бути спрямована на розвиток людської особистості і посилення 

поваги прав людини і основних свобод...». Ще низка міжнародних 

документів у сфері освіти підтверджує, що на законодавчому рівні закріплені 

права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття освіти в освітніх 

організаціях вищої освіти. Дійсно, у багатьох країнах світу інклюзія успішно 

функціонує вже десятки років. Серед них – Іспанія, Швеція, Данія, Бельгія, 

Канада, Кіпр, Великобританія, США. Однак реальні спроби залучити молодь 

з особливими потребами до освітнього процесу поки стикаються з багатьма 

перешкодами. 

Рада Європи відзначає, що попри загальну позитивну тенденцію у сфері 

вищої інклюзивної освіти і надалі простежуються проблеми, а саме: 
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а) порушення пропорційності здорових студентів і студентів з 

обмеженими можливостями в університетах Європейського Союзу (від 0,5 % 

до 5 % від загальної кількості, особливо не вистачає дівчат-інвалідів); 

б) недостатня організація фізичної доступності до навчальних споруд, 

аудиторій тощо (найбільшою мірою це стосується класичних вишів, які не 

бажають перебудовувати стародавні архітектурні споруди, посилаючись на 

їхню історичну та культурну цінність); 

в) залишки древніх стереотипів, що обумовлюють особливе ставлення до 

студентів з інвалідністю з боку однолітків і викладачів (відстороненість, 

ізольованість або, навпаки, надто високу опіку, поблажливість тощо). 

Традиційно поняття інклюзивної освіти обмежувалося визначеннями, що 

стосуються здебільшого реалізації права на освіту і соціальну інтеграцію 

вихованців з особливостями психофізичного розвитку. Зокрема, найбільш 

універсальним є трактування інклюзивної освіти як педагогічного та 

соціального феномену, що надає рівний доступ до якісної освіти всіх дітей без 

винятку. Це визначення ґрунтується на гуманізмі, балансі інтелектуальних, 

етнічних і фізіологічних компонентів. Однак його концепція еволюціонувала в 

бік ідеї про те, що всі без винятку діти повинні мати однакові права, умови і 

можливості у сфері освіти, незалежно від їхнього культурного, економічного і 

соціального статусу. Тому в сучасних умовах важливими є зусилля вчених, 

методистів, педагогів-практиків, спрямовані на розробку психолого-

педагогічних та організаційно-управлінських основ дошкільної інклюзивної 

освіти з урахуванням національних інтересів, відповідного нормативно-

правового, навчально-методичного, кадрового та матеріально-технічного 

забезпечення [85, с. 99]. Та чи готові до таких змін і перетворень в освіті 

держава і саме суспільство? На жаль, не всі суб’єкти освітнього процесу до 

кінця розуміють суть методів інклюзивного навчання. Тому для роботи з 

людьми з особливими потребами потрібно проводити спеціальні курси, 

забезпечувати їх навчально-методичними посібниками. 
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Отже, інклюзія – це перший крок до того, щоб людина з особливими 

освітніми потребами чи людина з інвалідністю могла стати частиною соціуму. 

Серед складників інклюзії виділяють: 

1) присутність (можливість вчитися в освітній установі і забезпечення 

необхідних для цього умов); 

2) участь (позитивний досвід, який набувається в процесі навчання, і саме 

ставлення людини з обмеженими можливостями до самої себе в цьому процесі); 

3) досягнення (комплексний результат навчання). 

Кожна людина має право на повноцінне життя, освіту, якість яких не 

відрізняється від якості освіти інших людей, незалежно від стану здоров’я, 

наявності фізичного чи інтелектуального порушення. Це основний принцип в 

організації інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами, 

він закріплений в Саламанській декларації про принципи, політику та 

практичну діяльність у галузі освіти осіб з особливими освітніми потребами 

(1994) [159].  

Отже, попри кардинальні зміни в суспільній свідомості стосовно дітей з 

порушеннями розумового і фізичного розвитку, законодавчо закріплене право 

цієї категорії дітей на загальну початкову освіту, на активну пропаганду 

провідних представників благодійних організацій, філософів-просвітителів, 

прогресивних педагогів того часу, у суспільстві й надалі домінувала ідея 

«сегрегації», яка зумовила розвиток системи спеціальних установ, формування 

яких було завершене за кордоном до початку XX ст. Однак принципово 

важливим є те, що в досліджуваний період відбувалося зародження ідеї інклюзії 

та спостерігалися перші спроби її реалізації. 

Зародження ідей інклюзивної освіти в Україні проглядається в Концепції 

інтегрованого навчання осіб з обмеженими можливостями здоров’я (зі 

спеціальними освітніми потребами), розробленої на основі «Індексу інклюзії» 

[56]. Цей інструмент (механізм) моніторингу інклюзивних шкіл розробили 

(працювали над цим впродовж трьох років) британські вчені Мел Ейнскоу і 

Тоні Бут за участю групи британських педагогів, батьків, працівників управлінь 
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освіти, учених і представників громадських організацій людей з інвалідністю 

[170]. Першу версію «Індексу інклюзії» опублікував Центр досліджень 

інклюзивної освіти (Centre for Studies on Inclusive Education, Велика Британія) в 

березні 2000 р. Другу версію посібника перевидано у вересні 2002 р. «Індекс 

інклюзії» перекладено уже понад 30 мовами та використовується в багатьох 

країнах світу. Міжнародна комісія ЮНЕСКО розглядає зараз можливість 

розробки посібника для країн, що розвиваються [53]. 

У 2001–2007 рр. Міністерство освіти і науки України (далі – МОН) 

пілотувало проєкт «Соціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей з 

особливостями психофізичного розвитку шляхом організації їх навчання у 

загальноосвітніх навчальних закладах». Саме тоді почався дієвий пошук 

відповіді на запитання, як інтегрувати дітей з особливими потребами до 

загального освітнього процесу. 

Другим етапом експерименту був українсько-канадський проєкт 

«Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні», який тривав з 

2008-го по 2012 р. Задля підтримки інклюзивної освіти в Україні була створена 

Мережа на підтримку інклюзії «Школа – для всіх» [168]. Мережа об’єднала 

громадські організації, батьківські групи, навчальні заклади та інші інституції, 

що зацікавлені в просуванні інклюзивної політики та інклюзивного навчання в 

Україні на всіх суспільних рівнях. 

У грудні 2009 р. Україна ратифікувала основні міжнародні документи у 

сфері забезпечення прав дітей згідно зі світовими стандартами освіти, 

соціального захисту та охорони здоров’я. Передусім йдеться про ст. 24 

Конвенції ООН про права людей з інвалідністю, в якій визначено обов’язок 

держави щодо реалізації інклюзивної моделі освіти, тобто створення такого 

предметно-просторового спеціального середовища, яке дало б змогу всім дітям 

бути однаково рівними учасниками навчального процесу в єдиному освітньому 

просторі відповідно до їхніх особливостей, потреб і можливостей. 

Важливим здобутком стала українська версія «Індексу інклюзії» – добірка 

практичних матеріалів на допомогу в плануванні дій зі створення та розвитку в 
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навчальних закладах інклюзивного навчального середовища для всіх учасників 

навчального процесу [59]. Українська версія посібника була створена в рамках 

проєкту «Використання індексу інклюзії для розвитку інклюзивної школи», 

який здійснювався у 2011 р. 

5 липня 2017 р. Президент України підписав ухвалений 23 травня того ж 

року Закон «Про внесення змін до Закону України “Про освіту” щодо 

особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх 

послуг». 

5 вересня 2017 р. було прийнято новий Закон України «Про освіту» [144]. 

Відтоді діти з особливими освітніми потребами мають повне право здобувати 

освіту в усіх навчальних закладах, зокрема й безоплатно в державних та 

комунальних, незалежно від «встановлення інвалідності». Діти з особливими 

освітніми потребами мають право на: 

 дистанційну та індивідуальну форми навчання; 

 психолого-педагогічну та корекційно-розвиткову допомогу;  

 інклюзивні та спеціальні групи (класи) у загальноосвітніх 

навчальних закладах;  

 «підлаштовані» для їхніх потреб загальноосвітні школи і класи, 

тобто на відповідні архітектурні перепланування; 

 корекційних педагогів, тьюторів, психологів; 

 адаптовані навчальні плани та програми, методи та форми 

навчання, ресурси спеціальної освіти, партнерство з громадою [59].  

Загалом же реалізація нового підходу до освіти дітей з обмеженими 

можливостями здоров’я в Україні здійснюється поступово. Так, станом 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-го в Україні створено 13 782 інклюзивні класи. 

У 2019/2020 н. р. 35 % від загальної кількості закладів загальної середньої 

освіти організували інклюзивне навчання. 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2053-19
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2053-19
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2053-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
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У закладах дошкільної освіти станом на 1 січня 2020 р. здобували освіту 

4681 вихованець з особливими освітніми потребами. Також із 2019/2020 н. р. 

інклюзивне навчання запроваджено в закладах професійної, професійно-

технічної та вищої освіти, де інклюзивно навчаються 1312 здобувачів освіти з 

особливими освітніми потребами. 

Водночас зазначимо, що, згідно із статистичними даними МОН, у 2019 р. 

в Україні було здійснено такі кроки щодо інклюзивного навчання: 

 забезпечено створення додаткових 86 інклюзивно-ресурсних центри 

(далі – ІРЦ) для досягнення мережі в 610;  

 скеровано з Держбюджету 39 млн грн на оснащення ІРЦ за єдиним 

переліком обладнання (загалом за 2018–2019 рр. сума становить 139 млн грн); 

 скеровано з місцевих бюджетів на ремонти приміщень та 

оснащення ІРЦ у 2018–2019 рр. 223,6 млн грн; 

 вперше закуплено інструментарій міжнародного рівня, всі 

699 комплектів сучасних методик для комплексної психолого-педагогічної 

оцінки розвитку дітей доставили до наявних ІРЦ; 

 проведено підготовку «тренерів для тренерів» щодо використання 

комплектів сучасних методик, які надалі можуть здійснювати підготовку фахівців; 

 вперше забезпечено масове навчання 896 психологів ІРЦ за кошти 

державного бюджету проведенню комплексної психолого-педагогічної оцінки;  

 вперше проведено зовнішнє незалежне комп’ютерне оцінювання 

отриманих педагогічними працівниками знань; 

 вперше педагогічні працівники (507 фахівців ІРЦ) отримали 

сертифікати міжнародного зразка; 

 з метою диджиталізації послуг забезпечено функціонування 

системи автоматизації роботи ІРЦ (доступ через портал); 

 скеровано 320,7 млн грн з Держбюджету на забезпечення надання 

(проведення) в закладах загальної середньої та дошкільної освіти корекційно-

розвиткових і психолого-педагогічних послуг (занять); 

http://ircenter.gov.ua/
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 направлено 169,8 млн грн з Держбюджету на забезпечення закупівлі 

спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку для дітей з особливими 

освітніми потребами (далі – діти з ООП) у закладах дошкільної, середньої та 

професійної (професійно-технічної) освіти за кошт держави; 

 розроблено й забезпечено прийняття постанов Кабінету Міністрів, 

що регламентують організацію інклюзивного навчання в закладах дошкільної, 

професійної (професійно-технічної), вищої та позашкільної освіти; 

 оновлено перелік засобів корекції психофізичного розвитку для 

дітей, що навчаються в інклюзивних групах / класах і спеціальних 

групах / класах, та введено єдині підходи для всіх закладів освіти; 

 прийнято постанову Кабінету Міністрів України про продовження 

навчання дітей з ООП відповідно до їхніх потреб; 

 створено 1079 ресурсних кімнат для забезпечення інклюзивного 

освітнього середовища; 

 забезпечено придбання підручників для дітей з ООП (закуплено 

за кошт держави 30 назв підручників загальним накладом 85 544 

примірники); 

 підготовлено 75 тренерів із використання Міжнародної класифікації 

функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я дітей та підлітків 

(МКФ-ДП), які потім проводитимуть навчання на своїх територіях; 

 за кошти, відведені на розвиток Нової української школи, 

підвищено кваліфікацію за І півріччя 2019 р. майже 2 тис. асистентів учителів, 

що сприятиме підвищенню якості освіти в інклюзивних класах; 

 програмою підвищення фахової майстерності вчителів Нової 

української школи та працівників ІРЦ передбачено обов’язковий курс для всіх 

педагогічних працівників щодо особливостей роботи з дітьми з ООП в межах 

інклюзивного навчання; 

 затверджено Типову програму підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів відповідно до 

Концепції Нової української школи (наказ МОН від 13.01.2020 № 32); 
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 забезпечено проведення тестування ЗНО з окремих навчальних 

предметів шрифтом Брайля для здобувачів освіти з порушеннями зору [172]. 

Сучасний період політики модернізації вітчизняної освіти розпочато 

2014 року, коли новий погляд на якісний рівень і суспільну роль освіти 

зумовили Революція гідності, підписання Угоди про асоціацію України з 

Європейським Союзом. На початку цього періоду на засадах Болонського 

процесу із створення Європейського простору вищої освіти прийнято 

інноваційний Закон України «Про вищу освіту» [138], а 2015-го в контексті 

формування Європейського дослідницького простору – прогресивний Закон 

України «Про наукову і науково-технічну діяльність» [143]. У 2015–2016 рр. 

було внесено на розгляд парламенту й опрацьовано проєкт Закону України 

«Про освіту», а згодом, у 2017-му, його було прийнято [144]. Також 

підготовлено інші акти освітнього законодавства, що продовжили системне 

осучаснення законодавчої бази національної освіти [113, с. 5]. 

Отже, поняття інклюзії в Україні офіційно визнано не так давно, кілька 

років тому, і наразі закріплено в новому Законі «Про освіту» [144]. Тож і 

система інклюзивної освіти в Україні перебуває тільки на початкових стадіях 

свого розвитку. Попри це, сучасна вітчизняна освіта є показником 

інтелектуального, духовного, культурного, а також соціально-економічного 

розвитку суспільства. Загострення уваги держави до соціальних проблем, 

зокрема інклюзії, відображає систему нових підходів до осіб, які мають 

особливі освітні потреби. Впровадження інклюзивної освіти в Україні є 

відображенням об’єктивних вимог щодо забезпечення права на якісну освіту 

громадянам з особливими потребами. Адже їхня соціальна ізоляція негативно 

впливає на всі сфери їхнього життя та є перепоною для реалізації особистих 

здібностей і талантів. Тому проблема інклюзії актуальна, оскільки щороку 

зростає кількість осіб, які потребують отримання спеціальної освіти і послуг в 

умовах інклюзивного середовища [67, с. 54].  

Загалом, проведений аналіз наукових джерел щодо тенденцій розвитку 

інклюзивної освіти дітей дошкільного віку дає змогу стверджувати, що цей 
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процес має відбуватися поступово, на основі планування й реалізації системи 

послідовних адміністративних заходів, які забезпечували б дотримання певних 

вимог щодо її організації та нормативної регламентації.  

 

 

Висновки до розділу 1 

 

Обґрунтовано, що у дослідженні інклюзивної освіти в Україні об'єктивно 

необхідним є міжпарадигмальний діалог, залучення різних наук (філософії, 

педагогіки, психології, медицини, соціології та права), що дозволить 

об'єктивувати наукове знання про дитину з особливими освітніми потребами та 

дитину з інвалідністю. У центр уваги поставлено феноменологічно-

гуманістичну парадигму як нову теорію корекційно-розвиваючої освіти таких 

дітей. 

Виокремлено кілька підходів до розуміння процесу розвитку і 

формування особистості дитини: діяльнісний, особистісний, індивідуальний та 

інші. Теоретичними підходами у дослідженні гуманізації освіти та системи 

корекційно-розвиваючої освіти дітей з особливими освітніми потребами та 

дітей з інвалідністю є: на філософському рівні – екзистенційно-

феноменологічний підхід (Дж. Берклі), який передбачає звільнення від 

упереджень і висновків та обґрунтовує необхідність і можливість навчання всіх 

дітей без винятку; синергетичний (Г. Хакен), який відображає пошук 

нелінійних, неоднозначних рішень, співпрацю різних фахівців та їх кооперацію 

у сфері інклюзії; аксіологічний підхід (А. Асмолов), який визнає цінність всіх 

дітей незалежно від їх успіхів у житті; на загальнонауковому рівні – системний 

підхід (Дж. Локк, К. Ушинський), який відображає загальний зв'язок і 

взаємообумовленість всіх ланок педагогічної системи корекційно-розвиваючої 

освіти дітей з особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю; 

гуманістично-орієнтований підхід (А. Маслоу), що підкреслює переважання 

соціального перед когнітивним в навчанні дітей даної категорії та визнає 
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екологію дитинства, що відображає виховний характер навчання; на 

теоретичному рівні – діяльнісний підхід (Л. Виготський), в якому особливого 

значення для нашого дослідження набуває включення дітей з особливими 

освітніми потребами та дітей з інвалідністю в різні види практичної діяльності; 

компетентнісно-орієнтований підхід (В. Болотов, Д. Іванов), заснований на 

виділенні життєвих компетенцій дітей з особливими освітніми потребами та 

дітей з інвалідністю, формування соціального досвіду в спеціально створених 

практичних ситуаціях і перенесення цього досвіду в нові умови; на науковому 

рівні – прагматичний підхід (Д. Дьюї), що визнає прикладну спрямованість в 

освітньому процесі, накопичення та реконструкцію досвіду з метою 

поглиблення його соціального змісту; потребовий підхід (А. Макаренко, 

В. Сухомлинський), що базується на задоволенні потреб, на стимулюючому 

впливі (сенсорна стимуляція), психодинамічному розвантаженні, що підтримує 

комунікації, безперервності освіти (освіта через все життя); інтегративний 

підхід (С. Шацький), що визнає розмитість меж навчання на спеціально 

організованих заняттях і в повсякденній життєдіяльності та ґрунтується на 

вітагенному навчанні, на максимально можливому розвитку життєздатності 

дитини.   

Зазначено, що інклюзія в освіті включає: визнання рівноцінності для 

суспільства всіх дітей і педагогів; підвищення ступеня участі дітей у навчально-

виховному процесі й позашкільних заходах та одночасне зменшення рівня 

ізольованості частини дітей; зміни у шкільній політиці, практиці та шкільній 

культурі з метою приведення їх у відповідність з різноманітними потребами 

дітей, які навчаються в цьому навчальному закладі; подолання бар’єрів на 

шляху отримання якісної освіти та соціалізації всіх дітей, а не тільки дітей з 

інвалідністю та дітей з особливими освітніми потребами; аналіз і вивчення 

спроб подолання бар’єрів і покращення доступності освітніх закладів для 

окремих категорій дітей; проведення реформ і змін, спрямованих на користь 

усіх дітей; переконання, що відмінності між дітьми – це ресурси, що сприяють 

педагогічному процесу, а не перешкоди, які необхідно долати;  визнання прав 
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дітей на отримання освіти в навчальних закладах, що розташовані за місцем 

проживання; покращення ситуації у школах у цілому як для учнів, так і для 

педагогів; визнання ролі шкіл не тільки в підвищенні академічних показників 

учнів, а й у розвитку місцевих громад; розвиток партнерських відносин між 

школами і місцевими громадами; визнання того, що інклюзія в освіті – це  один 

з аспектів інклюзії в суспільстві.  

Аргументовано, що особливо актуальним є розвиток існуючих механізмів 

адміністративно-правового регулювання освіти у всіх закладах освіти в Україні 

у тому числі й дошкільних. Відзначено, що в системі соціальної допомоги 

наразі зростає роль організацій недержавного сектора: громадських об'єднань, 

асоціацій, благодійних фондів, організацій батьків дітей з інвалідністю. 

Доповнюючи роботу державних структур освіти і соціального захисту 

населення, громадянське суспільство вишукує нові шляхи організації 

соціального простору допомоги дітям. Завдяки конструктивній позиції 

громадянського суспільства вирішуються численні проблеми дотримання прав 

дітей з особливими освітніми потребами, надається допомога сім'ям таких 

дітей. Інклюзивна освіта передбачає організацію в загальноосвітньому закладі 

оптимальних умов для кожної дитини з особливими освітніми потребами. Саме 

тому пріоритет інклюзивної освіти не означає відмову від досягнень 

традиційної системи спеціальної освіти, яка існує в Україні вже тривалий час. 

Для багатьох дітей з інвалідністю дана організаційна форма освіти недоцільна. 

Це насамперед діти з розумовою відсталістю, важкою рухової патологією, 

складною структурою порушень та ін. 

Наголошено, що одним із основних принципів створення єдиного 

світового освітнього простору і, відповідно, включення до нього України є 

доступність якісної освіти, у тому числі і для дітей з особливими освітніми 

потребами. Особа з особливими освітніми потребами – особа, яка потребує 

додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою 

забезпечення її права на освіту. В Україні освіта для дітей з особливими 

освітніми потребами до 90-х років XX ст. розвивалася по сегрегаційному 
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шляху. Уперше принципи інклюзії на міжнародному рівні були зафіксовані в 

Саламанкській декларації у 1994 р. На її основі було розроблено концепцію 

інтегрованого навчання і виховання з опорою на «український чинник», яка 

включала в себе положення про формування батьківської толерантності, 

ранньої диференціації, наданні кваліфікованої консультативної допомоги 

педагогам і батькам, підготовці фахівців дефектологічного профілю тощо. 

Обґрунтовано, що виникнення феномена «інклюзивна освіта» 

обумовлено, перш за все, трансформацією суспільної свідомості по 

відношенню до дітей з особливими освітніми потребами та з інвалідністю. 

Історичні факти є свідченням того, як за період майже двох століть в результаті 

безперервної боротьби різних представників науки, культури, медицини, освіти 

з панівною в суспільстві ідеологією по відношенню до дітей з особливими 

потребами поступово змінювався вектор ставлення суспільства до них: повне 

несприйняття і навіть знищення – сегрегація – інтеграція – інклюзія. Дані 

процеси є спільними для більшості країн світу. Таке ставлення було 

детерміновано, перш за все, історично сформованим соціокультурним 

контекстом негативного сприйняття таких дітей виключно з точки зору 

природи виникнення у них дефекту, що зумовили виникнення цілого 

калейдоскопа нерідко протилежних парадоксальних суджень про призначення 

такої дитини в суспільстві. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕХАНІЗМ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

 

2.1 Мета, завдання, принципи адміністративно-правового 

регулювання інклюзивної освіти в закладах дошкільної освіти 

 

Якісна освіта є основою інтелектуального, культурного, творчого, 

соціально-економічного і духовного розвитку суспільства та підвалиною 

добробуту країни. Водночас освіта є необхідною умовою забезпечення сталого 

демократичного розвитку суспільства, консолідації всіх його інституцій, 

гуманізації суспільно-економічних відносин, формування нових життєвих 

орієнтирів. Освіта має бути спрямована на отримання життєвих 

компетентностей та всебічний розвиток людини як особистості: її талантів, 

розумових i фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей 

громадян, здатних до свідомого суспільного вибору [115]. 

На сьогодні стратегія інклюзивної освіти дітей з особливими освітніми 

потребами стала провідною для більшості розвинених країн світу (США, 

Великобританія, Швеція, Іспанія) [14]. За такої організації навчання в закладах 

загальної освіти навчаються і діти, які не мають значних відхилень у розвитку, і 

діти з особливими потребами, з різними відхиленнями в розвитку. Причому 

другій категорії дітей створюються додаткові можливості, надається спеціальна 

допомога у засвоєнні освітніх програм та організації життєдіяльності. 

Як показують авторитетні дослідження провідних вчених у цій галузі, 

входження дітей з особливими освітніми потребами в загальну освітню систему 

неоднаково відбувається в різних куточках світу і навіть різних регіонах однієї 

держави [72]. Це залежить передусім від конкретних соціальних умов, культури 

країни, її традицій, політичних поглядів. Наприклад, як свідчить відомий 

американський фахівець Отто Санта Ана, у Каліфорнії та в сусідніх штатах 
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США на спеціальну освіту впливає те, яка партія (Республіканська чи 

Демократична) перебуває при владі, а яка – в опозиції. Республіканці 

наполягають на патерналістській системі освітнього процесу, а демократи 

відстоюють передусім принципи лібертаріанства [20]. Проте існують і загальні 

американські вимоги до системи спеціальної освіти, прописані в тамтешньому 

Законі про освіту індивідів з аномаліями (1990). Значні дискусії ведуться щодо 

місця навчання дітей (найближча школа або спеціальна школа) та фінансування 

освіти дітей з проблемами. 

Загалом дошкільна освіта є важливим етапом для цілісного розвитку 

дитини. В Україні її зміст органічно пов’язаний з ідеями Нової школи, що 

забезпечують наступність між дошкільною та початковою освітою в умовах 

шкільної реформи. Дошкільна освіта є обов’язковою частиною в системі 

безперервного навчання. Відповідальними за навчання дитини в дитсадку є її 

батьки або особи, які їх замінюють, та навчальні заклади, де діти перебувають. 

За оперативними даними від місцевих органів управління системою освіти, 

наприкінці 2019 року 88 % дітей у віці 3-5 років та 96,9 % дітей віком 5-6 (7) 

років навчалися в дитячих садках. Так, у 2019-му в Україні працювало 

14 898 закладів дошкільної освіти, з яких 201 – приватної, 29 – державної та 

14 666 – комунальної форми власності. У них викладали 137 688 педагогів, а 

здобували освіту 1 278 237 дошкільнят [44].  

В основу інклюзивної освіти, як ми вже зауважували, покладено 

ідеологію, яка відкидає будь-яку дискримінацію дітей, забезпечує рівне 

ставлення до всіх людей, водночас передбачає адаптацію освітнього 

середовища і створення компенсаційних умов для дітей, котрі мають фізичні, 

сенсорні або ментальні порушення [28]. Адаптація ж освітнього середовища 

охоплює не лише пристосування фізичного середовища, а й підготовку педагогів, 

зміну системи надання індивідуальної та додаткової підтримки, надання учням 

можливості навчатися за індивідуальними навчальними планами і, відповідно, 

зміну принципів і процедури оцінки й атестації учнів, що навчаються за такими 

планами [123]. Якщо коротко сформулювати підхід, який формує модель 
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інклюзивної освіти, то він може виглядати так: інклюзивна освіта орієнтована на 

те, щоб усі діти, незважаючи на свої фізичні, психічні, інтелектуальні та інші 

особливості, були включені в загальну систему освіти, тобто навчалися й 

виховувалися разом зі своїми однолітками за місцем проживання в 

загальноосвітній школі чи дошкільному закладі освіти, де мають враховуватися 

їхні особливі освітні потреби і надаватися потрібна спеціальна підтримка. 

Актуальність проблеми інклюзивної освіти пов’язана насамперед з тим, 

що кількість дітей, які потребують корекційного навчання, неухильно зростає. 

На сьогодні дітей, яким потрібна корекція фізичного та (або) розумового 

розвитку, в Україні понад 1 млн, що становить 12 % від загальної кількості 

дітей у країні. При цьому інклюзивною освітою охоплено 5,0 % дітей з 

інвалідністю: станом на 1 січня 2020 р. в Україні було зареєстровано 163,9 тис. 

дітей з інвалідністю [125]; у навчальних закладах для здобуття повної загальної 

середньої освіти навчалися 41 557 дітей, які потребують корекції фізичного 

та (або) розумового розвитку. З огляду на це, мета реалізації інклюзивного 

підходу – дати всім дітям можливість брати участь у повноцінному 

соціальному житті, максимально активно долучатися до життя колективу, 

забезпечуючи в такий спосіб якнайповнішу взаємодію зі суспільством. 

Інклюзивна освіта на рівні дошкільної освіти полягає в такій побудові 

освітнього процесу, коли забезпечується можливість включення до нього дітей 

з різними фізичними, інтелектуальними, соціальними, емоційними й іншими 

особливостями.  При цьому як позитив можна відзначити те, що в Україні наразі 

функціонує 635 інклюзивно-ресурсних центрів, 43 % шкіл мають інклюзивні класи 

(18 687 класів), де навчається 25 078 учнів. Забезпечено безперешкодний доступ 

для осіб з особливими освітніми потребами в 11 775 закладах загальної середньої 

освіти [163]. 

У своїх дослідженнях Н. П. Кравець та Н. В. Боднар відзначають, що в 

дітей з порушеним темпом розвитку граматичної будови мови часто 

простежується малий запас активного і пасивного лексикону, проблеми із 

вживанням слів з ускладненою морфемною структурою, невміння підібрати 
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точне слово і правильно побудувати з ним пропозицію висловлювання [82, 

с. 91]. У майбутньому це може негативно позначитися на шкільній успішності, 

затримувати й ускладнювати здобуття необхідних знань, а також сприяти 

формуванню негативного ставлення таких учнів до школи і вчителів.  

Як ми вже зазначали в першому розділі нашого дослідження, 2011 року в 

рамках проєкту «Використання індексу інклюзії для розвитку інклюзивної 

школи» була створена українська версія «Індексу інклюзії». Так от, члени 

робочої групи, які працювали над цим варіантом, впевнені, що матеріали 

«Індексу інклюзії» стануть у пригоді всім освітянам, зацікавленим у просуванні 

інклюзивних цінностей і практики в системі освіти України, а саме: 

- загальноосвітніх, дошкільних та професійно-технічних навчальних 

закладів, які зацікавлені в досягненні всіма учнями максимально високих 

навчальних успіхів, у просуванні демократичних цінностей і практик не тільки 

в навчальному закладі, а й у місцевих громадах; 

- місцевих управлінь освіти, які зможуть інтегрувати запропоновані 

критерії розвитку інклюзивного навчального закладу з власними шляхами 

оцінки таких закладів і надавати відповідну допомогу; 

- обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти та вищих 

педагогічних навчальних закладів для використання матеріалів «Індексу 

інклюзії» під час підготовки та підвищення кваліфікації педагогів і керівників 

навчальних закладів; 

- батьків і членів місцевих громад, які зможуть не тільки 

компетентно оцінювати діяльність навчального закладу, а й бачити конкретні 

шляхи підтримки цього закладу в напрямі інклюзії, тобто розвитку навчального 

закладу для всіх.  

Щодо самих закладів дошкільної освіти, то в Україні функціонують такі 

типи дитсадків: 

 ясла – для дітей віком від 1 до 3 років. Там забезпечується догляд за 

ними, а також їхній розвиток і виховання; 
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 ясла-садок – для дітей віком від 1 до 6 (7) років. Там забезпечують 

догляд, розвиток, виховання та навчання дошкільнят; 

 дитячий садок – для дітей віком від 3 до 6 (7) років. Забезпечуються 

розвиток, виховання та навчання діток; 

 ясла-садок компенсуючого типу – для дітей з особливими освітніми 

потребами віком від 2 до 7 (8) років. Такі заклади поділяються на спеціальні та 

санаторні; 

 будинок дитини – для дітей від 0 до 3 років (або 4 – для хворих дітей). 

Ці заклади дошкільної освіти перебувають у системі охорони здоров’я для 

медико-соціального захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

піклування, а також для дітей з фізичними та/або інтелектуальними порушеннями; 

 дитячий будинок інтернатного типу – забезпечує розвиток, 

виховання, навчання та соціальну адаптацію дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування, дошкільного та шкільного віку, які перебувають у 

родинних стосунках та утримуються коштом держави; 

 ясла-садок сімейного типу – для дітей віком від 2 місяців до 

6 (7) років, які перебувають у родинних стосунках, де забезпечується догляд за 

ними, розвиток, виховання і навчання; 

 ясла-садок комбінованого типу – для дітей віком від 1 до 6 (7) років. 

До складу такого закладу можуть входити групи загального розвитку, 

компенсуючого типу, інклюзивні, сімейні, прогулянкові, у яких забезпечується 

дошкільна освіта з урахуванням стану здоров’я дітей, їхнього розумового, 

психологічного, фізичного розвитку; 

 центр розвитку дитини – забезпечує фізичний, розумовий та 

психологічний розвиток, корекцію психологічного і фізичного розвитку, оздоровлення 

дітей, які відвідують інші навчальні заклади чи виховуються вдома [44]. 

Діти, зокрема ті, що мають особливі освітні потреби, можуть здобувати 

дошкільну освіту: 

 у закладах дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типів 

і форми власності; 
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 у структурних підрозділах юридичних осіб приватного та 

публічного права, зокрема закладів освіти; 

 у сім’ї – за сімейною (домашньою) формою; 

 за допомогою фізичних осіб, які мають педагогічну освіту чи 

професійну кваліфікацію педагогічного працівника, зокрема тих, які провадять 

незалежну професійну діяльність; 

 за допомогою фізичних осіб – підприємців, основним видом 

діяльності яких є освітня діяльність [44]. 

Наголосимо, що інклюзія – це процес, спрямований на перетворення 

дошкільних навчальних закладів на заклади з таким освітнім простором, який 

стимулює та підтримує не тільки дітей, а й всіх членів трудового колективу 

дошкільного закладу освіти. Вона спрямована на розвиток місцевих громад, які 

підтримують і високо цінують досягнення кожного члена громади. Навчальні 

заклади можуть співпрацювати з іншими соціальними партнерами задля 

покращення навчальних і соціальних умов у своїх трудових колективах [54, с. 11]. 

В Україні реалізацію прав дітей з особливими освітніми потребами 

розглядають як одне з найважливіших завдань державної політики в галузі 

освіти, що підтверджується положеннями нового Закону України «Про освіту» 

від 5 вересня 2017 р. № 2145-VIII [144]. Згідно з чинним законодавством всі 

діти мають право на якісну дошкільну, загальну і професійну освіту. Це 

створює можливості для їхньої успішної соціалізації, повноцінної участі в 

житті держави, успішної самореалізації в різних напрямах професійної і 

соціальної діяльності тощо.  

Зазначимо, що 12 січня 2021 року було затверджено Державний 

стандарт дошкільної освіти в Україні (або т. зв. Базовий компонент 

дошкільної освіти). За словами міністра Шкарлета, цей стандарт 

«забезпечить підвищення якості дошкільної освіти в Україні та приведення її 

до відповідності міжнародним стандартам. В основу документа покладено 

ідеї гуманістичної педагогіки, патріотичного та громадянського виховання та 

солідарної відповідальності держави, громади, родини, фахівців педагогічної 
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освіти й інших професій, причетних до піклування, догляду та розвитку дітей 

дошкільного віку» [10].  

Базовий компонент дошкільної освіти містить норми й положення, які 

визначають державні вимоги до обов’язкових компетентностей дітей, котрі 

здобувають дошкільну освіту. Виконання вимог цього Держстандарту стосовно 

дітей з особливими освітніми потребами забезпечується з урахуванням їхніх 

задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних психічних і фізичних 

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

[140]. Цей стандарт, так би мовити, узаконює процес освіти дітей з особливими 

освітніми потребами та дітей з інвалідністю у дошкільних закладах освіти, які 

не є корекційними [111]. 

Одним із завдань Державного стандарту дошкільної освіти в Україні є 

забезпечення рівних можливостей для повноцінного розвитку кожної дитини в 

період дошкільного дитинства, незалежно від місця проживання, статі, нації, 

мови, соціального статусу, психофізіологічних та інших особливостей (зокрема 

й особливих освітніх потреб).  

Загалом вимоги до обов’язкових результатів навчання та 

компетентностей дошкільнят у Держстандарті визначено за такими освітніми 

напрямами: особистість дитини; дитина в сенсорно-пізнавальному просторі; 

дитина в природному довкіллі; гра дитини; дитина в соціумі; мовлення дитини; 

дитина у світі мистецтва тощо.  

У науковій літературі виділено головні цілі дошкільної інклюзивної 

освіти, а саме спрямованість діяльності на: 

– формування нової філософії суспільства щодо позитивного ставлення 

до дітей з порушеннями психофізичного розвитку та інвалідністю; 

– створення умов для реалізації державної політики в частині 

забезпечення конституційних прав і державних гарантій дітям з особливими 

освітніми потребами у сфері освіти; 

– удосконалення системи освіти та соціальної реабілітації дошкільнят з 

порушеннями психофізичного розвитку, з інвалідністю, шляхом впровадження 
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інноваційних технологій, зокрема інклюзивного навчання, з використанням 

адаптованого міжнародного досвіду [86]. 

Навчання дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами та 

дітей з інвалідністю передбачає створення для них спеціального корекційно-

розвиткового середовища, що забезпечує адекватні умови і рівні зі звичайними 

дітьми можливості для отримання освіти в межах Державного стандарту 

дошкільної освіти і спеціальних освітніх стандартів, лікування та оздоровлення, 

виховання і навчання, корекцію порушень розвитку, соціальну адаптацію тощо. 

Однак дослідники виділяють низку проблем у впровадженні інклюзивної 

дошкільної освіти: недостатня кількість мережі спеціальних дошкільних 

навчальних закладів (груп) за місцем проживання дітей з особливостями 

психофізичного розвитку; недостатнє забезпечення відповідними 

кваліфікованими кадрами в галузі інклюзивної освіти; неготовність 

загальноосвітніх дошкільних навчальних закладів до інклюзивної освіти 

(психологічна та професійна неготовність педагогів до сприйняття та роботи з 

дітьми з психофізичними порушеннями, відсутність матеріально-технічного 

обладнання тощо); відсутність програмно-методичного забезпечення інклюзивної 

освіти дошкільнят з порушеннями психофізичного розвитку; відсутність системи 

ранньої діагностики і комплексного психолого-медико-педагогічного супроводу 

таких дітей та недостатня консолідація з такою метою зусиль фахівців, батьків і 

вчених; наявність міжвідомчих бар’єрів під час організації спільного навчання і 

виховання дошкільнят; моніторинг результатів спільного навчання дітей з різним 

рівнем психофізичного розвитку [103, с. 209]. Усі ці чинники істотно впливають 

на реалізацію впровадження інклюзивної дошкільної освіти [48].  

Загалом подібна інноваційна практика не може бути ефективно 

реалізована за відсутності певних зовнішніх і внутрішніх умов організації 

діяльності інклюзивного закладу дошкільної освіти.  

До зовнішніх умов варто зарахувати передусім: 
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– системність розвитку інклюзивної освіти, наявність як освітніх закладів 

різних ступенів освіти, так і інклюзивної освітньої вертикалі в самому закладу 

дошкільної освіти; 

– спадкоємність і взаємодія між окремими ланками цієї вертикалі; 

– наявність структур, що надають ефективну методичну й організаційну 

підтримку та супровід закладів дошкільної освіти; 

– співпраця з психолого-медико-педагогічною комісією; 

– взаємодія з іншими інклюзивними та спеціальними закладами вертикалі 

або мережі (найближчі школи, також включені в інклюзивну практику, інші 

дитячі садки) та заклади освіти, зокрема взаємний обмін технологіями, 

матеріалами, інформацією та документами; 

– взаємодія із соціальними партнерами (громадські організації людей з 

інвалідністю, батьківські та педагогічні спільноти, реабілітаційні центри, 

організації сфери охорони здоров’я, культури і спорту тощо). 

Внутрішні умови організації діяльності закладу дошкільної освіти, 

включеного в інклюзивну практику: 

– архітектурні перетворення зі включенням безбар’єрного середовища; 

– підготовлені кадри для реалізації завдань інтегрованої та інклюзивної 

освіти; 

– наявність команди фахівців супроводу: психолог, вчитель-дефектолог, 

логопед, соціальний педагог, помічник вихователя, тьютор та ін.; 

– наявність інклюзивної вертикалі в самому закладі дошкільної освіти, 

тобто структурних підрозділах, що дозволяють організувати різний ступінь 

(обсяг) включення дитини з особливими освітніми потребами в інклюзивне 

середовище; 

– організація діяльності всіх цих фахівців у формі психолого-медико-

педагогічного консиліуму закладу дошкільної освіти з відповідними 

окресленими завданнями; 

– наявність спеціального обладнання та засобів, що модулюють освітній 

простір групи; 
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– розробка прийомів, методів і форм підвищення професійної 

компетентності фахівців тощо. 

З огляду на це, можна запропонувати теоретичну модель оптимізації умов 

діяльності закладу дошкільної освіти під час реалізації ідеї інклюзивної освіти. 

Мета такої моделі – оптимізувати умови діяльності дошкільного закладу в 

інклюзивній освіті. Відповідно постають такі завдання: 

– виявити умови оптимізації діяльності закладу дошкільної освіти на 

етапі реалізації інклюзивної моделі освіти; 

– розробити діагностичний комплекс, спрямований на виявлення умов 

оптимізації діяльності закладу дошкільної освіти, що сприяють ефективності 

реалізації інклюзивної освіти; 

– організувати психолого-педагогічний супровід інклюзивної освіти. 

При цьому треба визначити такі напрями реалізації інклюзивної освіти: 

нормативно-правовий, кадровий, науково-методичне забезпечення, моделювання 

освітнього простору в дошкільній освітній установі, створення безбар’єрного 

середовища тощо. 

Отже, основними показниками ефективності оптимізації умов діяльності 

закладу дошкільної освіти під час реалізації інклюзивної освіти є інклюзивна 

практика, яку дошкільна освітня установа реалізує у випадку, коли: 

– всі діти, включені в освітній процес, показують позитивну динаміку в 

розвитку (особливо соціальних навичок), адаптовані і прийняті дитячою 

групою, з бажанням відвідують заклад дошкільної освіти, отримують допомогу 

і підтримку в оволодінні освітньою програмою; 

– батьки дітей з особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю 

розуміють і перспективи розвитку своїх діток, і актуальні завдання, що стоять 

перед ними в процесі включення дитини в освітнє середовище, свою 

відповідальність. Вони повноцінно беруть участь у навчанні та розвитку своїх 

дітей, проінформовані та підтримують режим перебування дитини в закладі 

освіти, включені в систему психолого-педагогічного супроводу; 
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– батьки всіх інших дітей, які відвідують інклюзивний заклад дошкільної 

освіти, займають активну позицію співпраці і підтримки щодо сім’ї особливої 

дитини, вихователя, фахівців психолого-педагогічного супроводу; 

– педагоги приймають політику адміністрації закладу інклюзивної освіти 

та реалізують інклюзивну практику, використовуючи і вже наявний 

професійний досвід та знання, і інноваційні підходи до навчання й виховання 

особливих дітей; 

– педагоги беруть участь у розробці й реалізації індивідуальних планів 

або програм розвитку, ефективно взаємодіють з батьками, координатором з 

інклюзії, спеціалістами психолого-педагогічного супроводу, тьютором, мають 

позитивну мотивацію щодо навчання і виховання своїх дітей, інформацію про 

можливі ресурси і всередині закладу освіти, і поза ним, використовують цю 

інформацію у своїй професійній діяльності; 

– фахівці психолого-педагогічного супроводу беруть участь у реалізації 

інклюзивних підходів задля вирішення завдань соціальної адаптації та розвитку 

дітей з особливими освітніми потребами, дітей з інвалідністю та їхніх 

однолітків, використовуючи при цьому найефективніші інноваційні технології 

психолого-педагогічного супроводу, діють у міждисциплінарній команді, 

спираючись у плануванні та реалізації своєї професійної діяльності на 

колегіальні рішення й підходи, ефективно взаємодіють з батьками, педагогами 

та іншими учасниками освітнього процесу; 

– керівники закладу дошкільної освіти створюють умови для розвитку й 

підтримки інклюзивної культури, формування інклюзивних цінностей, беруть 

активну (чільну) участь у формуванні інклюзивної політики (стратегії) і 

тактики, розвитку інклюзивної практики в педагогічному колективі, розуміють 

важливість надання підтримки співробітникам, що відповідають за 

координацію роботи, пов’язаної з особливими освітніми потребами; 

– члени адміністрації закладу дошкільної освіти розуміють свою роль 

щодо дітей з особливими освітніми потребами, дітей з інвалідністю та їхніх 

батьків, пов’язану з їхнім основним функціоналом, взаємодіють з 
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координатором інклюзії з питань ефективної організації освітнього процесу, 

спільно з іншими членами колективу реалізують інклюзивну освітню 

політику, розробляють та реалізують систему моніторингу діяльності закладу 

дошкільної освіти в напрямку інклюзивної освіти, володіють інформацією 

про досягнення дітей з особливими освітніми потребами, інноваційну роботу 

педагогічного колективу в процесі розвитку інклюзивної практики.  

У сучасному розумінні інклюзія – це процес визнання різноманіття 

потреб всіх учнів і реагування на їхні дії та вчинки. Інклюзивна освіта – це 

освіта, яка надає кожному, незважаючи на наявні фізичні, інтелектуальні, 

соціальні, емоційні, мовні або інші особливості, можливість бути залученим до 

загального процесу навчання і виховання (розвитку і соціалізації), що згодом 

дозволяє дорослій людині стати рівноправним членом суспільства, знижує 

ризики його сегрегації та ізоляції [58]. Це дає можливість дитині сприймати 

власні особливості і враховувати особливості інших людей. 

У спеціальній літературі тривають дискусії про сутність інклюзивної 

освіти, про її основні принципи й особливості в різних регіонах світу. У цьому 

аспекті достатньо інформативною є публікація колективу авторів Т. Бондар, 

С. Ніцполь, Є. Нестеренко стосовно результатів опитувань інноваційності 

молодіжного проєкту UReport за жовтень-листопад 2017 р. щодо інклюзивної 

освіти. Опитування «Інклюзивна освіта» проводилося 6-10 жовтня 2017 р. 

разом з Представництвом Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні. В ньому 

взяли участь 5736 U-репортерів у віці 14–19 років. Його результати були 

використані для формування стратегії та програм ЮНІСЕФ з інклюзивної 

освіти. Згідно результатів опитування – 61 % не знає, що таке інклюзивна 

освіта, 38,1 % – знають її суть. Інше опитування проводилося на тему 

труднощів, які виникають у людей з інвалідністю у їхньому навчальному 

закладі. За результатами опитування, найбільше труднощів виникає з 

пересуванням, так вважали 39 % U-репортерів; 33,6 % – у І якщо зіставити різні 

точки зору, можна виділити кілька принципів інклюзивної дошкільної освіти 

[13, с. 181–182]. 
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Виокремлюють такі приципи. 1. Принцип підтримки самостійної 

активності дитини. Важливою умовою успішності інклюзивної освіти є 

забезпечення умов для самостійної активності дитини. Адже це сприяє 

формуванню соціально активної особистості, яка є суб’єктом соціально 

значущої діяльності. Коли активність повністю належить дорослим, які 

піклуються про дитину, вважаючи, що її особливості не дозволяють їй 

реалізовувати свої можливості, формується «вивчена безпорадність» – 

феномен, коли дитина очікує зовнішньої ініціативи, а сама залишається 

пасивною. Те саме може статися і з батьками дітей з особливими освітніми 

потребами. Батьки можуть очікувати допомоги або активно домагатися пільг 

від держави, ігноруючи власні можливості для участі в соціальному житті 

дитини.  

2. Принцип активного включення в освітній процес всіх його учасників 

передбачає створення умов для розуміння і прийняття один одного задля 

досягнення плідної взаємодії на гуманістичній основі. Саме тому інклюзія – це 

активне включення дітей, батьків і фахівців у галузі освіти в спільну діяльність: 

спільне планування, проведення спільних заходів, семінарів, свят для створення 

інклюзивного суспільства як моделі реального соціуму. 

3. Міждисциплінарний підхід. Різноманітність індивідуальних 

характеристик дітей вимагає комплексного, міждисциплінарного підходу до 

визначення й розробки методів і засобів виховання та навчання. Спеціалісти 

(вихователь, логопед, соціальний педагог, психолог, вчитель-дефектолог), що 

працюють у групі, регулярно проводять діагностику дітей і в процесі 

обговорення складають освітній план дій, спрямований і на конкретну дитину, і 

на групу загалом. 

4. Принцип варіативності в організації процесів навчання і виховання. 

Включення в інклюзивну групу дітей з різними особливостями в розвитку 

передбачає наявність варіативного розвиваючого середовища, тобто необхідних 

розвиваючих і дидактичних посібників, засобів навчання, безбар’єрного 

середовища, варіативної методичної бази навчання і виховання та здатності 
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педагога до використання різноманітних методів і засобів роботи, які належать 

до арсеналу і загальної, і спеціальної педагогіки. 

5. Принцип партнерської взаємодії із сім’єю. Зусилля педагогів будуть 

ефективними, якщо вони зрозумілі батькам, відповідають потребам сім’ї і, 

відповідно, батьки їх підтримують. Завдання фахівця – встановити довірливі 

стосунки з батьками або близькими дитини, уважно ставитися до запиту 

батьків, до того, що, на їхній погляд, важливо і потрібно для їхньої дитини, 

домовитися про спільні дії, спрямовані на підтримку дитини. 

6. Принцип динамічного розвитку освітньої моделі дошкільного закладу 

освіти. Модель дитячого садка може змінюватися із включенням нових 

структурних підрозділів, фахівців, розвиваючих методів і засобів. Так, у межах 

вітчизняної системи освіти реалізуються такі форми інклюзивної освіти дітей 

дошкільного віку: 

- дошкільний навчальний заклад компенсуючого виду, в якому 

навчаються діти з певною формою дизонтогенезу. У цих установах 

організовано спеціальне предметно-розвиваюче середовище, що враховує 

освітні потреби певної категорії дітей; 

- дитячі садки комбінованого виду. У таких дитячих садках поряд з 

дітьми, які не мають відхилень від вікової норми, навчаються діти, які мають 

різні особливі освітні потреби. В освітніх установах такого виду також 

використовується спеціальне предметно-розвиваюче середовище, що враховує 

освітні потреби певної категорії дітей; 

- дитячі садки загального типу, у межах яких формуються додаткові 

служби: служби ранньої допомоги, консультативні пункти, які сприяють 

виявленню та психолого-педагогічному супроводу дітей з різними відхиленнями; 

- загальні дошкільні заклади освіти з групами короткотривалого 

перебування «особливої дитини», в яких інклюзивність характеризує тільки 

певний темпоральний проміжок, а не весь час перебування дитини в цьому 

закладі.  

Основний принцип інклюзивної освіти полягає в тому, що: 
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- всі діти мають навчатися разом, коли це можливо, попри наявні 

певні труднощі чи відмінності між ними; 

- навчальні заклади мають визнавати і враховувати різноманітні 

потреби своїх учнів шляхом узгодження різних видів і темпів навчання; 

- забезпечення якісної освіти для всіх шляхом розробки відповідних 

навчальних планів, вжиття організаційних заходів, розробки стратегії 

викладання, використання ресурсів та партнерських зв’язків зі своїми 

громадами; 

- діти з особливими освітніми потребами мають отримувати будь-яку 

додаткову допомогу, яка може знадобитися їм для забезпечення успішності 

процесу навчання. Вони є найефективнішим засобом, який гарантує 

солідарність, співучасть, взаємоповагу, розуміння між дітьми з особливими 

потребами та їхніми ровесниками. 

У контексті означених проблем у сфері освіти та інклюзивної освіти 

зокрема цікавими є питання про індивідуальний освітній маршрут і шляхи 

подолання труднощів реалізації інклюзії в закладах дошкільної освіти. З огляду на 

це, заслуговує на увагу думка О. В. Поцко, яка наголошує, що зважаючи на 

основний принцип інклюзивної школи, який полягає в тому, що всі діти мають 

навчатися разом у всіх випадках, коли це можливо, не переймаючись будьякими 

труднощами чи відмінностями між ними, необхідно визнавати і враховувати різні 

потреби учнів шляхом розробки відповід них навчальних планів, застосування 

організаційних заходів, розробки стратегій викладання, використання необхідних 

ресурсів та зв'язків з місцевими громадами. Діти з особливими навчальними 

потребами мають одержувати необхідну додаткову підтримку, яка може їм 

знадобитися для забезпечення ефективності навчання [133, с. 161]. 

У центрі інклюзивної освітньої парадигми лежить принцип відкритої 

невизначеної особистості, яка сприймає зовнішні умови свого життєустрою не 

як низку бар’єрів, а як низку можливостей. За таких умов людина починає 

усвідомлювати себе абсолютним суб’єктом свого життя, а світ – як відкриту 

систему, зорієнтовану на її специфічні потреби. Із цих позицій, Л. Талдонова 
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окреслює необхідні умови забезпечення інклюзивного навчання в освітніх 

закладах, а саме: психологічний мікроклімат, кадрові ресурси, безбар’єрне 

середовище, спеціально облаштовані кабінети, засоби корекції психофізичного 

розвитку, спеціальне обладнання, дидактичний матеріал, індивідуальну 

програму розвитку [179]. Моделлю особистості в новій парадигмі інклюзивної 

освіти має стати інноваційна людина. Вона розглядає навколишній світ не як 

сталу гармонійну структуру, до якої потрібно пристосовуватися, а як сферу 

пізнавальної та практичної невизначеності, яку треба редукувати як 

послідовність різноманітних труднощів, які необхідно подолати. Цей принцип 

відповідає синергетичній концепції будь-яких систем, за якої «слабкий» 

елемент підсистеми є атрактором її включення до метасистем, а також зоною 

потенційних змін, які долають дефект і виводять підсистему (людину) на 

вищий рівень [33]. Проте якщо розглядати основні вимоги Болонської системи 

освіти, що прийнята в європейській системі, то доволі слабкою ланкою є 

забезпечення індивідуальної траєкторії навчання кожної дитини [83].  

У цьому сенсі розробка і впровадження в освітню практику 

індивідуального освітнього маршруту (далі – ІОМ) для дітей (від дошкільного 

середовища і аж до вишівської підготовки) сприятиме цілковитому розкриттю 

людської особистості, реалізації всіх здібностей і талантів, забезпеченню 

загального блага в суспільстві.  

ІОМ є спеціально розробленою для дитячої особистості покроковою 

програмою, скерованою на досягнення життєвих цілей дитини з особливими 

освітніми потребами та дитини з інвалідністю. Усі діти потребують допомоги 

дорослих в аспектах соціалізації і навчання.  

Багато фахівців різних сфер, зокрема медицини і педагогіки, оцінюють 

інтелектуальний рівень і фізичний розвиток малюка та відразу визначають 

наявність відхилень, якщо такі є [219]. Часом цей діагноз можуть поставити при 

народженні, якщо він очевидний, або міру вже в процесі дорослішання дітей – 

за наявності відхилень від норми в інтелектуальному розвитку. Спеціальна 

комісія запропонує оформити статус дитини з особливими освітніми потребами 
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та дитини з інвалідністю, що використовується саме для визначення методик і 

системи освіти таких дітей.  

ІОМ враховує такі особливості дитини, як хвороба і/або особливість, 

вплив навколишніх чинників та сім’ї на розвиток дитини, можливі цілі, 

контактність і соціальність, наявність генетичних захворювань, психічний стан, 

прагнення до навчання і рівень розвитку дитини з особливими освітніми 

потребами та дитини з інвалідністю.  

Педагоги розписують кожен крок дитини за певний період часу. 

Навчальні завдання ведуть до підвищення рівня інтелекту, розвивається увага і 

вміння дружити, спілкуватися й будувати взаємини зі своїми однолітками. 

Якщо головною метою проєктування ІОМ є підбір особистої системи розвитку, 

то до основних завдань входить: розробка особистої програми розвитку, 

підготовка дитини з особливими освітніми потребами та дитини з інвалідністю 

до впровадження в соціальне середовище, позбавлення залежності від 

сімейного оточення і створення навчального плану відповідно до проблем 

здоров’я. При цьому для батьків такий процес не повинен стати якимось 

тягарем, їх ніхто не змушує використовувати ІОМ. Але якщо вони хочуть, щоб 

їхня дитина стала повноправних членом суспільства, то їм потрібно взяти на 

озброєння цей корисний інструмент.  

Складання ІОМ розвитку починають з вивчення історії хвороби та згоди 

батьків, що їхня дитина вчитиметься за цією програмою. Він використовується 

для максимально ефективного навчання дитини з особливими освітніми 

потребами та дитини з інвалідністю, бо створюється разом з лікарем-

психологом, сімейним лікарем і батьками [26, с. 118].  

Також важливо знати відмінність і не плутати ІОМ з індивідуальною 

освітньою програмою, що має рекомендаційний характер, та індивідуальним 

навчальним планом, затвердженим на законодавчому рівні. Такі програми та 

плани активно розробляються для максимальної індивідуалізації процесу 

розвитку дитини з особливими освітніми потребами та дитини з інвалідністю, 

щоб діти краще сприймали навколишній світ.  
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Етапами розробки ІОМ розвитку стають спільні дії педагога, психолога і 

лікаря, які визначають рівень розумового розвитку, вплив захворювання на освітній 

процес, розраховують мету і методику їх досягнення, визначають час на їх 

оволодіння, розробляють план і визначають спосіб оцінки досягнутих результатів.  

ІОМ враховує розумові та фізичні здібності дитини з особливими 

освітніми потребами та дитини з інвалідністю, кількість дітей у сім’ї, 

взаємини з батьками та інші чинники впливу на психічний стан особливої 

дитини.  

Маршрут дошкільника зазвичай має дві основні цілі – вступ у групу 

дитячого садка і підготовка до інклюзивної освіти в закладі загальної середньої 

освіти. Для цього фахівці розробляють комплекс заходів щодо підвищення 

розумових, комунікативних та соціальних навичок [224].  

Реалізацією ІОМ займається спеціальна служба з команди управління 

дошкільного закладу освіти: вихователь, педагог, батьки та ін. Спільна робота 

проводиться щодо дотримання розкладу занять, складності завдань і 

прогулянок з відвідуванням громадських місць.  

Отже, упровадження інклюзивної практики в систему освіти потребує 

вирішення цілого комплексу питань (організаційних, методичних та 

фінансових). І саме індивідуальний освітній маршрут для дітей з особливими 

освітніми потребами та дітей з інвалідністю гарантує доступність освіти для 

таких дітей. Він повинен бути організаційно, методично, технічно і 

технологічно пристосованим до їхніх спеціальних потреб, що, відповідно, 

забезпечує їм умови для освоєння в подальшому професійних освітніх програм, 

охорону здоров’я, адаптацію, яка створює умови доступності інформаційного 

та соціокультурного простору освітньої організації. Це середовище повністю 

або частково компенсує обмеження життєдіяльності дитини з особливими 

освітніми потребами та дитини з інвалідністю у здобутті освіти, дозволяючи їм 

в майбутньому виступати на ринку праці на рівних конкурентних засадах з 

іншими фахівцями. 
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Що стосується труднощів під час реалізації інклюзії в закладі дошкільної 

освіти, то їх, на нашу думку, варто розподілити за такими групами: 

1. Інформаційні труднощі (недостатнє інформування населення, особливо 

батьків дітей з особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю, з боку 

медиків, педагогів, психологів та інших учасників освітнього процесу). 

2. Кадрові проблеми (абсолютно недостатнє забезпечення з боку органів 

державної влади вузькими спеціалістами у сфері дефектології, логопедії, 

психології, відсутність методистів і спеціальних педагогів з інклюзії, тьюторів, 

фахівців із спеціалізованої техніки, недосконалість системи перепідготовки, 

підвищення кваліфікації та підготовки кадрів для людей з інвалідністю тощо). 

3. Матеріально-технічні труднощі (брак спеціальної техніки, обладнаних 

кімнат, навчальних засобів для проведення занять із корекції, зокрема 

індивідуальної виховної роботи). 

4. Методичні труднощі (брак методичної літератури, спеціальних програм 

розвитку для роботи з людьми, що мають означені проблеми). 

5. Нормативно-правові труднощі (неточність понятійного апарату, 

відсутність належного законодавства про освіту дітей з особливими освітніми 

потребами та дітей з інвалідністю, відсутність положення про права й обов’язки 

таких дітей та їхніх батьків тощо). 

6. Організаційні труднощі (немає єдиної системи раннього втручання в 

процес дошкільного розвитку дітей у разі виявлення відхилень, відсутність 

допомоги педагогів у процесі проведення корекції, немає тісного взаємозв’язку 

дошкільного навчального закладу з психологами, педагогами та іншими 

фахівцями, відсутність всебічної, повної й об’єктивної діагностики при 

вивченні процесу розвитку психіки дітей з особливими освітніми потребами та 

дітей з інвалідністю). 

7. Психолого-педагогічні проблеми (недостатня готовність кадрів 

дошкільних закладів освіти, батьків та інших дітей до прийняття дитини з 

інвалідністю, бар’єри в психологічних ситуаціях, які пов’язані з думкою 

суспільства, різні стереотипи, проблеми під час соціально-психологічної 
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дитячої адаптації, коли діти з інвалідністю перебувають в загальній групі 

тощо). 

8. Труднощі під час організації розвиваючого середовища з предметами в 

просторі (недостатня адаптація архітектурних умов середовища дошкільного 

закладу освіти, неякісне обладнання кабінетів лікувальної фізкультури, 

сенсорної допомоги, дефектологічних, логопедичних і корекційних занять з 

боку психологів, проведення культурних і дозвільних заходів, несповна 

розвинені форми діяльності (ігри, інсценування, спорт, рольові заняття 

тощо)). 

9. Фінансові труднощі (відсутність належного фінансування для 

залучення кваліфікованих кадрів і додаткового стимулювання, низька оплата 

праці фахівців тощо). 

Зважаючи на вказане вище, можемо з певністю стверджувати, що в 

Україні необхідна ефективна реалізація стратегії розвитку інклюзивної освіти 

на період до 2030 року і довгострокову перспективу [182], зокрема це 

стосується: 

1. Забезпечення розвитку ранньої корекційної допомоги дітям з 

інвалідністю та з ООП. 

2. Організації й забезпечення функціонування освітньої вертикалі для всіх 

категорій осіб з різними порушеннями в розвитку, зокрема осіб з важкими 

множинними порушеннями розвитку. 

3. Підвищення ефективності діагностико-консультативної діяльності 

психолого-медико-педагогічних комісій та психолого-медико-педагогічних 

консиліумів дошкільних закладів освіти з визначення спеціальних умов освіти 

осіб з інвалідністю та осіб з ООП. 

4. Забезпечення більш широкого використання сучасних можливостей 

інформаційних технологій, опора на які дасть змогу дітям та учням з ООП бути 

підготовленими до умов і моделей професійної освіти, де в основі інструментів 

навчання також лежать інформаційні технології. 
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5. Розвитку і вдосконалення інклюзивної освіти, що задовольняє освітні 

потреби і учнів з ООП, і звичайних учнів, а також батьківське співтовариство, 

що передбачає створення умов для забезпечення безперервності інклюзивної 

освіти на всіх етапах освітньої вертикалі. 

6. Удосконалення й розробки нового змісту навчання учнів з ООП на 

різних рівнях освіти. 

7. Організації якісної дефектологічної освіти, вдосконалення підготовки 

та підвищення кваліфікації фахівців для роботи з дітьми з інвалідністю та з 

ООП. 

8. Забезпечення спеціальних умов здобуття освіти для фізичного, психічного, 

соціального, духовно-морального розвитку учнів з інвалідністю і з ООП. 

9. Забезпечення якісного психолого-педагогічного та медико-соціального 

супроводу учнів з інвалідністю та з ООП в закладах освіти на основі 

міжвідомчої взаємодії та принципу наступності. 

10. Організації й підтримки визначальної ролі сім’ї у вихованні дітей, 

поваги до авторитету батьків і захисту їхнього домінантного права на 

виховання і навчання дітей перед усіма іншими особами. 

11. Підвищення ефективності співробітництва суб’єктів системи освіти 

(сім’ї, суспільства, держави, освітніх, наукових, громадських організацій, 

організацій культури і спорту, ЗМІ, бізнес-спільнот) задля вдосконалення 

змісту й умов навчання учнів з інвалідністю та з ООП.  

Отож можемо відзначити, що сучасний етап еволюції освіти осіб з 

особливими освітніми потребами, суть якого полягає в реалізації принципу «від 

рівних прав – до рівних можливостей, від інституалізації – до інтеграції», в 

Україні характеризується такими основними напрями: 

- забезпеченням рівного доступу до якісної освіти, права вибору особами 

з інвалідністю різних типів навчальних закладів, форм навчання; 

- трансформацією шкіл-інтернатів у заклади інноваційного типу; 
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- зростанням навчально-реабілітаційних центрів, в яких дітям з 

особливими потребами та їх батькам надається відповідна комплексна, зокрема 

психолого-педагогічна допомога; 

- суттєвою відмінністю таких центрів є те, що в багатьох із них зустрічаються 

діти різних нозологічних груп, часто з комплексними проблемами розвитку; 

- розширенням практики інтегрованого та інклюзивного навчання осіб з 

інвалідністю в загальноосвітніх школах та дошкільних установах, вищих 

навчальних закладах; 

- все більшим зростанням уваги до проблем якомога ранньої діагностики і 

забезпечення своєчасної комплексної медико-психолого-педагогічної корекції 

відхилень у розвитку дитини; 

- посиленням корекційно-розвивального компоненту в оновленому змісті 

і завданнях освіти дітей з особливими потребами відповідно до державних 

стандартів і програм; 

- введенням у штатні розклади освітніх та реабілітаційних установ осіб із 

інвалідністю посад психологів для забезпечення ефективності психологічного 

супроводу процесів особистісно зорієнтованої спеціальної освіти [122, с. 16]. 

Отже, використання наведених критеріїв успішності реалізації 

інклюзивної практики дає підстави для висновку, що інклюзивна освіта в 

Україні має інноваційний характер. Цей інноваційний процес сприяє навчанню 

і вихованню дітей з різними стартовими можливостями на різних щаблях 

освітньої вертикалі. 

Успішність реалізації вищеозначеної моделі доводить, що розвиток  

інклюзивної освіти в Україні характеризується не створенням нової системи, 

а якісною і планомірною зміною наявної системи дошкільної освіти загалом. 

При цьому реалізація цієї моделі в майбутньому уможливить підвищити 

ефективність діяльності закладу дошкільної освіти із включення дітей з 

особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю в освітнє 

середовище. Саме тому інклюзивна освітня практика в закладі дошкільної 

освіти неможлива без включення фахівців в експериментальну і 
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дослідницьку роботу, спрямовану на: вивчення механізмів запуску 

інклюзивної освіти та супроводу інклюзії на всіх її етапах, аналіз та 

систематизацію позитивного й негативного досвіду, а також розробку умов 

оптимізації діяльності закладу дошкільної освіти. 

 

 

2.2 Нормативне забезпечення інклюзивної дошкільної освіти 

 

Зараз освіта є доволі важливим сегментом суспільного життя, має 

високу суспільно-політичну значущість і відіграє особливу роль в процесі 

розвитку вітчизняної правової системи, зважаючи на це, відносини у сфері 

освіті досить детально регулюються нормативними правовими актами, і 

вітчизняними, і міжнародними. На переконання учених-адміністративістів, 

сьогодні активізувався напрям в освітній сфері, який безпосередньо 

пов’язаний із новою ідеологією освіти осіб з особливими освітніми 

потребами. Поняття «інклюзія», «інклюзивне навчання», «інклюзивне 

середовище» все частіше зустрічаються в нормативно-правових актах і 

отримують законодавче визначення [193, с. 54]. Звісно, така правова 

регламентація окремих питань освітнього процесу має вагоме значення для 

визначення основних напрямів взаємодії учасників освітніх правовідносин. 

Від повноти, чіткості та логічності правового регулювання окремих питань 

освітнього процесу залежить дотримання прав і законних інтересів осіб, які 

навчаються в освітній сфері. У цьому аспекті особливої уваги заслуговують 

питання, пов’язані з правовим регулюванням навчання осіб з особливими 

освітніми потребами та осіб з інвалідністю. 

Визнання державою цінності соціальної та освітньої інтеграції дітей з 

особливими освітніми потребами та осіб з інвалідністю, поступова відмова 

від уявлень про ізольованість їх у навчанні визначили зміни, що 

відбуваються в сучасному соціально-культурному середовищі. Наразі на 

порядку денному стоїть переосмислення суспільством ставлення до дітей з 
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особливими освітніми потребами, що потребує перегляду й уточнення 

нормативно-правового забезпечення та організації всієї вітчизняної системи 

освіти. Окрім того, визначення та створення дієвої системи комплексної 

адміністративної допомоги, створення державою спеціальних умов навчання 

і виховання дітей з особливими освітніми потребами є пріоритетним 

напрямом сучасної освіти. 

Освіта, як потужний каталізатор розвитку кожної особистості, займає 

одну з найвищих позицій у житті людини. Становлення освіти як державного 

інституту спричиняє активну участь органів публічного адміністрування в 

процесі формування, узгодження, реалізації та моніторингу створеної політики 

[2]. На думку А. А. Колупаєвої, принципово важливою є продумана державна 

політика, яка має ґрунтуватися на оптимізації процесу інтегрування дітей з 

особливими освітніми потребами в загальноосвітній простір та враховувати 

науково-методичні підходи впровадження інклюзивної освіти. На першому 

місці, на переконання авторки, стоїть саме розробка відповідної нормативно-

правової бази, що закріплює правові засади здобуття освіти в різних формах 

особами з порушеннями психофізичного розвитку [124]. 

Нині інклюзивна освіта набуває все більшого і більшого поширення з 

різних причин. По-перше, це збільшення кількості дітей з психофізичними 

вадами, які потребують додаткової підтримки з боку держави 

та органів місцевого самоврядування у фінансовій сфері та захисті своїх прав. 

По-друге, причиною поширення цього явища є тісний зв’язок законодавства 

України з міжнародними нормативно-правовими актами, які передбачають 

введення [183, с. 127]. Без сумніву, усі діти мають право на освіту. За останні 

роки з’явилося багато національних і міжнародних документів, які 

регламентують принцип інклюзивної освіти, а також акцентують на важливості 

працювати в напрямку навчання всіх дітей, зокрема й з індивідуальними 

потребами. Це, до прикладу, положення: ст. 26 Загальної декларації прав 

людини, Конвенції про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти, Конвенції 

про права дитини, Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні 
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права, Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, Конвенції про ліквідацію 

всіх форм дискримінації у ставленні до жінок, Конвенції про статус біженців і 

резолюції Генеральної Асамблеї ООН про право на освіту в надзвичайних 

ситуаціях. 

Для ефективного функціонування інклюзивного навчання потрібно 

розробити механізми організації та впровадження інклюзії в державному 

управлінні освітою, враховуючи соціальну інфраструктуру України. У сучасній 

нормативно-правовій базі України питанню сімей з дітьми з особливими 

потребами присвячені різні кодекси, декрети та закони. У цих документах 

врегульовано питання пенсії, реабілітації та освіти дітей з особливими 

потребами [190, с. 126]. На рівні вітчизняного законодавства це Конвенція ООН 

про права осіб із інвалідністю і Факультативний протокол до неї (від 13 грудня 

2006 р., м. Нью-Йорк), ратифікована розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 28 грудня 2016 р. № 1073-р «Про затвердження плану заходів з 

виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, наданих 

Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю». Також законодавчо затверджено 

документ про виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю на 

період до 2020 року розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 квітня 

2017 р. № 230-р «Про схвалення Концепції Державної соціальної програми 

“Національний план щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на 

період до 2021 року» та багато інших. 

Законодавство України відповідно до основоположних міжнародних 

нормативно-правових актів в галузі освіти передбачає принцип рівних прав на 

освіту для осіб з особливими освітніми потребами у всій вертикалі освіти – від 

дошкільної до професійного – і для дорослих, і для дітей [99]. 

Конституція України закріпила право кожної людини на освіту, 

гарантуючи загальнодоступність і безоплатність дошкільної, основної загальної 

та середньої професійної освіти в державних або муніципальних закладах 

освіти [79]. Україна, яка обрала стратегічний курс на побудову соціальної 

правової держави, інтегрованої у світовий економічний простір, на 
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забезпечення гідного життя людини, використовує міжнародні соціальні 

стандарти, головним принципом яких є її право на інтеграцію в суспільство 

[117]. 

Як природне право кожної людини, право на освіту розглядається в 

основоположних міжнародних актах: Загальній декларації прав людини (1948) 

[47], Європейській конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

(1950) [76], Конвенції про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти (1960) 

[75], Міжнародному пакті про економічні, соціальні і культурні права (1966) 

[109], Конвенції про права дитини (1989) [77], Всесвітній декларації про 

забезпечення виживання, захисту та розвитку дітей (1990) [25], Саламанській 

декларації про принципи, політику та практичну діяльність у галузі освіти осіб 

з особливими освітніми потребами (1994) [159], Конвенції про права осіб з 

інвалідністю (2006) [78] та ін. 

Конвенція ООН про права дитини, Стандартні правила забезпечення 

рівних можливостей для інвалідів (1993) [171] і Саламанська декларація – це 

інструменти в боротьбі за скасування сегрегації освіти, яка заперечує право 

дітей з обмеженими можливостями бути частиною шкільної освіти та зміцнює 

погляди суспільства і дискримінацію проти них [107]. Ці документи, які є 

вагомими підставами для регулювання інклюзивної освіти, надають унікальну 

можливість поставити імплементацію положень інклюзивної освіти на порядок 

денний усіх без перебільшення національних урядів, зокрема й України. 

Права, закріплені в Конвенції про права дитини, застосовні до всіх дітей 

без дискримінації, враховуючи право на освіту на основі рівних можливостей. 

Це правило вимагає, щоб держави-учасниці забезпечили освіту для людей з 

обмеженими можливостями в інтегрованих структурах. Але Саламанська 

декларація забезпечує високу чіткість і тим самим недвозначно вказує на 

обов’язок звичайних шкіл приймати всіх дітей, незалежно від їхніх фізичних, 

інтелектуальних, емоційних, соціальних, мовних або інших вимог. При цьому 

всі напрямки політики в галузі освіти мають передбачати те, що діти-інваліди 

відвідують школу за місцем проживання. 
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Згідно з міжнародним правом прав людини, діти-інваліди не повинні 

бути виключені зі звичайних освітніх установ і громадських інститутів та 

відокремлені від усіх підставі тільки через свою інвалідність. Інклюзивна 

освіта, як стверджують дослідники, перестала бути освітнім або 

професійним питанням, це питання дотримання прав людини [185]. 

Суперечки про інклюзивну освіту надто часто потопають у дискусіях про 

освітню політику, професійні ролі та обов’язки. Звичайно, ці питання також 

актуальні під час реалізації інклюзивних стратегій у галузі вітчизняної 

освіти, однак діти з обмеженими можливостями частіше за інших 

стикаються з дискримінацією. 

Саламанська декларація підтримує зору таку позицію щодо прав людини, 

наголошуючи, що «інклюзивна освіта та інклюзивна участь необхідні для 

реалізації поваги людської гідності і прав людини». Саламанська декларація і 

Конвенція ООН про права дитини дають чітке розуміння того, що міжнародно-

правові стандарти у сфері інклюзивної освіти варто розглядати як міжнародно-

правові стандарти в галузі прав людини. 

Права дітей з інвалідністю викладені у ст. 23 Конвенції про права дитини 

і нагадують політикам та іншим особам, які ухвалюють рішення, що кожна 

дитина з інвалідністю має право на освіту і не повинна бути виключена з цього 

процесу з будь-якої причини або чи за ознакою дискримінації. Це положення 

тлумачиться у світлі ст. 2 цієї ж Конвенції, яка декларує, що всі права 

поширюються на всіх дітей без дискримінації. Інакше кажучи, ст. 23 підтримує 

ст. 2, але не замінює її і слугує визнанням того факту, що діти з обмеженими 

можливостями часто виключаються зі звичайного освітнього процесу. На жаль, 

триває сегрегація дітей і дорослих з обмеженими фізичними можливостями, що 

абсолютно неприйнятно в громадянському суспільстві, яке не терпить поділу за 

ознакою раси або статі. 

Конвенція про права дитини, Стандартні правила і Саламанська 

декларація дають підстави стверджувати про силу міжнародної підтримки для 

інклюзивної освіти. Так, у ст. 3 Конвенції йдеться, що всі дії і рішення мають 
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прийматися в найкращих інтересах дитини. У цьому документі також 

наголошується на відповідальності батьків за добробут своїх дітей, за турботу 

про них, а ще на праві дитини бути почутою, щоб її думка враховувалася. 

Водночас політика в царині освіти утверджує основним принцип дотримання 

прав батьків, а не дітей, які отримують права на участь та ухвалення рішень. 

Тут можна стверджувати про пряме порушення ст. 12 Конвенції, коли думка 

дітей не береться до уваги під час прийняття рішень в таких важливих 

питаннях, як вибір школи, спеціальні оцінки освітніх потреб тощо. 

Незважаючи на те, що чинне законодавство закріплює можливість 

отримання інклюзивної освіти, фактично система освіти не готова до інклюзії. 

Фінансові можливості закладів освіти, на жаль, не повною мірою дозволяють 

реалізувати вимоги законодавства з інклюзивної освіти. З огляду на це, на нашу 

думку, вектор реформування спеціальної освіти має бути спрямований на 

освітній простір загалом. Мова повинна йти про державний системно-

синергетичний підхід до конструювання і реалізації програми розвитку 

спеціальної і соціальної освіти. Так, ключові принципи і положення 

Саламанської декларації дали змогу обґрунтувати доцільність переходу до 

інклюзивних шкіл, зумовлену різними чинниками: освітніми, соціальними та 

економічними. Переваги інклюзивної освіти з погляду освітніх чинників 

зумовлені тим, що спільне навчання дітей з різними здібностями та можливостями 

вимагає від педагогів використання різних методів і форм навчання, можливості 

вносити зміни до навчальної програми тощо, що загалом позитивно впливає на 

освітній процес для всіх дітей. Соціальні чинники зумовлюють зміну ставлення до 

відмінностей, що своєю чергою створює основу для розвитку соціально 

справедливого суспільства, в якому немає дискримінації, стереотипів та 

упередження. Окрім освітніх і соціальних чинників, чималу роль відігравали й 

економічні чинники, за допомогою яких було доведено фінансову ефективність 

інклюзивної освіти. Хоча інклюзивна система освіти вимагає більших фінансових 

і матеріальних ресурсів, коли порівнювати зі загальною системою освіти, 

утримувати дві паралельні системи – загальну і спеціальну системи освіти – є 
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більш затратним, ніж забезпечити додаткову підтримку дітям з особливими 

потребами в умовах загальноосвітніх навчальних закладів [167, с. 21]. З огляду на 

це, інклюзивна освіта – це найбільш радикальна форма інтеграції для 

вітчизняної освітньої системи, оскільки спільне навчання здорових дітей з 

дітьми, що мають різні типи порушень розвитку, вимагає кардинальної 

перебудови системи загальної освіти. 

Отож зробимо проміжний висновок. Основними засадами 

адміністративно-правового регулювання доступності освіти для дітей з ООП та 

дітей з інвалідністю є: розвиток і становлення міжнародної нормативної бази 

(декларації, конвенції, програми і плани дій); нормативно-правової бази країн 

Європейського Союзу і США; вітчизняної нормативно-правової бази. 

Виокремимо такі тенденції розвитку міжнародного законодавства у 

сфері забезпечення й реалізації прав дітей з ООП та дітей з інвалідністю: 

заборону будь-якої дискримінації за ознакою інвалідності; створення 

нормативного документа, що захищає всі права осіб з інвалідністю; 

спрямованість нормативних документів на освіту осіб з інвалідністю та поява 

спеціальних нормативно-правових актів, пов’язаних зі здобуттям освіти; 

прийняття єдиного для всіх світових держав нормативно-правового 

документа, який не тільки регламентує права осіб з інвалідністю, але й 

вимагає надання документу статусу закону в кожній державі; ратифікація 

державами міжнародних норм. 

Отже, недотримання вимог міжнародних стандартів і чинного 

законодавства, спрямованих на створення безбар’єрного середовища і 

доступного освітнього простору, «гальмує», безумовно, розвиток інклюзії. 

Інклюзивна освіта, будучи частиною освітньої політики багатьох держав, 

країн-членів ЄС, вирішує загальні та специфічні завдання в галузі освіти [52]. 

Освітня політика будь-якої розвиненої держави, зокрема й України, є частиною 

загальної соціальної політики. Відомо, що завдання, які висуваються перед 

інклюзивною освітою, спрямовані насамперед на реалізацію права на 



 108 

недискримінаційне навчання, що має на увазі спільну освіту осіб з ООП та без 

таких при дотриманні спеціальних умов навчання. 

Особливе значення в адміністративно-правовому регулюванні освіти осіб 

з особливими освітніми потребами відіграють Концепція розвитку інклюзивної 

освіти [80] і Порядок організації інклюзивного навчання в загальноосвітніх 

навчальних закладах [131], які врегульовують комплекс питань, пов’язаних з 

організацією навчально-виховного процесу та створенням відповідних умов для 

навчання, приведення системи освітньої роботи у відповідність до потреб 

дитини і сім’ї. 

З появою уточнювальної нормативно-правової регламентації процесу 

організації освіти дітей з ООП, зокрема дітей-інвалідів, формується правова 

основа для створення необхідних умов, що сприяють виявленню можливостей 

дітей, а також моніторингу створених спеціальних умов навчання і виховання 

дітей на основі комплексного психолого-педагогічного обстеження, відповідно 

до якого і будуть підготовлені рекомендації до організації й утримання 

процесів навчання, виховання, соціалізації й адаптації. Тож тільки практичне 

впровадження прийнятих законів, конкретних технологій і нормативних актів, 

що забезпечують умови для реальної й ефективної адаптації дітей з ООП у 

вітчизняних закладах освіти, дасть змогу сформувати єдиний освітній простір 

для всіх категорій дітей на території України. 

Утім, незважаючи на важливість розвитку інклюзивної освіти, загалом 

освітня практика стикається з великою кількістю проблем, що свідчить про 

неготовність системи освіти до її ефективної реалізації. Згідно з чинним 

законодавством, розв’язувати їх має держава. Органи державної влади 

приймають відповідні державні програми (на офіційному порталі Уряду 

оприлюднено розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 р. 

№ 366-р «Про схвалення Національної стратегії із створення безбар’єрного 

простору в Україні на період до 2030 року») [149], що передбачають не тільки 

організаційно-правові, а й фінансово забезпечувальні заходи, спрямовані серед 

іншого на повноцінну освіту і безпечний розвиток дитини з ОПП. 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-shvalennya-nacionalnoyi-strategiyi-iz-stvorennya-bezbaryernogo-prostoru-v-ukrayini-na-period-do-t140421
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Як висновок зазначимо, що якісна система нормативних правових актів, 

загальна і правова культура учасників освітнього процесу, формування 

позитивного освітнього середовища в закладах освіти, стабільна політична й 

економічна ситуація в Україні, ефективна і правильна організація системи 

освіти – головні умови забезпечення конституційного права громадян на освіту, 

зокрема й дітей з особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю. 

 

 

2.3 Державні гарантії реалізації прав осіб з особливими потребами в 

освітньому процесі 

 

Право в контексті сучасних суспільних процесів – це система його 

міжнародних і внутрішньодержавних форм, які повинні бути спрямовані на 

реалізацію універсальних прав людини, що сприятиме переходу до сталого 

розвитку цивілізації і, як наслідок – до розв’язання глобальних проблем [16]. 

Права людини – це показник стану суспільства і місця людини в ньому. Якщо в 

цій системі не забезпечуються права людини і цінності мають «декларативний» 

характер, то необхідні кардинальні зміни й розвиток реалізації цінностей, 

пов’язаних з ними. У зв’язку з процесами глобалізації, які мають планетарний 

масштаб і наразі стосуються кожного, хто проживає на планеті [223], дедалі 

більше зростає роль прав людини та необхідність їх розвитку, вироблення 

насамперед теоретико-методологічної основи, у чому й полягає актуальність 

теми нашого наукового дослідження. Тож права людини є основою сучасного 

інтегративного розуміння права.  

Далі з’ясуємо сучасне визначення поняття і змісту держави, що випливає 

з розуміння сучасних суспільних процесів та розуміння права. Сучасна держава 

– це засіб управління суспільними процесами задля забезпечення нормального 

розвитку людини, заснована на публічній владі і забезпечує реалізацію чинних 

на її території форм міжнародного і внутрішньодержавного права, які повинні 

бути спрямовані на реалізацію прав людини та її сталий розвиток. Сучасна 
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держава має бути правовою, тобто взаємопов’язаною зі сучасним розумінням 

права, основаним на пріоритеті прав людини, як міри її можливої поведінки. 

При цьому права людини (як основа сучасного розуміння права) – це міра 

можливої поведінки, яка встановлюється і забезпечується системою юридичних 

гарантій.  

Наразі проблема гарантування права на освіту дітей з особливими 

освітніми потребами та дітей з інвалідністю є однією з найскладніших у сфері 

освітньої діяльності та потребує законодавчого вдосконалення. При цьому 

питання про систему державних гарантій осіб з особливими освітніми 

потребами та осіб з інвалідністю варто розглядати у трьох площинах: 

конституційно-правовій, адміністративно-правовій та фінансово-правовій.  

У теорії права та адміністративного права існує двояке розуміння 

юридичних гарантій. З одного боку, потрібно виділити гарантії реалізації прав і 

свобод людини та громадянина загалом, а з іншого – виокремити відповідні 

гарантії їхнього правового захисту. При цьому проблема пропорційності гарантій 

захисту й реалізації прав та обов’язків досить актуальна щодо осіб з особливими 

освітніми потребами. Оскільки, на думку сучасних дослідників, упровадження 

дієвих програм та проєктів захисту прав дітей з особливими потребами, залучення 

всієї спільноти до загальносвітової проблеми, яка розвивається швидкими 

темпами, проведення та участь різних семінарів, конференцій із цих питань і на 

національному, і на міжнародному рівні дало б поштовх одному з важливих 

елементів розвитку механізму розбудови правової держави [110]. 

У цьому аспекті варто зауважити, що розробка, прийняття та реалізація 

органами державної влади комплексу законодавчих норм, що регламентують 

певні права і свободи, не носити мають бути декларативними. Без сумніву, 

формулюванням конституційних гарантій реалізації прав і свобод осіб з 

особливими освітніми потребами слід визнавати конкретизацію змісту освітніх 

прав у правових текстах, нормативне закріплення меж реалізації 

правосуб’єктності цих осіб, використання безпосередньо пов’язаних зі змістом 

даних прав і свобод юридичних фактів. Своєю чергу чергою до переліку 
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гарантій правового захисту реалізації прав і свобод осіб з особливими освітніми 

потребами потрібно внести процесуальні форми їх реалізації згаданою 

категорією осіб. Також у комплексі конституційних гарантій варто виділити 

особливі законодавчі заходи фінансового характеру. 

Загалом, описуючи ситуацію Української держави в розглянутій сфері, 

для реалізації права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, слід 

зазначити, що держава тією чи іншою мірою створює умови для здобуття ними 

освіти, корекції порушень розвитку та соціальної адаптації на основі 

спеціальних педагогічних підходів. З правової позиції, така думка ґрунтується 

на низці конституційно-правових гарантій, представлених і в самій Конституції 

України, і в інших нормативно-правових актах, що реалізують право на освіту 

дітей розглянутої категорії. Наприклад, такими нормативно-правовими актами 

є Закони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» тощо. У цих 

нормативних джерелах конституційні права конкретизуються, розвиваються, 

розширюючи перелік прав і свобод, перетворюючи конституційні норми на 

гаранта виконання їхніх положень. Отже, гарантії – один з аспектів проблеми 

правильного застосування правових норм, законності, правопорядку та 

багатьох інших процесів правової діяльності [129, с. 274]. 

Правове забезпечення інклюзії у сфері освіти спирається на ідеологію, 

культуру і цінності, що властиві сучасному демократичному суспільству. 

Інклюзія у сфері освіти – це процес інтеграції дітей, що володіють певними 

особливостями (соціальними, матеріальними, сімейними, психофізіологічними, 

гендерними тощо), в освітнє середовище. Це інструмент соціальної інклюзії, 

результатом застосування якого стає успішна соціалізація дитини з особливими 

освітніми потребами та дитини з інвалідністю. Основною умовою 

впровадження й ефективного функціонування інклюзивної моделі сучасної 

дошкільної освіти є юридичні гарантії, закріплені на міжнародному й 

національному рівні. При цьому дослідники акцентують на потребі оновленого 

підходу до державного гарантування прав дітей, що вимагає вироблення і 

прийняття до реалізації концепції, яка ґрунтується на визнанні самоцінності 
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дитинства, на відповідальності дорослих. У цьому аспекті пропонують 

виокремлювати такі компоненти сучасної стратегії гарантій прав осіб 

дошкільного віку: пріоритет прав дітей, діти як правовласники, а не лише як 

суб’єкти захисту; пріоритет інтересів дітей; міжнародне та національне 

гарантування прав і законних інтересів дітей; пріоритет захисту дітей від 

загроз, які зумовлені глобалізаційними чинниками [105, с. 44]. 

Під юридичними гарантіями освітньої інклюзії варто розуміти 

сукупність нормативно-правових документів різних рівнів, що визначають і 

регламентують понятійні, ціннісні, організаційні та методичні аспекти 

інклюзивної освіти у сфері дошкільної освіти. Юридичні гарантії освітньої 

інклюзії досить широкі та змістовні, вони об’єднують нормативно-правові 

акти, які відображають і загальні підходи, фундаментальні положення 

інклюзії, і певні особливості, окремі сфери інклюзивного простору та 

інклюзивного середовища. При цьому різноманіття, ієрархічність 

нормативно-правових документів з проблеми освітньої інклюзії передбачає 

диференційований підхід до аналізу їхнього змісту за рівнями, сферами 

регулювання, категоріями (щодо дітей з особливими освітніми потребами та 

дітей з інвалідністю). 

Як вказано в Національній доктрині розвитку освіти, за роки 

незалежності в Українській державі створено відповідну правову базу освіти, 

але водночас стан справ у галузі освіти, темпи та глибина перетворень не 

повною мірою задовольняють потреби особистості, суспільства і держави. 

Очевидним є те, що інноваційний розвиток сфери освіти не може бути 

забезпеченим без належного правового регулювання [184, с. 3]. Важливо 

наголосити, що ключовим поняттям правового регулювання освітньої інклюзії 

є поняття «права людини», які визнані, охоронювані суспільством, державою і 

міжнародною спільнотою. Ці права забезпечують рівні соціальні можливості; 

вони властиві кожній людині та необхідні для задоволення її потреб різного 

рівня (від життєвих до соціальних) і забезпечують гідний, вільний розвиток 

особистості та активну участь в житті суспільства. З огляду на це, права 
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людини виступають певним гарантом освітньої інклюзії, оскільки їх реалізація 

сприяє саморозвитку особистості, її включенню в різні сфери життєдіяльності, 

передбачають можливість отримання допомоги у важкій життєвій ситуації. 

Юридичні гарантії освітньої інклюзії міжнародного рівня формуються 

передусім в результаті законотворчої діяльності Організації Об’єднаних Націй і 

Ради Європи. Вони містять документи, які мають юридичну силу, обов’язкові 

до виконання (конвенції, пакти, протоколи), і документи рекомендаційного 

характеру (декларації, хартії). Проте, варто зазначити, останні все-таки важливі, 

оскільки визначають соціально значущі проблеми, закликають держави до їх 

розв’язання в межах національної політики. 

На думку вчених-юристів, міжнародні гарантії передбачають і «сприяння 

здійсненню міжнародних договорів у сфері прав людини», і «засоби їх захисту» 

[175, с. 318]. Наразі до юридичних гарантій освітньої інклюзії зараховують такі 

документи міжнародного рівня, як: Декларація прав дитини (ООН, 1959) [36], 

Декларація про права інвалідів (ООН, 1975) [37], Конвенція про права дитини 

(ООН, 1989) [77], Саламанська декларація (1994) [159], Конвенція про права 

осіб з інвалідністю (ООН, 2006) [78], Стратегія Ради Європи з прав дитини 

(2016–2021 рр.) [174].  

До юридичних гарантій національного рівня належать: Конституція 

України [79], Закони України «Про освіту» [144], «Про повну загальну середню 

освіту» [147], «Про дошкільну освіту» [140], «Про реабілітацію осіб з 

інвалідністю в Україні» [148], «Про основи соціальної захищеності осіб з 

інвалідністю в Україні» [145], «Про охорону дитинства» [146], Національна 

стратегія із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року 

[114] тощо. У цьому аспекті варто зазначити, що 29 червня 2021 р. відбулося 

засідання Керівного комітету високого рівня Рамкової програми партнерства 

між Урядом України та ООН 2018–2022 рр. за участю Прем’єр-міністра Дениса 

Шмигаля, Координаторки системи ООН в Україні Оснат Лубрані, заступниці 

міністра освіти і науки України Віри Рогової. Серед пріоритетних заходів МОН 

з реалізації Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в 
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Україні на період до 2030 року є вдосконалення нормативно-правового 

забезпечення освіти дітей з особливими освітніми потребами, підвищення рівня 

професійної підготовки педагогічних працівників для роботи в умовах 

інклюзивного навчання, запровадження державної фінансової підтримки дітям 

з особливими освітніми потребами, створення безбар’єрного комфортного 

освітнього середовища [153]. Національна стратегія зі створення безбар’єрного 

простору в Україні була розроблена на виконання Указу Президента України 

від 3 грудня 2020 р. «Про забезпечення створення безбар’єрного простору в 

Україні». Розроблення проєкту Плану заходів з реалізації Національної 

стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на 2021–2022 роки 

координує міністр розвитку громад та територій.  

Основне призначення будь-яких гарантій полягає в забезпеченні та 

охороні прав і свобод людини та громадянина. У науці конституційного права 

виділяють: 

1) юридичні гарантії реалізації прав і свобод людини та громадянина; 

2) юридичні гарантії захисту [98]. 

До конституційних гарантій реалізації також належать: 

а) встановлення меж реалізації конституційних прав і свобод, їх 

конкретизація в чинному законодавстві; 

б) юридичні факти, з якими пов’язується обов’язкове і безпосереднє 

користування ними; 

в) процесуальні форми реалізації; 

г) заходи заохочення та пільги (переваги) для стимулювання правомірної 

ініціативної їх реалізації [100, с. 12]. 

Важливим аспектом аналізу юридичних гарантій інклюзії є власне сама 

інклюзивна освіта, яка виступає основним інструментом соціальної інклюзії, 

оскільки являє собою необхідну умову включення дитини з особливими 

освітніми потребами та дитини з інвалідністю в різні сфери життєдіяльності 

суспільства і держави. При цьому варто уточнити, що в міжнародних 
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документах швидше наявний радше опис (характеристика) ознак інклюзивної 

освіти, а не її конкретна дефініція. 

У Конвенції про права осіб з інвалідністю наголошується на 

антидискримінаційному, особистісно-орієнтованому, гуманістичному характері 

інклюзивної освіти, її спрямованості на соціальний розвиток людини з 

інвалідністю. Згідно із цим документом інклюзивна освіта як інструмент 

забезпечення права на освіту для осіб з інвалідністю має бути законодавчо 

закріплена інститутом, що має всі необхідні компоненти (здійснення 

фінансування, визначення механізмів створення спеціальних умов і принципів 

адаптації освітнього середовища до різноманітних освітніх потреб дітей). Мета 

інклюзивної освіти не відрізняється від мети освіти як такої і передбачає 

розвиток людського потенціалу, здібностей у повному обсязі, підготовку до 

активної участі в житті суспільства через освоєння певних життєвих навичок. 

Інклюзія в освіті як процес, як зазначено у звіті, поданому відповідно до 

резолюції 37/20 Ради з прав людини ООН 2019 року, є системою розширення 

можливостей особистості через: участь в освіті; забезпечення рівного доступу 

дітей з інвалідністю до загальноосвітніх шкіл; індивідуальні навчальні плани; 

забезпечення розумного пристосування; доступність освітніх середовищ і 

матеріалів; надання адаптованих навчальних матеріалів, допоміжних пристроїв, 

інформаційно-комунікаційних технологій та підтримки [211].  

Згідно із Саламанською декларацією інклюзивна освіта має на меті 

визнання різних потреб та особливостей дітей (фізичні, інтелектуальні, 

соціальні, емоційні, мовні тощо), оскільки кожна дитина «має унікальні 

особливості, інтереси, здібності та навчальні потреби», і передбачає спільне, 

попри наявні відмінності, щоб кожна дитина могла реалізувати своє право на 

освіту і мала доступ до навчання в закладах загальної середньої освіти. 

ЮНЕСКО в документі Education 2030: Inche on Declaration and Framework 

for Action for the implementation of Sustainable Development Goal 4: Ensure 

inclusive and equitable quality education and promote life long learning – Document 
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code: ED-016/WS/28 – 2016 розглядає інклюзивне навчання як процес 

забезпечення якісного навчання впродовж усього життя людини [210].  

Відповідно до Закону України «Про освіту» інклюзивне навчання – це 

система освітніх послуг, гарантованих державою, що ґрунтується на принципах 

недискримінації, врахування багатоманітності людини, ефективного залучення 

та включення до освітнього процесу всіх його учасників [144]. Інклюзивна 

освіта передбачає забезпечення рівного доступу до освіти для всіх учнів з 

урахуванням різноманітності особливих освітніх потреб та індивідуальних 

можливостей. Щоправда, таке визначення недостатньо інформативне, оскільки 

не дає уявлення про формат інклюзивної освіти, а вкотре підтверджує принцип 

неприпустимості дискримінації у сфері освіти і визнання гетерогенності 

освітнього середовища. Тож варто зазначити, що інклюзивна освіта має 

ґрунтуватися на визнанні різноманітності особливостей і потреб дітей, вона 

спрямована на їх інтеграцію в сучасне суспільство. 

Утім, згідно із Саламанською декларацією, інклюзивна освіта має 

спиратися й на педагогічні принципи, основані на тому, що відмінності між 

дітьми є нормою і навчання потрібно адаптувати до потреб дітей. У процесі 

навчання мають бути і підтримка, і спеціалізовані послуги. Зазначимо, що 

інклюзивна освіта не може бути досягнута, якщо вчителі недостатньо 

усвідомлюють її переваги, мають несформовані або застарілі думки про освітні 

здібності та потреби дітей з обмеженими освітніми потребами чи не отримали 

досвіду роботи з усіма учнями, як з інвалідністю, так і без неї [211]. Крім того, 

важливою умовою реалізації інклюзивної моделі стає необхідна підготовка 

педагогів для надання послуг у сфері інклюзії. Вона передбачає отримання 

знань і вмінь у сфері особливих потреб, адаптування змісту навчальних планів, 

використання допоміжних технологій, індивідуалізацію викладання. 

Відзначимо, що педагоги мають пройти додаткову підготовку на основі 

гнучкого підходу, що охоплює всі типи розумових і фізичних вад дитини з 

особливими освітніми потребами та дитини з інвалідністю, з подальшою 

спеціалізацією в конкретних сферах. 
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Розглядаючи право на освіту як одне з конституційних прав громадян 

України, Р. Л. Ковальчук до найактуальніших проблем гарантій 

конституційного права людини і громадянина на освіту в Україні зараховує: 

створення нової та більш досконалої правової нормативної бази освіти з 

урахуванням останніх змін у законодавстві; доступність освітньої та 

професійної підготовки всіх здібних і тих, хто має мотивацію й адекватну 

підготовку; з’ясування сутності сучасних гарантій конституційного права на 

освіту; створення умов, засобів, способів, необхідних для забезпечення, 

реалізації й охорони гарантій на освіту; гарантії якості освіти; можливість 

здійснення вимог щодо реалізації гарантій на освіту; наявність у праві на освіту 

при його гарантуванні елементів доступності, ефективності, визнання курсів, 

що вивчені; офіційне визнання гарантій реалізації права на освіту після 

закінчення навчального закладу та в процесі працевлаштування [63].  

Повертаючись до гарантій прав осіб з особливими освітніми потребами в 

освітньому процесі, варто відзначити, що наявність таких прав у сфері 

механізму правового регулювання освітніх відносин для цієї категорії осіб 

зумовлена державною законодавчою політикою у сфері освіти [120]. Створення 

умов для здобуття цією категорією осіб освіти, що враховує необхідність 

паралельної з процесом навчання соціалізації та корекції проблем розвитку, 

зумовлено передусім нормами Конституції України, а також конституційними 

принципами, які покладено в основу інших нормативно-правових актів. Так, на 

переконання О. Мельничук, для розвитку інклюзивної освіти органам держави 

потрібно вирішити ще низку питань, зокрема: забезпечити придбання за кошти 

субвенції модифікованих та адаптованих підручників; розробити механізм 

передачі спеціального обладнання, закупленого для корекційного розвитку 

дітей, під час переходу їх з одного навчального закладу до іншого; 

удосконалити питання оплати вчителів, які працюють в інклюзивних класах, 

тобто встановити їм доплату не в граничному двадцятивідсотковому розмірі, а 

у фіксованому – не менше 20 %; збільшити оплату праці асистентів вчителів, 

які навчають дитину з особливими освітніми потребами; запровадити в 
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інклюзивних класах посаду асистента дитини (тьютора) з гідною заробітною 

платою; забезпечити транспортне підвезення дітей з особливими освітніми 

потребами до навчальних закладів та інклюзивно-ресурсних центрів; 

здійснювати просвітницьку політику серед населення щодо інклюзивного 

навчання тощо [106, с. 57–58]. 

Тож невід’ємною складовою частиною державної політики у сфері 

забезпечення, охорони та захисту прав дитини має бути врахування вимог 

традиційної для українського суспільства моралі, яка завжди була і є тим 

виміром або мірилом, навколо якого мають обертатися не тільки відносини у 

сфері забезпечення прав відповідних категорій населення, а й будь-які інші 

важливі для суспільства відносини, особливо ті, які спрямовані на розвиток 

технологічних інновацій. Це твердження пов’язано з тим, що права дитини в 

будь-якому випадку не є самоціллю, це лише одна із форм задоволення її 

різноманітних потреб (матеріальних та духовних). У зв’язку із цим корисного 

результату від реалізації дитиною своїх прав буде досягнуто лише за умов їх 

включення до системи традиційних для суспільства соціальних цінностей 

(моральних, релігійних, ідеологічних тощо), тобто коли вони матимуть 

відповідну аксіологічну виправданість, яка органічно поєднує основоположні 

права дитини з її обов’язками, що мають насамперед історично зумовлені 

культурні витоки [119, с. 15]. 

Справді, реалізація права на освіту безпосередньо пов’язана із соціальними і 

духовними гарантіями. До цього виду гарантій можна зарахувати: соціальний 

клімат суспільства, наявність або відсутність складних соціальних конфліктів, 

духовно-культурну атмосферу тощо. Тобто соціальні й духовні гарантії – це 

насамперед моральні норми, національні та регіональні традиції, що виражають 

ставлення людей до окремих соціальних груп, зокрема до дітей з особливими 

освітніми потребами та дітей з інвалідністю. Наявність таких гарантій сприяє 

формуванню певної суспільної думки щодо соціальних груп, формуванню 

відповідного нормативно-правового регулювання суспільних відносин у цій сфері. 
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Отож вважаємо, що реалізація права на освіту пов’язана не тільки з 

нормативними й фінансовими, але й з духовними та соціальними гарантіями, 

що також зараховуються до комплексу конституційних гарантій [181]. Проте 

їхня роль значно менша (порівняно з конституційними гарантіями) з огляду на 

їхню природу. Подібний зміст зумовлює моральний характер норм, які 

закріплюють гарантії осіб з особливими освітніми потребами, що відображає 

ставлення до них суспільства. Використання таких гарантій дає змогу 

враховувати суспільну думку та сформувати відповідне їй нормативно-правове 

регулювання статусу осіб з особливими освітніми потребами.  

Як особливий різновид гарантій потрібно виділити організаційні гарантії, 

що охоплюють організаційну діяльність державних органів щодо забезпечення 

реалізації й охорони прав дітей з особливими освітніми потребами та дітей з 

інвалідністю. Ці гарантії охоплюють заходи адміністративно-управлінського 

характеру, зокрема: 

а) планування витрат на утримання закладів освіти; 

б) навчання дітей з особливими освітніми потребами та дітей з 

інвалідністю; 

в) облік дітей з особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю 

шкільного віку, які проживають на відповідній території; 

г) організацію транспортного забезпечення закладів освіти для доставки 

дітей з особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю до школи; 

д) у необхідних випадках здійснення відомчого контролю за прийомом 

дітей до школи й організацією навчального процесу тощо. 

У нормативному контексті правового регулювання організаційні гарантії 

наведено в Законі України «Про освіту», в якому, зокрема: передбачено 

обов’язки державних органів управління освітою забезпечувати розробку 

базисних навчальних планів; закріплено правила про забезпечення контролю за 

якістю підготовки випускників по завершенні кожного рівня освіти; покладено 

обов’язки на Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти за 
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якістю підготовки випускників з науково-методичного забезпечення 

підсумкових атестацій [144]. 

Зазначимо, що Законом України «Про основи соціальної захищеності осіб 

з інвалідністю» також передбачено організаційні гарантії щодо забезпечення 

особам з інвалідністю отримання освіти відповідно до індивідуальної програми 

реабілітації, що вимагає створення відповідних умов (і технічного, і навчально-

методичного характеру) [145]. 

Отож, виділення організаційних гарантій з-поміж інших є показовою 

характеристикою спеціальної діяльності державних органів, органів місцевого 

самоврядування, державних і муніципальних закладів освіти та їх посадових 

осіб, що забезпечують механізм реалізації прав і свобод осіб з особливими 

освітніми потребами та осіб з інвалідністю, а також захист й охорону права на 

освіту загалом. Цей вид гарантій у розглянутій сфері правових відносин 

(дошкільна освіта дітей з особливими освітніми потребами) є не менш 

важливий, ніж наявність фінансових та нормативних гарантій. 

Отже, сукупність конституційних гарантій потребує додаткових, 

організаційних гарантій, які охоплюють діяльність органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування щодо забезпечення реалізації прав осіб з 

особливими освітніми потребами та їх охорони від неправомірних посягань з 

боку інших осіб. Такі гарантії мають охоплювати адміністративні заходи, тобто 

облік дітей з особливими освітніми потребами, організацію бюджетно-

фінансового планування, здійснення контрольних і наглядових повноважень 

органів державної влади щодо процедури прийому та навчання зазначеної 

категорії осіб в закладах освіти. Включення організаційних гарантій як 

додаткового елементу конституційних гарантій відображає діяльність органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування, закладів освіти та їх 

посадових осіб, які забезпечують функціонування механізму реалізації права на 

освіту та його захисту. Крім того, розглянуті гарантії повинні 

супроводжуватися контролем з боку держави за діяльністю органів державної 
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влади та їх посадових осіб за виконанням ними обов’язків щодо захисту й 

охорони прав людини та громадянина.  

Зауважимо, що останнім часом ЗМІ в Україні звертають дедалі більше 

уваги на вагому проблему (для всього цивілізованого людства) гарантування 

та захисту прав дитини. Однак висвітлення окремих «болючих» аспектів цієї 

проблематики на так званому побутовому рівні у жодному разі не має 

нівелювати її наукового осмислення та опрацювання. Слід констатувати, що 

аналіз взаємовідносин «право – людина» одержав набагато більше 

висвітлення й усвідомлення, ніж дослідження прав, свобод та законних 

інтересів дитини. Хоча, застосовуючи ретроспективне, темпорально-

просторове вивчення, підкреслити варто вказати, що ще зі стародавніх часів 

право намагалося «виокремити» дитину як об’єкт соціально-правового 

захисту [119, с. 13]. 

О. А. Шульц під правами дитини розуміє систему соціальних, 

економічних, культурних та інших можливостей, які зумовлені особливостями 

фізичного, психологічного та розумового розвитку дитини, що визнаються та 

здійснюються в певний період життя людини, дитинства, виходячи з принципів 

природного права, загальнолюдських цінностей, визнаних у міжнародному 

праві та національному законодавстві, гарантуються державою, суспільством, 

сім’єю та іншими суб’єктами права і мають особливий режим та механізм 

реалізації і захисту [199, с. 94]. 

Слушною є думка, що діти – це найбільш уразлива частина суспільства. 

Відсутність можливостей (і фізичних, і фінансових, і соціальних тощо) 

самостійного захисту дитини від посягань на свободу призводить до численних 

порушень прав дітей у всьому світі, зокрема і в Україні. Очевидним є 

підвищений інтерес і науковців, і практичних діячів різних сфер суспільного 

життя до проблеми захисту прав дітей, механізмів їх забезпечення та 

відновлення [23, с. 20]. Адже наша правова система має значні прогалини у 

сфері реалізації державних гарантій прав осіб з особливими освітніми 

потребами: це, до прикладу, і відсутність правових конструкцій зобов’язань 
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щодо вжиття заходів для організації спеціальних умов освіти, і відсутність 

відповідальності закладів освіти та їх посадових осіб за неналежне 

забезпечення або відмову в забезпеченні таких умов. Ефективним засобом 

усунення таких юридичних прогалин може стати закріплення на законодавчому 

рівні обов’язку закладів освіти створювати умови, які не декларативно, а 

безпосередньо сприяють розвитку дітей з особливими освітніми потребами, з 

урахуванням їхнього психічного і фізичного здоров’я та стану [134]. 

Конституція України у ст. 3 проголошує Україну соціальною державою, 

політика якої спрямована на створення умов, що забезпечують гідне життя і 

вільний розвиток людини. Ретроспективний аналіз поняття «соціальна 

держава» демонструє, що в теорії держави і права досі немає його однакового 

тлумачення. Тож постає запитання: а яка ж сучасна вітчизняна модель 

соціальної держави? Видається, що певною мірою відповідь може бути дана на 

основі аналізу системи державних гарантій реалізації прав осіб з особливими 

освітніми потребами як групи суб’єктів, що володіють особливим правовим 

статусом, що вимагає окремої регламентації. Показовим при цьому є розгляд 

проблеми в межах освітніх правовідносин, що дає змогу дослідити наявні в 

суміжних площинах проблеми [135].  

Право на освіту можна вважати одним з найбільш значущих прав 

людини, оскільки воно створює передумови для розвитку людини як 

особистості, соціального і духовного прогресу суспільства. При цьому діти 

мають право на батьківську освіту, дошкільну, шкільну та позашкільну освіту, 

професійну освіту, вищу освіту, а також самоосвіту [199]. 

Як зауважує В. С. Селюков, освічені діти – запорука «безтурботного 

майбутнього». Тому соціальна та правова підтримка дитинства є пріоритетним 

напрямом у досягненні поставлених державою цілей. Право на освіту є 

основоположним соціально-культурним правом, що забезпечує стабільний 

розвиток молодого покоління та кваліфікованої нації [162]. Безумовно, якісна 

освіта є одним з найважливіших елементів, без якого неможливе становлення 

цивілізованої та демократично розвиненої держави. Варто відзначити, що в 
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науковій літературі та на практиці існує досить багато дискусійних моментів, 

що стосуються права на освіту, а також освітніх відносин, ми ж окреслимо 

деякі найактуальніші проблеми нормативного закріплення права на освіту осіб 

з особливими освітніми потребами, його реалізації та гарантій забезпечення і 

захисту.  

Основна проблема, на якій акцентує більшість дослідників, – 

недосконалість правового регулювання, пов’язаного з дошкільною освітою 

[62]. Як ми вже зазначали, у ст. 53 Конституції України закріплено загальні 

положення про право кожної людини на освіту, зокрема йдеться про рівні права 

на освіту, загальнодоступність і безоплатність яких гарантується: дошкільну, 

основну загальну і середню професійну освіту [79]. Зрештою, відповідно й до 

Закону України «Про охорону дитинства» кожна дитина має право на oсвіту 

[146]. Права дитини у сфері дошкільної освіти передбачено в Законі України 

«Про дошкільну освіту», згідно з яким: держава гарантує кожній дитині право 

на безоплатну дошкільну освіту в державних та комунальних закладах 

дошкільної освіти; гарантується захист дитини від будь-якої інформації, 

пропаганди, агітації, що можуть завдати шкоди здоров’ю та вплинути на її 

моральний і духовний розвиток. Також держава гарантує безпечні і нешкідливі 

для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання та навчання кожної 

дитини. Кожна дитина має право на безоплатне медичне обслуговування в 

закладах дошкільної освіти та захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які 

безпосередньо можуть зашкодити її здоров’ю, а також від фізичного та 

психологічного насильства, приниження її гідності тощо (ч. 2 ст. 28 ЗУ «Про 

дошкільну освіту») [140]. Крім того, діти з особливими освітніми потребами, 

які зумовлені порушенням інтелектуального розвитку та/або сенсорними й 

фізичними порушеннями, мають право на першочергове зарахування до 

закладів дошкільної освіти. Отже, держава гарантує створення умов для 

отримання освіти всіма особами незалежно від їхніх психофізіологічних 

особливостей. 
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Дошкільна освіта – цілісний процес, спрямований на забезпечення 

всебічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, 

здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних 

потреб; формування в дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею 

життєвого соціального досвіду [140]. У цьому випадку така освіта не 

спрямована на отримання дітьми знань, умінь та навичок.  

Головними завданнями дошкільної освіти є: збереження та зміцнення 

фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини; виховання у дітей любові 

до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і 

звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, 

національних цінностей українського народу, цінностей інших націй і народів, 

свідомого ставлення до себе, оточення й довкілля; формування особистості 

дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду; 

виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення 

соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; здійснення соціально-

педагогічного патронату сім’ї. Отже, як наголошують вчені, на етапі 

дошкільної освіти найголовнішим чинником оцінки якості та ефективності 

проходження навчання в дошкільних навчальних закладах є здатність дітей до 

активної соціалізації, пристосування до дорослого життя, прищеплення 

основних суспільних та моральних цінностей [162]. 

На перший погляд вітчизняні правові норми, що стосуються державних 

гарантій прав осіб з особливими освітніми потребами в освітньому процесі, 

видаються досить декларативними, що не закріплюють вичерпного переліку 

обов’язків держави в особі органів публічного адміністрування. При цьому 

розкривається зміст конституційного права на неприпустимість дискримінації 

при здобутті освіти. Не викликають сумнівів ціннісний і телеологічний підходи, 

використані законодавцем, який описав магістральні цілі, що переслідуються в 

рамках процесу створення необхідних умов для участі в освітньому процесі 

розглянутої групи осіб. У який спосіб держава забезпечуватиме можливість 

реалізації заявленого права? Безперечно, тільки механізм, сформований 
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публічним суб’єктом і такий, що припускає наявність нормативно 

зафіксованого комплексу організаційних і фінансових зобов’язань, що 

пов’язують державу з реципієнтами публічних послуг –особами з особливими 

освітніми потребами, може виступати гарантією дотримання прав останніх, а 

отже, гарантією підтримки стабільності конституційного ладу. 

У світовій практиці виділяють три основні моделі створення освітніх 

умов для осіб з особливими освітніми потребами:  

- навчання в спеціальних освітніх установах;  

- навчання в освітніх установах загального призначення;  

- реалізація обох можливостей (змішана модель) [204]. 

Перевагою першої моделі можна вважати досить високу якість освіти, а 

недоліком – низьку соціальну адаптацію випускників. Друга модель, навпаки, 

більшою мірою сприяє інтеграції в суспільство осіб з особливими освітніми 

потребами, але виникають труднощі в забезпеченні якості їхньої освіти в 

загальних умовах. Крім того, створення умов реалізації державних гарантій у 

правовій системі України варто визнавати ефективними тільки в разі узгодження 

із загальновизнаними принципами міжнародного права, враховуючи норми 

ратифікованих міжнародних договорів (ст. 9 Конституції України) [79].  

Конвенційний характер окремих міжнародно-правових актів з цієї 

проблематики зумовлює необхідність їх ратифікації, основне ж значення 

подібних норм простежується не тільки в їхній дієвості після імплементації у 

вітчизняну правову систему, а й у фокусуванні на конкретних інститутах 

суспільних відносин, які потребують підвищеної уваги при розробці 

національних нормативно-правових актів. Так, у Декларації тисячоліття ООН 

від 8 вересня 2000 р. (п. 19 та ін.) вказано на необхідність усунення у сфері 

освіти будь-якої сегрегації дітей з проблемами здоров’я та необхідність 

розвитку інклюзивної (інтегрованої) освіти [38]. Однак міжнародно-правовий 

інтерес до цієї проблеми виник раніше. Резолюція Генеральної Асамблеї ООН 

від 20 грудня 1993 р. № 48/96 «Стандартні правила забезпечення рівних 

можливостей для інвалідів» регулює тільки освоєння інвалідами основної 
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освітньої програми середньої загальної освіти і рекомендує країнам-учасникам 

ООН вибудовувати систему середньої загальної освіти з урахуванням 

забезпечення послуг перекладачів та «інших належних допоміжних послуг» для 

осіб з різними формами інвалідності. У випадках, коли згадана система не 

задовольняє потреби осіб з різними формами інвалідності в освіті, державам 

бажано передбачати для них спеціальне навчання. 

Важливим моментом гарантій є забезпечення якості навчання. 

Виключення осіб з особливими освітніми потребами з освітнього середовища 

недоцільне, оскільки соціалізація та своєчасне навчання цих осіб зумовлюють 

потребу відповідності навчання єдиним для загальної середньої освіти 

стандартам [166]. Для підтримки єдиного рівня соціалізації дітей з інвалідністю 

з іншими учнями та ефективного оволодіння ними основної освітньої програми 

загальної середньої освіти варто забезпечувати для них таке ж фінансування, як 

і для інших учнів [165].  

Для обґрунтування нашої позиції зробимо посилання на норми Конвенції 

ООН про права осіб з інвалідністю, ратифікованої Законом України від 

16 грудня 2009 р., що підкреслює право осіб з інвалідністю на отримання 

підтримки для полегшення їх навчання в обстановці, що максимально сприяє 

освоєнню знань і соціальному розвитку всередині системи загальної освіти [78]. 

Однак цей міжнародно-правовий акт визначає зазначене право як гарантію 

тільки для тих осіб, які визнані особами з інвалідністю в порядку, 

встановленому законодавством конкретної держави. Подібне звуження 

дефініції особи з особливими освітніми потребами зумовлено включенням її 

змісту в загальне поняття «особа з інвалідністю» (disabledperson, invalid). 

Відповідно до норм Конвенції про права осіб з інвалідністю органам державної 

влади та органам місцевого самоврядування варто забезпечувати таким людям 

всебічну можливість освоювати соціалізаційні навички для полегшення їх 

повної та рівної участі в процесі освіти разом з іншими учнями. 

Також важливо наголосити, що держава повинна орієнтуватися на 

способи сприяння соціалізації осіб з інвалідністю під час навчання за 



 127 

основними освітніми програмами, головними з яких є освоєння абетки Брайля, 

альтернативних шрифтів; підсилювальних й альтернативних методів, навичок 

орієнтації і мобільності, мови жестів тощо [17, с. 282].  

Проаналізуємо правове регулювання фінансового забезпечення реалізації 

зазначених прав розглядуваної категорії осіб.  

Законодавство України про освіту регламентує організацію здобуття 

освіти особами з особливими освітніми потребами і вказує, що основні 

загальноосвітні та професійні освітні програми реалізуються в установах, що 

здійснюють освітню діяльність. У цих установах мають бути створені 

спеціальні умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми 

потребами. Спробу розкрити поняття спеціальних умов для отримання освіти 

такими особами місце знаходимо і в чинному законодавстві (Закон України 

«Про освіту»), також там наведено перелік того, що може знадобитися особам з 

особливими освітніми потребами в межах освоєння освітньої програми. 

Водночас варто зауважити, що відкритий перелік прикладів, не 

пов’язаний з регламентацією того, хто і в якому порядку відповідальний за 

створення належних умов учням, не відповідає критерію правової визначеності, 

яка має бути передбачена якщо не на рівні закону, то в межах підзаконних 

нормативних актів. Перелік, використаний під час формулювання поняття 

спеціальних умов для отримання освіти осіб з особливими освітніми 

потребами, частково описує спеціальні способи доведення навчального 

матеріалу до учнів, а саме використання спеціальних підручників, навчальних 

посібників та дидактичних матеріалів, спеціальних технічних засобів навчання 

колективного та індивідуального користування, надання послуг асистента 

(помічника), який надає учням технічну допомогу, проведення групових та 

індивідуальних корекційних занять. Заразом, незважаючи на різну природу 

перерахованих способів, що потребують індивідуального регулювання, навіть 

чином загальних рисах не вирішено питання про механізм їх фінансового 

забезпечення. 
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Своєю чергою до гарантій, що розширюють наведені вище положення, 

належать економічні (матеріальні) гарантії, які умовно можна поділити на три 

види: 

а) заходи, що забезпечують стабільність економічного становища 

суб’єктів загалом та закладів освіти зокрема, тобто загальноекономічні гарантії; 

б) заходи економічної підтримки системи закладів освіти та їх кадрового 

потенціалу, що гарантують рівні економічні можливості різним суб’єктам 

освітньої діяльності незалежно від форм власності; 

в) заходи матеріальної підтримки учнів та осіб, які навчаються в освітніх 

установах різних рівнів, зокрема й дошкільних закладів освіти. 

Гарантії першого виду спираються на економічні умови в Україні 

загалом. Умовами їх реалізації є такі елементи, як стабільність податкової 

системи, рівність, а також рівний захист різних форм власності; заходи, що 

стимулюють інвестиційну діяльність в закладах освіти. Потрібно відзначити, 

що сучасна освіта, тим більше інклюзивна, вимагає високого рівня 

інформаційно-комунікаційних технологій, розширення науково-дослідної бази, 

розвитку якісних і різноманітних методичних ресурсів. 

Гарантією права на освіту загальноекономічного характеру є також 

забезпечення державного та муніципального фінансування освіти завдяки 

бюджетним коштам. У зв’язку із цим хочемо зауважити, що зазначені гарантії 

забезпечуються лише щодо державних і муніципальних закладів освіти. 

Держава поки не надає постійної матеріальної підтримки приватним закладам 

освіти, незважаючи на те, що відповідно до закону вони на рівних засадах 

мають право надавати освітні послуги громадянам, якщо мають відповідну 

ліцензію і пройшли державну акредитацію. 

Особливим видом спеціальних економічних гарантій є податкові пільги, 

які встановлені і для закладів освіти, і для учнів (їхніх батьків). Фінансування 

дошкільних закладів освіти, спеціальних (корекційних) закладів освіти є однією 

з практичних форм реалізації економічних гарантій у сфері інклюзивної освіти. 

Таке фінансування пов’язано передусім з необхідністю встановлення 
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додаткових умов у процесі навчання. Крім різних технічних засобів оснащення, 

потрібно також закупляти навчальний матеріал, літературу, ігри, розвивальні 

спортивні майданчики, ортопедичні стільці, спеціалізовані меблі та інші 

предмети. 

Щодо інших видів гарантій, відзначимо, що, наприклад, гарантії 

політичного характеру є, по суті, державною політикою у сфері освіти. 

З погляду міжнародного досвіду в цьому напрямку діяльності потрібно  

виділити, що важливою гарантією є право на доступ до освіти на рівних 

засадах, без дискримінації. При цьому, зауважимо, в літературі виділяють три 

складники поняття «доступність освіти»: недискримінація, фізична доступність 

(досяжність) та економічна доступність (безкоштовність) [31, с. 21]. 

Право на освіту, що розглядається зазвичай в низці соціальних і 

культурних прав, вимагає від держави активних дій для гарантування особам з 

особливими освітніми потребами можливості здобути освіту [55]. Так, ст. 2 

Протоколу 1 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод закріплює це право у формі заборони на відмову від надання освіти. 

Європейський суд з прав людини (далі – ЄСПЛ) неодноразово вказував, що 

право на освіту відіграє фундаментальну роль у суспільстві, оскільки виконує 

завдання захисту прав людини (наприклад, у рішенні ЄСПЛ від 10 листопада 

2005 р. у справі «Лейла Сахін проти Туреччини») [156]. Україна, будучи 

учасником Європейської конвенції з прав людини, зобов’язується вживати всі 

залежні від неї заходи для якнайповнішої реалізації права на освіту, створення 

відповідних соціально-економічних умов, забезпечення правових гарантій 

загалом. Зокрема, ця позиція відображена у визначенні Конституційного Суду 

України від 15 квітня 2008 р. Фундаментальний принцип, закріплений у 

Конституції України, полягає в наданні всім рівних можливостей у здійсненні 

прав. Цей принцип є невід’ємною ознакою правової держави, в якій визнаються 

цінність і гідність, рівні і невід’ємні права кожного попри будь-які відмінності. 

Норми Конституції України, перераховуючи найбільш поширені 

обставини (ознаки), які можуть зумовити неприпустимі відмінності в правах, і 
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встановлюючи заборону на дискримінацію, залишають цей перелік відкритим. 

До дискримінації належать будь-які необґрунтовані і несправедливі відмінності 

в правах, не обумовлені характером правовідносин. Цей принцип повною 

мірою стосується і осіб з особливими освітніми потребами. Для реалізації 

їхнього права на освіту недостатньо формального визнання наявності в них 

рівних правових можливостей з іншими особами. З огляду на свої особливості 

такі особи фактично можуть виявитися виключеними зі системи освіти, якщо, 

крім декларування рівних юридичних можливостей, їм не будуть забезпечені 

спеціальні правові гарантії доступності освіти. 

Конституція України, закріплюючи принцип формальної рівності, не 

виключає водночас вжиття державою спеціальних заходів, спрямованих на 

захист певних груп. Вжиття державою таких заходів не можна розглядати як 

дискримінацію, якщо вони мають на меті забезпечення рівного здійснення прав 

окремими групами, не припускають наслідків у вигляді встановлення 

особливих прав для різних груп і не будуть дієвими після досягнення цілей, 

заради яких вони введені (такий підхід відображений у Міжнародній конвенції 

про ліквідацію всіх форм расової дискримінації [108]).  

Отже, з норм Конституції України випливає, що особи з особливими 

освітніми потребами мають право на освіту в тому ж вигляді й обсязі, в якому 

цим правом володіє кожен. Водночас для збереження змісту й обсягу 

зазначеного права щодо цих осіб мають встановлюватися спеціальні 

адміністративно-правові засоби його забезпечення. Поміж тим з Конституції 

України напряму не випливає, якими мають бути ці засоби. Це питання 

стосується дискреції законодавця. 

Саме тому, зважаючи на принципи Конституції України і міжнародних 

документів, що є складовою частиною вітчизняної правової системи, видається, 

що конституційне право на освіту щодо осіб з особливими освітніми потребами 

має припускати забезпечення не тільки доступу до освіти (певних соціальних 

пільг при вступі до навчальних закладів), а й реальної доступності освіти 

(необхідних умов для ефективного навчання) [72]. При цьому мета навчання 
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передбачає не тільки розвиток особистісного потенціалу, а й можливість надалі 

ефективно брати участь у суспільному житті.  

Отже, аналіз й узагальнення розглянутих аспектів юридичних гарантій 

освітньої інклюзії на міжнародному та національному рівнях дає змогу 

стверджувати, що правові ідеї, які виступають гарантіями та підґрунтям 

феномену освітньої інклюзії, є підставою для встановлення ключових підходів 

до визначення освітньої політики України та актуальних напрямів сучасних 

правових досліджень. Відтак потрібно з’ясувати, що являє собою механізм 

державних гарантій реалізації права в сучасній соціальній державі? Чи може їх 

створення кореспондувати покладання публічним суб’єктом на інших суб’єктів 

правовідносин яких-небудь обов’язків в імперативному порядку? 

І якщо публічний суб’єкт констатував право кожного в тій чи іншій сфері, 

то чи повинно це право забезпечуватися виключно з власних ресурсів 

публічного суб’єкта? Видається, що в цьому випадку доречним є висновок про 

взаємну відповідальність учасників правовідносин. Подібна відповідальність 

повинна мати вирішальне значення, якщо суб’єкти, що володіють ідентичним 

правовим статусом, поставлені в однакові умови. Це пов’язано з тим, що в 

сучасному суспільстві відбувається досить швидкий і динамічний процес 

перетворень у сфері охорони здоров’я та освіти. За останні десять років низка 

законодавчих реформ змінила критерії оцінки ефективності функціонування 

вітчизняної системи освіти. Запити сучасного соціуму диктують укрупнення і 

злиття освітніх структур. Замість ізольованості системи спеціальної освіти з 

окремими спробами часткових форм інтеграції в конкретних закладах освіти на 

зміну приходить максимальне злиття і взаємопроникнення систем загальної і 

спеціальної освіти. Саме тому в межах досліджуваної проблематики 

перспективним убачається створення для будь-яких освітніх організацій рівних 

умов, які в підсумку дозволять забезпечити в рівному обсязі права громадян – 

дітей з особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю.  
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Висновки до розділу 2 

 

Наголошено, що одним з пріоритетних напрямків 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 та першим рівнем у системі 

освіти – стартовою платформою особистісного розвитку дитини. Затверджений 

стандарт забезпечить підвищення якості дошкільної освіти в Україні та 

приведення її до відповідності міжнародним стандартам.  

Мета реалізації інклюзивної підходу – надати всім дітям можливість участі 

в повноцінному соціальному житті, максимально активної участі в колективі, тим 

самим забезпечуючи найбільш повну взаємодію з суспільством. Інклюзивна освіта 

на рівні дошкільної освіти полягає в такій побудові освітнього процесу, при якій 

забезпечується можливість включення до нього дітей з різними фізичними, 

інтелектуальними, соціальними, емоційними і іншими особливостями. Освіта 

дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю 

передбачає створення для них спеціального корекційно-розвиткового середовища, 

що забезпечує адекватні умови і рівні зі звичайними дітьми можливості для 

отримання освіти в межах Державного стандарту дошкільної освіти і спеціальних 

освітніх стандартів, лікування та оздоровлення, виховання і навчання, корекцію 

порушень розвитку, соціальну адаптацію тощо. 

Відзначено, що забезпечення рівних можливостей для осіб з особливими 

освітніми потребами та осіб з інвалідністю в навчанні та зайнятості – це 

проблема держави. Тому на державному, регіональному та муніципальному 

рівнях для професійної реабілітації та зайнятості інвалідів необхідно 

розробляти і впроваджувати цільові програми та контролювати їх виконання; 

сприяти діяльності Державної служби зайнятості щодо реабілітації інвалідів з 

подальшим їх працевлаштуванням; підтримувати та впроваджувати програми 

зайнятості інвалідів на засадах соціального партнерства, які б стимулювали 

створення нових робочих місць для цієї категорії осіб. 
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Зазначено, що основою доступності дошкільної освіти є наявність 

нормативно-законодавчої платформи, безбар'єрна соціальна інфраструктура і 

освітнє середовище. Основними рівнями розвитку законодавчого забезпечення 

доступності освіти для дітей з особливими освітніми потребами та дітей з 

інвалідністю є: розвиток і становлення міжнародної нормативної бази 

(декларації, конвенції, програми і плани дій);  нормативно-правової бази країн 

Європейського союзу (ЄС) і США; чинного законодавства України. 

До умов забезпечення освітньої доступності дітей з інвалідністю 

належать: нормативно-правові (розробка єдиних національних стандартів 

навчання інвалідів у вищих навчальних закладах; розширення мережі вищих 

навчальних закладів, в яких були б створені необхідні умови для отримання 

особами з інвалідністю вищої освіти; посилення контролю за виконанням 

законодавства щодо створення безперешкодного середовища в вузах, 

гуртожитках; включення показників навчання інвалідів в систему рейтингових 

оцінок вузів; розвиток політики інтеграції інвалідів з самого раннього віку: в 

дитячих садах, школах, установах професійної та додаткової освіти; 

попередження і усунення елементів дискримінаційної інституційної політики в 

установах); матеріально-технічні (цільове фінансування вузів по медико-

реабілітаційному і корекційного компоненту вищої освіти інвалідів; розробка 

системи стимулювання вищих навчальних закладів грантами і цільовими 

програмами фінансування в залежності від їх участі в наданні освітніх послуг 

особам з інвалідністю); організаційні  (розвиток дистанційної форми навчання; 

створення при вищих навчальних закладах «центрів кар'єри, агентств з 

працевлаштування інвалідів», діяльність яких була б спрямована на сприяння 

працевлаштуванню студентів-інвалідів; розмежування рівнів компетенції в 

питаннях надання послуг для інвалідів в університеті (наприклад, факультети, 

кафедри, викладачі та навчальний персонал, адміністрація); підвищення 

чисельності студентів-інвалідів в системі вищої освіти, збільшення числа вузів і 

центрів, навчальних інвалідів, розширення варіативності освітніх програм; 

створення допоміжних служб і технологічних ресурсів в вузах і міжвузівських 



 134 

центрах сприяння вищому утворення інвалідів); науково-методичні (підтримка 

доступу до інформаційних ресурсів університету (наприклад, номери 

телефонів, інтернет-послуги, альтернативне надання матеріалів, послуг 

інтерпретатора для глухих, адаптивних технологій для сліпих); інформаційні 

(поширення в засобах масової інформації позитивних образів інвалідів та 

іміджу вищої освіти для цієї категорії громадян; інформування про службах 

медико-соціальної підтримки та можливості направлення до лікаря студентів-

інвалідів з метою консультації по доступності університету і різних його 

ресурсів (наприклад, діагностика, експертна оцінка, рекомендації); зворотна 

зв'язок на факультетах про повний перелік послуг, доступних через 

університетський відділ обслуговування студентів-інвалідів); психологічні 

(дотримання етичних норм при навчанні та взаємодії з дитиною з інвалідністю 

та особливими освітніми потребами з метою оцінювання задоволеності 

послугами); кадрові (розробка програм підвищення кваліфікації вихователів, 

які надають освітні послуги особам з інвалідністю). 

Зазначено, що держава в тій чи іншій мірі створює умови для отримання 

дітьми з особливими потребами освіти в умовах корекції порушень розвитку та 

соціальної адаптації на основі спеціальних педагогічних підходів. З правової 

позиції дана точка зору ґрунтується на низці конституційно-правових гарантій, 

представлених як в самій Конституції України, так і в інших нормативно-

правових актах, що забезпечують право на освіту дітей розглянутої категорії. 

Такими нормативно-правовими актами виступають Закони України «Про 

освіту», «Про дошкільну освіту» тощо. У цих нормативних джерелах 

конституційні права конкретизуються, розвиваються, розширюючи перелік 

прав і свобод, перетворюючи конституційні норми в гаранта виконання їхніх 

положень. Юридичні гарантії освітньої інклюзії міжнародного рівня також 

формуються, передусім, в результаті законотворчої діяльності Організації 

об'єднаних націй і  Ради Європи. Вони включають документи, які мають 

юридичну силу, обов'язкові до виконання (конвенції, пакти, протоколи), і 

документи рекомендаційного характеру (декларації, хартії). В якості 
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особливого різновиду гарантій виділено організаційні гарантії, що охоплюють 

організаційну діяльність державних органів щодо забезпечення реалізації та 

охорони прав дітей з особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю.  
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РОЗДІЛ 3 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-

ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В ЗАКЛАДАХ 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

 

 

3.1  Зарубіжний досвід регулювання відносин інклюзивної освіти в 

закладах дошкільної освіти та напрями його запозичення для України 

 

Перш ніж звернутися до розгляду зарубіжного досвіду інклюзивного 

навчання дітей дошкільного віку, видається цікавим ознайомитися з деякими 

демографічними процесами у світі і взаємозв’язком кількості населення нашої 

планети та кількості осіб з особливими освітніми потребами. 

Так, за даними ООН, чисельність населення Землі зараз становить майже 

7,8 млрд осіб (рік тому було 7,7) [137]. За прогнозами ООН, до 2030 р. їх буде 

8,5 млрд, до 2050 р. – 9,7 млрд, а до 2100 р. – 11,2 млрд [74]. 

Фахівці ООН стверджують, що чисельність населення Землі стрімко 

зростає. Вибухове зростання відбулося у ХХ ст. Незважаючи на дві світові 

війни і саму масову пандемію грипу за всю історію, чисельність населення 

планети за минуле століття зросла у 3,7 раза. Тільки за останні 40 років 

кількість землян подвоїлася. 

Якщо говорити про більш ранній період, то в середині XVI ст. на Землі 

проживали 500 млн осіб, у 1804 р. – 1 млрд осіб, у 1927 р. – 2 млрд осіб, а 

1999 р. – уже 6 млрд осіб [74].  

За даними Державної служби статистики, на початок 2021 р. чисельність 

населення України становила 41,3 млн осіб, чисельність постійних жителів – 

понад 41,1 млн осіб. Майже 70 % населення країни наразі є містянами. Жінок у 

складі жителів України більше (53,6 %), ніж чоловіків (46,4 %). Загальне 

скорочення чисельності населення країни за період з 1991 р. (коли вона 

дорівнювала 51,9 млн осіб) становило 10 млн осіб, з них 2,3 млн осіб країна 
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втратила у 2014-му внаслідок анексії Криму [195]. Станом на 2019 рік 

охоплення дітей закладами дошкільної освіти в Україні становило 57 % (у віці 

1–6 років) [112, с. 146]. 

Чисельність населення Землі збільшується в середньому на 80 млн осіб на 

рік. Найшвидшими темпами збільшується прошарок населення у віці від 15 до 

24 років і понад 65 років. Високий приріст населення зараз відзначається у 

85 державах світу, майже половина з них – африканські. 

Сьогодні 75 країн – це країни з відносно стабільною чисельністю 

населення. У них проживають 2,6 млрд осіб. Всього у світі нараховується 

15 держав з населенням понад 100 млн осіб. У 1950 р. їх було 4 (Китай, Індія, 

США, СРСР). Передбачається, що у 2025 р. таких країн може бути 18. 

Україна займає 35-те місце у світі за чисельністю населення [169]. 

Водночас статистика осіб з інвалідністю у світі говорить про те, що вони 

становлять 23 % від усього населення планети. Це приблизно понад 

1,7 млрд людей. За даними ВООЗ, щороку кількість таких осіб збільшується. 

За статистичними даними, дітей-інвалідів у світі також стає дедалі 

більше. І це тривожна тенденція, на жаль, на думку вчених, цифри і надалі 

зростатимуть. 

Міжнародна організація праці повідомляє, що серед населення 

працездатного віку майже 400 млн – особи з інвалідністю. За статистикою, 

працюючих інвалідів лише близько 20 % від їхньої загальної кількості. Решта 

80 % є безробітними. 

Наприклад, в Індії 70 млн інвалідів і тільки 0,1 млн з них зуміли 

влаштуватися на роботу. У США працевлаштованих громадян цієї категорії 

лише 35 %.  

20 % найбідніших людей у світі мають ознаки інвалідності і, як правило, 

у своїх громадах вони перебувають у найбільш несприятливому становищі. 

Понад 90 % дітей з особливими освітніми потребами в країнах, що 

розвиваються, не відвідують школу. 
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Станом на 1 січня 2021 року, в Україні 2,7 млн осіб мали інвалідність, 

зокрема 222,3 тис. осіб з I групою інвалідності, 900,8 тис. осіб з II групою 

інвалідності, 1416,0 тис. осіб з III групою інвалідності та 163,9 тис. дітей з 

інвалідністю [125]. При цьому в нашій державі осіб з інвалідністю набагато 

менше, ніж у європейських державах. Кожен восьмий житель Євросоюзу – це 

людина з особливими потребами, підрахували в Євростаті. Всього у 28 країнах 

ЄС живе близько 42,2 млн осіб з інвалідністю (12,8 % населення) [152, с. 140]. 

У Німеччині проживає понад 9 млн осіб з інвалідністю, це 16,9 % від 

загальної кількості всіх жителів. Кожний шостий житель Великобританії 

(27,2 %) визнаний інвалідом. Всього тут живе понад 7,4 млн осіб з обмеженими 

можливостями. У Франції інвалідність є у 4,4 млн осіб. Це кожен дев’ятий 

житель країни (26,4 %). В Іспанії, за оцінкою Євростату, проживає 3,5 млн осіб 

з інвалідністю, це кожен дев’ятий (11,3 %). В Італії проживає 2,3 млн осіб з 

інвалідністю. Однак серед інших італійців вони не виділяються – інвалідами 

визнані тільки 6 % жителів. У Нідерландах проживає 1,8 млн інвалідів, 

у відсотковому співвідношенні це близько 25,5 % населення. 

Серед країн ЄС найвищий відсоток інвалідів у Данії – фізичні можливості 

обмежені у 19,9 % жителів (655 тис. осіб). У Норвегії інвалідність у кожного 

п’ятого жителя (20,1 %) – це 661 тис. осіб. У Фінляндії проживає 582 тис. 

Інвалідів, або 32,2 % населення країни. 

Незважаючи на те, що вітчизняні показники інвалідності одні з 

найнижчих у світі, експерти вважають, що ці цифри занижені. Насправді їх 

значно більше. Багато батьків не бажають ставити дитину на групу й офіційно 

визнавати її хворою, навіть якщо в дитини важка недуга. Приблизно 12 % юних 

громадян з особливими освітніми потребами та з інвалідністю проживають у 

спеціалізованих інтернатах. Причини, через які серед молодого покоління стає 

дедалі більше недієздатних, – погана екологія, вік матері (надто молодий або 

старий), шкідливі звички.  

Забезпечення рівних можливостей для осіб з інвалідністю в навчанні та 

зайнятості – це проблема держави. Тому на державному, регіональному та 
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муніципальному рівнях для професійної реабілітації й зайнятості інвалідів 

потрібно розробляти і впроваджувати цільові програми та контролювати їх 

виконання; сприяти діяльності Державної служби зайнятості щодо реабілітації 

інвалідів з подальшим їх працевлаштуванням; підтримувати та впроваджувати 

програми зайнятості інвалідів на засадах соціального партнерства, які 

стимулювали б створення нових робочих місць для цієї категорії осіб [152, 

с. 150].  

Ця інформація змушує нас особливо уважно поставитися до освіти дітей з 

інвалідністю та з особливими освітніми потребами в Україні.  

Варто наголосити, що протягом XX ст. в Україні та в багатьох країнах 

Європи на всіх рівнях освітньої системи для осіб з особливими освітніми 

потребами та з інвалідністю відбувається перехід від сегрегаційної моделі 

освіти до інтеграційної, а потім і до інклюзивної. 

Сегрегаційна модель (лат. Segregatio – відділення) щодо системи освіти, 

або «медична модель» у суспільстві (поширена у 20–60-ті рр. XX ст.), була 

спрямована на ізоляцію учнів з обмеженими можливостями здоров’я та 

інвалідністю від решти контингенту учнів. Система навчання була основана на 

медичній моделі інвалідності, що означає переміщення учнів з відхиленнями 

здоров’я у спеціальні навчальні заклади, інтернати та закриті лікувальні 

установи. Це пов’язано з необхідністю спеціального догляду та медичного 

нагляду за інвалідами, сприйняттям їх як слабких, недієздатних. Негативним 

чинником сегрегації є відсутність спілкування з іншими студентами та 

соціалізації в суспільстві, що позначається на навчанні й подальшому 

працевлаштуванні таких осіб. 

Зараз у системі вищої освіти сегрегаційна стратегія витісняється 

включенням інвалідів у процес спільної освіти, вона визнається негуманною і 

не відповідає сучасним потребам суспільства. 

На зміну сегрегації в 60–80-ті рр. XX ст. приходить інтеграційна модель 

освіти (від лат. Integration – відновлення), або «модель нормалізації» в 

соціальному середовищі. Вона дає змогу навчати студентів з інвалідністю і без 
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неї в одних навчальних закладах, але передбачає створення різних груп для них. 

Також при інтеграційній стратегії в закладах освіти не створюються спеціальні 

умови для студентів з відхиленнями у здоров’ї, вони змушені підлаштовуватися 

під систему і бути рівними у правах з іншими учнями.  

Впровадження цього освітнього підходу сприяло доступу до освіти 

особам з особливими освітніми потребами, що збільшило їх кількість у 

закладах освіти. Більшість сучасних вчених сходяться на думці, що в 

інтегрованій освіті потрібно дотримуватися єдиного освітнього алгоритму, 

принципів раннього втручання, комплексності, наступності, переходу від 

простих форм втручання до складних. 

Інклюзивна модель освіти (від лат. Іnclusion – включення), як і «соціальна 

модель» у суспільстві, отримала перспективний розвиток на сучасному етапі 

становлення системи освіти осіб з відхиленнями здоров’я. Ця модель освіти 

найповніше відповідає потребам інвалідів, ґрунтується на гуманістичній 

філософії, педагогіці та психології. На відміну від інтеграції, інклюзивна 

стратегія передбачає створення необхідних умов, адаптацію освітнього 

середовища до потреб кожного учня, прийняття суспільством людини з 

особливостями. Соціальна модель окреслила злам у суспільній свідомості 

стосовно дітей з особливостями психофізичного розвитку і розпочався процес 

їхнього інтегрування в середовище однолітків. Інклюзія можлива на всіх рівнях 

освітньої системи і впроваджується в усіх країнах; в її основі закладено цінність 

кожної дитини і її особливостей та пошук спеціальних психолого-педагогічних 

підходів до освіти. 

Як наголошують у ЮНЕСКО, інклюзія – це «динамічно розвинутий 

підхід, що полягає в позитивному ставленні до різноманітності учнів і в 

сприйнятті індивідуальних особливостей не як проблеми, а як можливостей для 

збагачення процесу пізнання» [182, с. 84]. 

Водночас загальноприйнятою стає думка про те, що інклюзивне 

навчання підходить не для кожної дитини з особливими освітніми 

потребами, особливо для тих, хто має значні порушення в розвитку. Тому 
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більшість розвинених країн приходить до розумного балансу між загальною і 

спеціальною освітою, основаною на розумінні реальних можливостей 

дитини, з одного боку, і розумінні меж та можливостей загальної системи 

освіти – з іншого.  

У практиці зарубіжної освіти дедалі більше впевненості в тому, що 

інклюзивне навчання – це лише одна з можливостей для дитини з порушеним 

розвитком і тільки складова частина системи освіти, а не вся система. 

У багатьох європейських країнах, наприклад, у США, Японії, Китаї, в системі 

інклюзивного навчання сьогодні навчаються лише діти з легкими формами 

порушень у розвитку, які отримали обов’язкову ранню і дошкільну корекційно-

педагогічну допомогу. У структурі інклюзивного навчання перебуває не більше 

ніж 25-30 % усіх дітей з порушеннями в розвитку. 

Так, на переконання учених, для виходу освіти на рівень розвинених 

країн світу потрібно створити нові форми організації освітньої діяльності, що 

ґрунтуються на адекватному прогнозуванні та швидкому реагуванні на 

ймовірні виклики, що постають у мінливому сьогоденні. Ефективність 

реформування освітньої галузі, враховуючи досвід передових країн світу, 

залежить від комплексності суспільно-політичної та соціокультурної 

перебудови в державі; від заздалегідь продуманих та підготовлених засобів 

реалізації реформування (фінансових, кадрових, інфраструктурних тощо), 

а також науково обґрунтованої та підтриманої всіма учасниками процесу 

концепції нововведень; від цілісності організації, методів і засобів навчального 

процесу, курикулуму тощо. Кожен із цих аспектів потребує виваженості, 

системності, покроковості відповідних заходів, оскільки їх хаотичність і зміна 

логіки їх слідування привноситиме хаотичність, деструктивність і категоричне 

неприйняття різними групами суб’єктів – учасників реформування [72, с. 7].  

У Європі можна виділити три основні групи країн, що успішно 

реалізують програми інклюзивної освіти. 

Це країни, які розробляють політику, орієнтовану на включення 

практично всіх учнів в загальноосвітню практику. Це підтверджується 
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широким розмаїттям ресурсів і можливостей в основній школі (Іспанія, Греція, 

Італія, Португалія, Швеція, Ісландія та Норвегія). 

Друга група охоплює ті країни, які використовують кілька підходів для 

включення. Вони пропонують широкий спектр послуг у рамках двох освітніх 

систем: звичайної та спеціальної (Данія, Франція, Люксембург, Австрія, 

Фінляндія та ін.).  

Третя група – це ті країни, де задіяні дві різні системи освіти. Учні з 

особливими освітніми потребами, як правило, навчаються в спеціальних 

школах або спеціальних класах. Ці системи регулюються окремим 

законодавством для спеціальної освіти і звичайної освіти (Бельгія, Швейцарія, 

Німеччина, Нідерланди) [24]. 

В організації інклюзивного навчання в Польщі є багато корисного 

досвіду, який варто застосувати в Україні. На сьогодні в Польщі інклюзивне 

навчання розвинене на досить високому рівні. Діти з особливими потребами 

мають змогу навчатись та виховуватись у закладах за власним бажанням. 

Держава гарантує батькам вільний вибір навчального закладу. Педагогічний 

персонал у закладах має спеціальну підготовку. На допомогу вчителю 

законодавство визначило помічника вчителя, який допомагає в навчанні та 

здійсненні щоденних потреб [187].  

Також показовим для України видається досвід Бельгії. Зокрема, одним 

принципом бельгійської освіти є те, що спеціальна освіта обов’язково має бути 

спрямована на задоволення потреб особливих учнів. З огляду на це в країні 

створено вісім видів навчальних закладів, що відповідають потребі кожної такої 

дитини. У Бельгії ефективно функціонують так звані служби психолого-

медико-соціального супроводу. Їх метою є надання освітніх, соціальних, 

медичних послуг, переведення дітей з одного закладу освіти в інший, надання 

консультацій з питань інклюзивного навчання, проведення корекційної роботи, 

створення та розробка індивідуальних освітніх програм і т. д. Згідно з актом 

фламандського парламенту 2002 року, всі учні мають рівні права та можливості 

для здобуття освіти. Рішення про зарахування учня у Бельгії приймає школа, 
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якщо вона має всі необхідні ресурси та обладнання для забезпечення якісного 

надання освітніх послуг, а також лікування та догляду. Варто зазначити, що 

школа має право і відмовитися від зарахування учня. У Бельгії спостерігається 

тісний зв’язок між закладами загальної та спеціальної освіти [61]. 

З часу ратифікації Україною Конвенції ООН про права дитини дедалі 

більшого визнання й поширення набуває соціальна модель, більше пов’язана з 

дотриманням прав людини. На противагу медичній моделі, соціальна модель 

розглядає проблему здоров’я як соціальну, а не як характеристику особистості,  

оскільки ця проблема зумовлена непристосованістю оточення, враховуючи 

ставлення до людей з особливими потребами та виробничі норми, архітектурну 

безбар’єрність і транспорт. Термін «особливі освітні потреби» приходить разом 

з появою терміна «інклюзивна освіта» як варіативна модель спеціальній освіті 

[168, с. 8]. 

Потрібно зазначити, що європейці, а також деякі азіатські держави 

(наприклад, Японія) моделювали майбутнє системи освіти як взаємодію і 

взаєморозвиток масової та спеціальної освіти. Тому інклюзивний проєкт в 

освіті реалізувався у цих країнах не за рахунок системи спеціальної освіти у 

вигляді її поглинання масовим утворенням, а шляхом її збереження й 

одночасного вибудовування у структурі масової освіти через реорганізацію ще 

однієї, паралельної основній, системи спеціальної освіти для реалізації 

інклюзивного проєкту. Так, наприклад, у більшості досліджуваних країн не 

було закрито жодної спеціальної школи. Спеціальні освітні установи закривали 

тільки тоді, якщо в населення зникала в них потреба. Еволюційний і 

ненасильницький характер упровадження інклюзивної практики в освіту, 

достатнє фінансування всіх її складників, чітке дотримання концептуальних 

положень інклюзії та нормативно-правових принципів дали змогу за піввіковий 

період сформувати в більшості населення країн з інклюзивною освітою 

переважно позитивне ставлення до інклюзивних процесів, а в батьків дітей з 

обмеженими можливостями – здатність до усвідомленого вибору місця 

навчання для своїх дітей [150, с. 92]. 
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Розвиток та функціонування окремої, спеціальної системи освіти завжди 

вважалися проявом турботи про дітей з особливими потребами. Однак таке 

бачення системи спеціальної освіти поступово почало змінюватися в більшості 

країн світу. Знання, досвід, обладнані приміщення досі мають велике значення,  

проте сегрегація учнів тепер розглядається як неприйнятна і така, що порушує 

право дитини на освіту. Загальне бачення цього питання полягає в тому, що 

переважна більшість дітей з особливими потребами мають навчатися разом зі 

своїми однолітками у звичайних умовах. Одним із результатів такого підходу 

вважається створення єдиної освітньої системи, яка охоплюватиме учнів різних 

категорій. 

Однак концепція інтеграції передбачала, по суті, що дитина повинна бути 

готова для прийняття її школою і суспільством. Але спільнота швидко 

змінюватися не здатна, і за таких умов можна говорити тільки про фізичну 

складову інтеграції та відсутність соціальної компоненти. Крім того, інтеграція 

не передбачала обліку широкого спектру наявних у суспільстві індивідуальних 

відмінностей. 

Включення, навпаки, передбачає збереження відносної автономії кожної 

групи. А уявлення і стиль поведінки, властиві домінантній групі, повинні 

модифікуватися і створити плюралізм звичаїв і думок. Так в англомовних 

країнах термін «включення» став замінювати поняття «інтеграція». При цьому 

під словом «integrate» розуміється як об’єднання в єдине ціле, а «inclunde» 

означає містити, включати, мати у своєму складі. Отже, останнє слово 

відображає новий погляд не тільки на освіту, а й на місце людини в суспільстві.  

Варто зазначити, що країни Європи і США виявилися родоначальниками 

в розвитку інклюзивної освіти. У цих країнах першопочатково було визначено 

чотири напрями роботи з особами з інвалідністю: 

1. Widening participation, або розширення доступу до освіти. Концепція 

цього напряму полягала в тому, що доступ до освіти повинні отримати не 

тільки інваліди, але люди з неблагополучного середовища, етнічні меншини та 

інші вразливі верстви населення.  
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Такий вид роботи з інвалідами застосовується в більшості європейських 

країн, особливо його використовували у Великобританії.  

2. Mainstreaming, або мейнстрімінг. Відмінною рисою цього напряму є 

взаємодія інвалідів і звичайних людей у процесі вільного проведення часу, 

дозвілля. Найчастіше їхню взаємодію можна побачити на спеціально 

організованих святах, концертах тощо. 

3. Integration, або інтеграція. Під час вибору цього напряму інвалідів 

повністю занурюють в освітній процес разом зі звичайними учнями, але 

звертають увагу на їхні особисті, психологічні та фізичні можливості і 

здібності. Учні можуть відвідувати прості освітні установи, але, як правило, для 

них створюють всередині окреме середовище. 

Існує також закономірність у чисельності особливих дітей, їх не повинно 

бути понад 1/5 або 1/4 від загальної кількості, а загальна кількість має бути 

близько 15-20 осіб.  

4. Inclusion, або включення, інклюзія. Інклюзія робить процес навчання 

доступним для кожного, незалежно від обмежень. Інваліди навчаються нарівні з 

людьми без відхилень. Інклюзивна освіта в рамках цього напряму не ставить 

своєю першочерговою метою соціальне збагачення інвалідів, а працює 

насамперед над базою знань [130]. 

До 2020 р. у вже понад 40 країнах застосовують ці методики [21]. 

Найпопулярніші держави в цьому списку – Норвегія, США, Іспанія, Німеччина, 

Франція, Канада. Вони розв’язують проблеми освіти осіб з інвалідністю та з 

особливостями розвитку за допомогою перерахованих вище методик 

інклюзивної освіти. Наприкінці 1990-х Україна приєдналася до світової 

практики навчання осіб з особливими освітніми потребами і також почила 

розробляти свої програми інклюзивної освіти. 

Скандинавські країни особливу увагу завжди приділяли дітям зі 

синдромом дефіциту уваги і гіперактивності [214]. Вони розробили і закріпили 

юридично програму психолого-педагогічної допомоги, яка закріпила право 
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учня на індивідуальний підхід до навчання з урахуванням специфічних 

особливостей особистості.  

У Німеччині розглядають проблему впровадження особливих дітей в 

освітній процес трохи глибше, більш прагматично. Їх цікавить питання про те, 

які межі мають існувати в інклюзії. Дослідники цього питання наводять таку 

інформацію: інклюзія має корисний ефект у дитячому садку і в школі з 1 по 

4 клас. Далі процес освіти ускладнюється, інформація стає важчою для 

сприйняття і доводиться складніше тримати баланс в аудиторії, де є звичайні 

учні [69]. 

Серед країн з найбільш досконалим законодавством, що враховує 

особливості навчання дітей з інвалідністю та осіб з особливими освітніми 

потребами, на сьогодні можна виділити Канаду, Кіпр, Данію, Ісландію, Індію, 

Мальту, Нідерланди, Норвегію, Південно-Африканську Республіку, Іспанію, 

Швецію, Уганду, США і Великобританію. Водночас у Данії, Нідерландах, Італії 

та Німеччині «включення» працює не скрізь, і багато дітей з особливими 

освітніми потребами навчаються в спеціальних (корекційних) школах. При 

цьому загальною тенденцією в європейських країнах є посилення ролі 

індивідуалізованих освітніх програм [158, с. 190]. Європейські країни віддають 

перевагу соціальній парадигмі, намагаючись відійти від медичної моделі. В 

останні роки були прийняті закони, які показують чітку тенденцію розширення 

та розвитку інклюзивної освіти. У більшості західних країн на сьогодні 

склалося певне розуміння важливості інтеграції дітей з інвалідністю. Сучасні 

школи отримують бюджетне фінансування дітей з особливими освітніми 

потребами і, відповідно, зацікавлені у збільшенні кількості учнів, офіційно 

зареєстрованих як інваліди. 

У Білорусі, наприклад, дітям з особливостями психофізичного розвитку 

законодавчо гарантовано право на здобуття освіти (Кодекс Республіки Білорусь 

про освіту, ст. 3) [65]. При цьому сучасна система освіти характеризується 

варіативністю умов, в яких можуть здобувати освіту діти цієї групи. Зокрема, 

на підставі потрібних умов і змісту навчання Кодекс Республіки Білорусь про 
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освіту [65] розділяє всіх дітей з особливостями психофізичного розвитку на дві 

групи: 

• діти, які отримують основну (дошкільну або загальну середню) освіту, 

але при цьому мають потребу в корекційно-педагогічній допомозі (це виявляє 

вчитель-дефектолог у пунктах корекційно-педагогічної допомоги); 

• діти, які отримують спеціальну освіту, – це діти з більш важкими 

порушеннями розвитку. У сучасній освітній ситуації законодавством 

передбачена можливість здобуття спеціальної освіти дітьми з особливими 

освітніми потребами як в установах спеціальної освіти, так і в установах 

основної освіти за умови організації в них інтегрованого навчання і виховання, 

а також дому вдома [65]. Отже, для сучасного етапу розвитку системи 

спеціальної освіти в Республіці Білорусь характерна варіативність умов для 

здобуття спеціальної освіти дітьми з особливостями психофізичного розвитку.  

Зарубіжний досвід яскраво ілюструє таку результативну систему 

інклюзивного навчання: 

– в Італії понад 90 % осіб з особливостями психофізичного розвитку 

навчаються в загальноосвітніх установах; 

– у Бельгії лише 4 % осіб навчаються в спеціальних освітніх 

установах [12]; 

– в Австрії спеціальні навчальні заклади функціонують тільки для осіб з 

серйозними порушеннями слуху, зору та інтелекту [32]; 

– у Швеції з 1995 р. існує тільки чотири типи спеціальних закладів (для 

осіб з помірною, легкою розумовою відсталістю, для осіб з труднощами в 

навчанні, для осіб з комплексними порушеннями) [126]. 

У Сполучених Штатах Америки поняття «дитина» – це особа у віці до 

18 років, і вона має основні права громадян США, які закріплені в Конституції 

країни й інших законодавчих актах. Наприклад, кожна дитина має право на 

охорону здоров’я, безпечне середовище, освіту і гарне харчування. А батьки 

своєю чергою повинні задовольняти основні потреби своїх дітей. У США 

захист прав дитини починається ще в утробі матері. 21 жовтня 2003 р. Сенат 
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США затвердив заборону на так званий «частковий аборт» на пізніх термінах 

вагітності [209]. 

Для захисту прав дітей у США 1912 р. було створено цілу федеральну 

структуру «Дитяче бюро» (Children's Bureau), яка спеціалізується на запобіганні 

жорстокому поводженню з дітьми. У 1974 р. був прийнятий федеральний закон 

«Про запобігання жорстокому поводженню з дітьми» (Child Abuse Prevention 

and Treatment Act), відповідно до якого створювалися спеціальні органи, що 

працюють з дітьми, котрі зазнали жорстокого зверненням поводження з боку 

інших [50]. Зараз у США діє система із забезпечення благополуччя дитини 

Child welfare system. Ця система отримує і розглядає повідомлення про можливі 

випадки жорстокого поводження з дітьми та випадки бездоглядності; а також 

надає послуги сім’ям, які потребують допомоги в захисті і догляді за своїми 

дітьми; організовує для дітей проживання у прийомних сім’ях, якщо вдома для 

них небезпечно. 

У сфері освіти законодавство США ставить перед навчальними закладами 

завдання надати дітям повноцінну освіту, забезпечити якісне харчування і 

медичне обслуговування, причому без будь-яких обмежень за расовою, 

статевою і національною ознаками. Повинно бути реалізовано право дитини на 

інтелектуальний розвиток і навчання. 

Права дітей-інвалідів також захищаються в американських навчальних 

закладах: вони мають право на безкоштовну освіту і повинні навчатися за 

індивідуальною програмою. Навчальний заклад, адміністрація, вчителі 

зобов’язані гарантувати безпеку і забезпечити догляд за ними. 

Отже, у Сполучених Штатах Америки досить активно ведеться робота з 

реалізації захисту прав дітей. Існує безліч соціальних програм з підтримки 

дітей, прийнято чимало законодавчих актів і поправок до них, створено цілу 

систему із забезпечення прав дітей, а також діють спеціальні служби, 

спрямовані на захист прав дітей, забезпечення їх морального, фізичного та 

емоційного здоров’я й добробуту. 
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На прикладі досвіду США та Європейського Союзу (Бельгія, 

Великобританія, Німеччина, Іспанія, Італія, Швеція) показано, що створення 

системи соціально-психологічного супроводу дітей з порушеннями опорно-

рухового апарату у вишах має відбуватися в умовах безбар’єрного середовища 

й універсального дизайну, з використанням допоміжних технологій й 

обов’язкової наявності підрозділів підтримки та супроводу, а також через 

міжвідомчу взаємодію різних фахівців [205]. 

Характерною для США і Великобританії є добре організована технічна 

підтримка і навчання, і супроводу, проживання тощо [215]. У США в 

організації навчання і супроводу допомагають Національні центри з проблем 

інвалідності. У Німеччині, Бельгії та Швеції до системи супроводу входять 

центри кар’єри. У всіх розглянутих країнах соціально-психологічний супровід 

студентів з порушеннями опорно-рухового апарату відбувається і в 

індивідуальній, і в груповій формі й обов’язково в рамках інтегрованих 

академічних груп, але ніяк не в форматі спеціальних груп. 

Водночас, якщо подивитися на досвід різних країн, можна побачити, як 

по-різному вони підходять до проблеми інклюзії. Наприклад, в Індії, з огляду 

на їхню релігію, люди з особливими потребами представляються як прокляття: 

батьки просто не виводять з дому дітей-інвалідів, бо релігія каже, що це карма: 

«у попередньому житті все так склалося у тебе, у твоєї сім’ї, у твоєї хворої 

дитини погана карма» [127, с. 35–37].  

У Китаї більшість дітей з порушеннями здоров’я не відвідують школу. 

Населення живе переважно в сільській місцевості, і в дітей обмежений доступ 

до школи. І тільки у великих містах є діти, які відвідують спеціальні школи для 

глухих і сліпих [121]. Така сама ситуація і в багатьох інших країнах, зокрема 

Перу, Танзанії тощо.  

Розглядаючи вітчизняний і зарубіжний досвід успішної організації освіти 

інвалідів та осіб з особливими освітніми потребами, можна стверджувати, що 

основою розвитку інклюзивної освіти є гуманістична педагогіка, яка вважає 

головною метою – розкриття гуманних творчих можливостей кожної дитини. 
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Основоположною ідеєю тут виступають розвиток здатності дитини до 

самовдосконалення і самореалізації, підтримка прагнення до гідного життя, 

істини, добра, справедливості тощо. 

Аналіз законодавчого забезпечення реалізації права на освіту особами з 

інвалідністю, а також особливостей системи вищої освіти в Україні, США і 

європейських країнах (Бельгія, Великобританія, Німеччина, Іспанія, Італія, 

Швеція) показав, що необхідною й обов’язковою умовою ефективного 

навчання дітей з особливими освітніми потребами є організація системи 

соціально-психологічного супроводу. Саме наявність центрів і служб 

супроводу забезпечує якісне і повноцінне навчання цієї категорії дітей.  

На завершення цього розділу варто зазначити, що вивчення, аналіз та 

узагальнення зарубіжного досвіду дають змогу створювати у вітчизняному 

освітньому просторі концепцію роботи центрів, служб і впроваджувати модель 

їхньої діяльності в умовах різних дошкільних закладів освіти. Вітчизняний та 

міжнародний досвід навчання дітей з особливими освітніми потребами та дітей 

з інвалідністю показує, що розвиток системи інклюзивної освіти є 

довгостроковою стратегією, що вимагає комплексного підходу для її реалізації і 

послідовності, безперервності, толерантності в суспільстві. У центрі 

інклюзивного підходу стоїть особистість та її гармонійний розвиток, 

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

в соціум й адекватно відповідати на нескінченні виклики сучасності як 

повноцінна її частина. Інклюзія виходить з того, що кожна людина – унікальна і 

неповторна особистість зі своїми інтересами, здібностями і потребами, що 

вимагає індивідуального підходу в процесі взаємодії і гнучкості комунікації. Це 

сприяє прояву таких якостей особистості, як етичність і делікатність, співчуття 

і співучасть, вміння почути і зрозуміти іншого, які є компонентами 

толерантності. Толерантність зберігає і визнає ідентичність іншого, створюючи 

умови для ефективної взаємодії з ним, де здатність примирливого погляду на 

чуже – найвищий і благородний дар природи, який дається небагатьом. 
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Культурні «ключі інклюзії» знаходяться у прийнятті ідеї суспільством. 

Якщо люди не приймуть ідеї інклюзії, вона не відбудеться. Проте важливо 

відзначити, що закордонний досвід не копіюється, а трансформується з 

урахуванням потреб і можливостей дітей з особливими освітніми потребами та 

дітей з інвалідністю. Безумовно, становлення нової системи освіти в Україні – 

процес трудомісткий і тривалий, що вимагає від усіх учасників великого 

терпіння, розумових і душевних витрат, спрямованих на досягнення найвищого 

результату всієї інклюзивної освітньої системи – формування особистості, що 

вміє адаптуватися до різноманіття світу, взаємодіяти з іншими, толерантної і 

комунікабельної, самостійно мислячої і здатної до співпереживання. 

 

 

3.2  Вектори вдосконалення адміністративно-правового регулювання 

інклюзивної освіти в закладах дошкільної освіти в Україні в умовах 

державотворення 

 

Дослідницький аналіз проблеми інклюзивної освіти в дошкільних 

закладах засвідчує, що на сучасному етапі інклюзія є провідною тенденцією в 

розвитку системи освіти в усьому світовому співтоваристві. Проте якість 

розвитку інклюзивної освіти в Україні викликає безліч питань у дослідників, 

зокрема це стосується неефективного застосування інноваційних форм 

навчання в інклюзивному середовищі, недостатнього вивчення міжнародного 

досвіду тощо. Усі ці проблеми, безперечно, потребують розв’язання, важливо 

також знайти комплексний підхід для успішної реалізації інклюзивної освіти в 

Україні. 

Зміни у сфері освіти, що відбуваються останнім часом в Україні, 

пов’язані з новим ставленням до дітей з особливими освітніми потребами. 

Ми маємо сприяти тому, щоб життя таких дітей було повноцінним, для цього 

важливо забезпечити оптимальні умови для їхньої успішної інтеграції в 

середовище здорових однолітків уже в дошкільній установі [197]. Створення 
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таких умов – завдання складне, вимагає комплексного підходу і повної 

віддачі від усіх учасників освітнього процесу. При цьому важливо мати на 

увазі, що не можна примушувати дітей з особливими освітніми потребами 

адаптуватися до наявних умов, ми повинні бути готовими змінити систему 

освіти, спроєктувати її так, щоб з’явилися нові форми організації освітнього 

простору, комфортні для них. І це важливо забезпечити уже на рівні 

дошкільних освітніх закладів. 

Передусім варто наголосити, що інклюзивна освіта визначається, так би 

мовити, «соціальним замовленням» батьків (законних представників) на 

створення в дошкільних закладах освіти спеціальних умов для виховання дітей 

з особливими освітніми потребами, в яких буде забезпечено рівні права і 

надано психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги [19]. При 

цьому одним із важливих завдань є створення стійкої, динамічної, ефективної 

системи психолого-педагогічного супроводу в закладах освіти всіма 

педагогами, які задіяні в процесі реалізації інклюзії. 

Без сумніву, сьогодні в Україні сформовано певні моделі та накопичена 

практика побудови системи інклюзивної освіти. Однак навчальні заклади вищої 

і середньої ланки все ще є сегрегаційними, спостерігається недостатнє 

застосування інноваційних форм навчання в інклюзивній освіті, не 

враховується міжнародний досвід тощо [34]. Для розв’язання наявних проблем 

потрібно об’єднати зусилля всіх зацікавлених у цьому сторін. 

Так, щодо кадрової політики стосовно педагогів інклюзивної освіти, то її 

варто розглядати як базовий елемент освіти для всіх, проводити 

реструктуризацію системи виховання й освіти відповідно до освітніх потреб 

всіх учнів. Треба відпрацювати процедуру прийняття й узгодження рішень 

щодо розвитку інклюзивної політики на всіх рівнях влади, зокрема виконавчої 

(щодо реалізації інклюзивної політики) та законодавчої (щодо прийняття 

необхідних нормативно-правових актів у цій сфері). Адже, як наголошують 

експерти і ми вже згадували в нашій роботі, отримання доступної освіти наразі 

є однією з головних та невід’ємних умов для ефективної й успішної соціалізації 
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дітей з особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю в суспільстві 

[116]. Також велике значення має забезпечення цими для таких дітей доступу 

на рівних умовах до здобуття освіти, повноцінної їх участі в суспільному житті, 

прояв соціальної активності, ефективної їх самореалізації в подальшому [186]. 

У своїй монографічній роботі Л. О. Кожура наголошує, що державною 

політикою публічного адміністрування права осіб з інвалідності на охорону 

здоров’я є цілеспрямована, розрахована на тривалий період стратегічна 

діяльність публічної адміністрації, зорієнтована на розв’язання наявних 

проблем та створення правових, організаційних умов і гарантій щодо реалізації 

права осіб з інвалідністю на охорону здоров’я [66, с. 38]. Забезпечення 

реалізації права на здобуття дошкільної освіти дітьми з особливими освітніми 

потребами зараз розглядається як одне з найголовніших завдань державної 

політики, причому не тільки в галузі освіти, а й з погляду демографічного та 

соціально-економічного зростання і розвитку України як демократичної, 

соціальної держави. Адже інклюзивна освіта сприяє соціалізації всіх дітей, 

виховуючи моральні взаємовідносини не тільки через зміст, методи, форми 

навчальної і методичної діяльності, але й через набуття досвіду спільної 

діяльності, міжособистісних взаємин, спілкування, взаємної турботи. Однак, на 

жаль, маємо констатувати досить серйозні проблеми не тільки в реалізації на 

практиці інклюзивної освіти, але і в її науковій розробці [188, с. 82]. І проблеми 

ці іноді мають системний і взаємозумовлений характер. Умовно їх можна 

розділити на три групи: організаційно-управлінські, нормативно-фінансові та 

особистісно-компетентнісні. 

Як ми вже наголошували, право на освіту в Україні закріплено в 

Основному законі (ст. 53): повна загальна середня освіта є обов’язковою. 

Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної 

середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних 

навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної загальної середньої, 

позашкільної, професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, різних 

форм навчання; надання державних стипендій та пільг [79]. При цьому ст. 53 
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Конституції України та Закон України «Про освіту» гарантують загальний 

доступ до освіти незалежно від місця проживання дитини, соціального 

походження, стану здоров’я, мови спілкування та інших чинників. Право на 

освіту в Україні реалізується переважно через публічні (державні і комунальні) 

заклади освіти. Частка приватних коливається залежно від рівня освіти, однак 

значущу роль відіграє лише в позашкільній та вищій освіті. 

У цьому аспекті Конституційний Суд України в рішенні від 21 листопада 

2002 р. № 18-рп/2002 зазначив, що обов’язок створити умови для здобуття 

повної загальної середньої освіти в державних і комунальних навчальних 

закладах Конституцією України покладено на державу [157]. Ця теза чітко 

підтверджена практикою ЄСПЛ. Зокрема, у справі «Çam v. Turkey» ЄСПЛ 

вкотре звертає увагу на те, що «<…> Суд не знає, які особливі потреби 

кожної дитини, особливо це стосується дітей з обмеженими можливостями. 

В освітній сфері Суд вбачає сенс в різноманітності форм організації 

навчання, що стосується самої освіти та архітектури (доступність шкільних 

будівель), підготовки вчителів, адаптації до навчальних програм <…> не є 

завданням Суду визначати ресурси, які будуть задіяні для дітей з особливими 

потребами, <…> Національна влада краще, ніж міжнародний суд, має 

оцінювати потреби осіб з обмеженими можливостями <…>» (п.п. 66–67, 

«Çam v. Turkey») [155]. 

Спершу варто зауважити, що сам процес створення умов для 

впровадження інклюзивного навчання реалізовується через органи виконавчої 

влади, де Кабінет Міністрів України виступає провідним суб’єктом реалізації 

інклюзивної освіти, а центральним органом виконавчої влади виступає 

Міністерство освіти і науки України, головне завдання якого полягає в 

забезпеченні формування та реалізації державного управління у сферах освіти і 

науки, інтелектуальної власності, наукової, науково-технічної та інноваційної 

діяльності, інформатизації, формування і використання національних 

електронних інформаційних ресурсів, створення умов для розвитку 

інформаційного суспільства, а також у сфері здійснення державного нагляду за 
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діяльністю навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування і форми 

власності [190, с. 127]. 

Проблеми організаційно-управлінського характеру зумовлені тим, що 

прийняття Закону про освіту спричинило за собою природні зміни системи 

освіти. Однак система, враховуючи суб’єктів її діяльності, виявилася не 

готовою ні до прогнозування наслідків її зміни, ні до підготовки необхідної 

ідеологічної, матеріально-технічної, методичної, кадрової бази. 

Організаційно-управлінські труднощі виявляються в неготовності суб’єктів 

освітньої діяльності до реорганізації наявної мережі закладів освіти. 

Механістична реорганізація у формі злиття (приєднання) корекційних, 

інклюзивних, загальноосвітніх, профільних шкіл та дошкільних освітніх 

установ призвела до нівелювання ідеї створення кращих умов для всіх дітей. 

Діти з ОПП, що опинилися в загальноосвітній школі, позбавлені спеціальної 

допомоги та підтримки, а ідея їх включення в співтовариство однолітків все 

наважується ще безуспішна. Фактично, діти формально відвідують єдину 

освітню організацію, але не беруть участі в її житті повноцінно. Відсутність 

стратегії розвитку освітньої організації в контексті наступності і 

взаємопроникнення дитячо-батьківської та педагогічної спільнот вихолощує 

сенс і цінності інклюзивної освіти. Можливо, включення в параметри 

рейтингової оцінки шкіл критерію «Реалізація інклюзивної практики» може 

сприяти її поширенню. 

Реорганізація шляхом створення інклюзивних освітніх організацій 

вимагає розробки локальних актів установи (статут, положення про структурні 

підрозділи, правила внутрішнього трудового розпорядку тощо), у яких буде 

враховано специфіку освіти дітей з ОПП. При цьому теоретичний і практичний 

вітчизняний досвід, накопичений за останні роки впровадження інклюзії в 

освітній процес, дає змогу зробити це максимально вичерпно. 

У розрізі проблем організаційно-управлінського характеру на особливу 

увагу заслуговують проблеми, пов’язані з пандемією COVID-19. Сьогодні ми 
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живемо в незвичайних, кризових умовах, коли коронавірусна інфекція змінює і 

людей, і світ, і, відповідно, сферу освіти. 

З початку 2020 року пандемія COVID-19 торкнулася системи освіти в 

усьому світі, що призвело до закриття освітніх установ усіх рівнів. Навесні 

2020 року всі заклади освіти України перейшли на дистанційне навчання. 

Заходи щодо припинення поширення COVID-19 за допомогою 

немедикаментозних втручань і профілактичних заходів, таких як соціальне 

дистанціювання і самоізоляція, призвели до тотального закриття початкових і 

середніх шкіл, а також коледжів та університетів. За даними ЮНЕСКО, на 

квітень 2020 року всі школи та дошкільні заклади освіти було закрито в 

191 країні світу, де мешкають понад 90 % усіх учнів планети. Україна закрила 

всі заклади освіти для відвідування з 12 березня 2020 року, коли в країні 

починалася епідемія і було підтверджено перші випадки захворювання. 

Закриття шкіл торкнулося понад 1,254 млрд учнів у всьому світі (72,9 % учнів у 

світі) [208]. 

Відповідно до Постанови КМУ № 211 від 11 березня 2020 року, на всій 

території України впроваджувався карантин, здобувачам освіти заборонили 

відвідувати заклади освіти всіх рівнів [141]. З липня 2020 року в Україні було 

запроваджено адаптивний карантин. Відповідно до Постанови КМУ № 641 від 

22 липня 2020 року, залежно від низки показників (динаміки кількості хворих, 

кількості місць у лікарнях тощо) кожній адміністративно-територіальній 

одиниці було вирішено присвоювати один з чотирьох статусів, який визначав 

ступінь карантинних обмежень [139]. 

Пандемія COVID-19 і викликане нею закриття освітніх установ у всьому 

світі негативно вплинули на національні системи освіти, вважають автори 

дослідження, підготовленого Світовим банком. На думку фахівців Світового 

банку, пандемія коронавірусу посилила вже наявні на той час проблеми в 

освіті. До пандемії 258 млн дітей шкільного віку не відвідували школу; багато 

школярів вчилися занадто мало і здобували освіту недостатньої якості. 
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Експерти Світового банку встановили, що пандемія коронавірусу 

загрожує прогресу освіти в усьому світі через два основні чинники. По-перше, 

це майже повне закриття освітніх установ усіх рівнів. По-друге, це економічний 

спад, викликаний заходами боротьби з пандемією. За даними опитування, яке 

проводила Державна служба якості освіти, у 55,53 % шкіл дистанційне 

навчання під час карантину було проблемою, оскільки вони не мали досвіду 

такої форми навчання. 47,5 % педагогів (20 590 осіб) зазначили, що раніше не 

використовували технологій дистанційного навчання у своїй діяльності (цит. 

за: [81]). Тож для них корисними були б поради щодо того, як пояснювати 

новий матеріал, давати зворотній зв’язок, тренувати навички, оцінювати 

прогрес та визначати тривалість уроків в умовах дистанційного навчання. 

Натомість вчителі не отримували рекомендацій щодо методики проведення 

дистанційного навчання або навчання за допомогою освітніх онлайн-

інструментів [81]. 

Серед наслідків закриття шкіл і переходу на дистанційне навчання 

ЮНЕСКО називає перерване навчання, погане харчування, стрес для 

вчительства, непідготовленість батьків до дистанційної домашньої освіти, 

погіршення догляду за дітьми, економічні втрати, непередбачене навантаження 

на систему охорони здоров’я, зростання випадків виключення із закладу освіти, 

збільшення рівня насильства та експлуатації, соціальну ізоляцію, труднощі з 

вимірюванням та перевіркою засвоєння знань. Більшість цих наслідків можуть 

бути релевантними також і для закладів вищої та професійно-технічної освіти 

[201].  

Крім того, наслідки дистанційного навчання під час карантину можуть 

бути сильнішими для вразливих груп населення, зокрема осіб з особливими 

потребами. Перехід на дистанційну освіту під час пандемії може 

мати довгостроковий вплив на освітні результати, особливо серед вразливих 

груп населення. За оцінками дослідників з Франції, Італії та Німеччини, 

щотижневе погіршення в навчанні внаслідок переходу на дистанційне навчання 

коливатиметься в межах від 0,82 % до 2,3 % від стандартного відхилення. На 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC121071/jrc121071.pdf
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їхню думку, таке погіршення відобразиться в результатах тестування через 

зменшення кількості навчального часу, якщо порівнювати з кількістю часу, яке 

учнівство виділяло на навчання до запровадження карантинних обмежень і 

переходу до онлайн-форматів. 

Водночас, на думку багатьох дослідників, у держав з’явилася можливість 

«краще відбудовуватися»: вони можуть використовувати найефективніші 

стратегії відновлення після кризи як основу для довгострокового поліпшення в 

таких сферах, як оцінка, технології та фінансування освіти, педагогіка та участь 

батьків в освітньому процесі. 

Саме тому наразі потрібно приділити особливу увагу прогресивному 

досвіду процесу навчання інвалідів, учнів та студентів з обмеженими 

можливостями здоров’я. Причому формування толерантності в учасників 

освітнього процесу один до одного в період розвитку «пандемічної» освіти стає 

одним з основних завдань, яке має вирішити інклюзивна освіта. 

Організаційно-управлінські проблеми безпосередньо пов’язані з 

нормативно-фінансовим забезпеченням освіти дітей з ООП. Освіта як один із 

видів економічної діяльності є невід’ємною складовою частиною ринкової 

економіки України [192]. У такій системі державні кошти на освіту виділяються 

на «утримання державних і комунальних навчальних закладів», замість 

стимулювання наданих закладами освіти конкретних видів освітніх послуг з 

урахуванням їхньої якості. Це є наслідком старої планової радянської 

економічної системи [3]. 

На сьогодні в Україні пріоритетним джерелом фінансування освіти є 

бюджетне фінансування, що здійснюється на основі єдиного кошторису доходів 

та видатків [4]. Джерелами формування кошторису є і бюджетні кошти, і 

кошти, отримані з інших джерел. При цьому співвідношення між бюджетними 

та позабюджетними фінансовими ресурсами змінюється залежно від наявності 

бюджетних ресурсів та адекватної державної політики у сфері освіти, темпів 

економічного розвитку, форми власності навчального закладу, співвідношення 

між державним та недержавним секторами економіки тощо. Створення й 
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утримання державою інклюзивного освітнього середовища в системі освіти, 

зокрема в системі вищої освіти України, є ключовим чинником, що впливає на 

інтенсивне реформування традиційної вищої школи, уможливлюючи доступ до 

якісної освіти особам з особливими освітніми потребами. Збільшення 

фактичної кількості дітей, у яких констатовано інвалідність, та інтенсивність 

інтеграції таких дітей в загальноосвітній простір вимагають ефективного 

фінансування інклюзивного освітнього середовища. Це дасть змогу забезпечити 

неперервність навчання, створити можливості для самореалізації дітей та 

молоді з особливими освітніми потребами. Сьогодні саме якісна освіта 

виступає передумовою успішної самореалізації людини в суспільстві. Численні 

дослідження свідчать про те, що вища освіта входить до десятки 

найважливіших для молоді цінностей. Тож однозначно освіта для людини з 

інвалідністю – це шлях до інтеграції, до здобуття економічної незалежності 

[188, с. 83]. 

Ключовий напрям розвитку ринку освітніх послуг – децентралізація та 

регіоналізація освіти на основі аналізу її багатоукладності з урахуванням 

регіональних особливостей та інтересів територіальних громад під час вибору 

методів управління, здійснення реформ і фінансового забезпечення. Державна 

політика у процесі трансформації освіти повинна враховувати потребу 

локальних проєктів реформування освіти та наявність незалежних аналітичних 

центрів [42]. 

Організаційно-управлінські та нормативно-фінансові проблеми в освітній 

організації тісно переплетені з особистісно-компетентнісними труднощами. 

Передусім особистісно-компетентнісну неготовність демонструє адміністрація 

освітніх організацій. Керівники нових освітніх комплексів не завжди 

орієнтуються в питаннях освіти осіб з інвалідністю та ОПП, і передусім це 

стосується необхідної нормативної бази, якою вони повинні керуватися під час 

зарахування. Як наголошує Я. Федан, в Україні пов’язані з інклюзією процеси 

проходять складно й досить повільно. Це пояснюється насамперед 

неприйняттям суспільством людей з особливими потребами, зокрема й дітей. І 
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простежується це навіть на рівні місцевих органів управління освітою, які не 

завжди своєчасно й правильно доносять до керівників, педагогів навчальних 

закладів зміст законодавчих та нормативних актів. Незацікавленість органів 

місцевої державної адміністрації та керівників навчальних закладів у 

впровадженні інклюзії відображається відсутністю умов для забезпечення 

інклюзивного навчання через неналежне фінансування та забезпечення 

матеріально-технічною й навчально-методичною базою. Також великою 

проблемою є низький рівень залучення потенціалу громадських організацій, 

відсутність педагогічних працівників для роботи з дітьми з особливими 

потребами, нівелювання просвітницької роботи серед батьків та дітей у 

навчальних закладах, і в підсумку все це призводить до негативного ставлення 

здорових дітей та їхніх батьків до «інших» дітей у класі чи групі [190, с. 129]. 

Дитині має бути гарантована спеціальна педагогічна допомога в умовах 

загальноосвітньої школи. І вчитель допомагає дитині в команді з іншими 

фахівцями. Важливо наголосити, що в багатьох містах України є адміністрації, 

які вводять до штатного розпису дошкільного закладу освіти вчителів-

дефектологів і вчителя-логопеда, котрі здійснюють супровід усіх дітей. І це 

приклад відповідального компетентного менеджменту закладу освіти. 

У цьому контексті дуже важливо не втратити позитивний досвід 

інклюзивного навчання, транслюючи його адміністраціям закладів дошкільної 

освіти, які не мають такого. Допомагаючи дітям на початкових етапах 

навчання, ми закладаємо основи успішного майбутнього учня, студента, 

працівника тощо, а також реального соціального партнера сім’ї та школи. Зі 

свого боку батьки, оцінюючи зацікавленість школи в дітях, її готовність 

підлаштовуватися до особливих освітніх потреб кожного, починають довіряти 

їй і робити усвідомлений вибір на її користь. 

Отже, аналіз сучасного стану системи освіти дітей з ОПП в Україні 

засвідчує, що зараз вона перебуває на перехідному етапі. Однією з позитивних 

тенденцій, яку маємо відзначити, є готовність до діалогу зацікавлених 

учасників освітнього процесу: адміністрації, публічних службовців, батьків, 
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педагогів. А саме в діалозі можливо досягнути розуміння і задоволення 

інтересів кожної сторони. 

Відтак, вважаємо, для реалізації права на освіту дітей з особливими 

освітніми потребами потрібно створити такі умови, щоб вони враховували їхні 

психофізичні особливості, щоб здобуття освіти всіма дітьми зазначеної 

категорії стало всіляко можливим. З огляду на зазначене, варто було б створити 

Інститут проблем інтегративної (інклюзивної) освіти, який вирішував би такі 

науково-методичні завдання: здійснював би прикладні дослідження в галузі 

інтегративної та інклюзивної освіти; розробляв би науково-методичне 

забезпечення діяльності фахівців освітніх організацій, що реалізують 

інклюзивну практику; організовував би підвищення кваліфікації та 

перепідготовку психолого-педагогічних кадрів, які працюють з дітьми з 

особливими освітніми потребами в системі інтегративної та інклюзивної освіти.  

Системне вивчення основних напрямів навчання, виховання й розвитку 

дітей з особливими освітніми потребами має бути спрямоване на: 

– науково-методичний супровід діяльності Інклюзивно-ресурсних центрів 

з розвитку інтегрованої (інклюзивної) освіти; 

– розробку та апробацію ефективних технологій психолого-педагогічного 

та соціально-юридичного супроводу інтегрованої (інклюзивної) освіти; 

– впровадження різних моделей супроводу і психолого-педагогічної 

підтримки батьків дітей з особливими освітніми потребами, що виховуються і 

навчаються в закладах освіти. 

В освітній практиці варто закріпити модель «відкритого навчання», яка 

характеризується групами показників: 

1. Варіативність для школярів (свобода вибору, особиста 

відповідальність, взаємна повага); 

2. Варіативність простору і матеріалів; 

3. Варіативність дидактичних підходів (об’єднане навчання, 

індивідуальна оцінка результатів ,групова та індивідуальна робота); 
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4. Варіативність для вчителя (учитель як помічник, учитель як 

авторитарний керівник навчання). 

Міністерство освіти і науки України наразі реалізує конкретні заходи, 

спрямовані на подальше вдосконалення державної політики з розвитку в 

закладах освіти системи інклюзивної освіти. У центрі уваги – проблеми 

реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні 

на період до 2030 року [114]. 

На думку експертів, для того щоб процес був активніший, необхідна 

матеріальна допомога не тільки з боку держави загалом, а й з боку органів 

місцевої влади. На жаль, зараз немає організацій, здатних забезпечити якісну 

професійну орієнтацію дітей з інвалідністю та осіб з особливими освітніми 

потребами на основі системного комплексного підходу до проблеми. Скрізь 

виникають труднощі в реалізації завдань з профорієнтації дітей з особливими 

освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти (педагоги закладів загальної 

середньої освіти не володіють методами роботи з особами з інвалідністю) і під 

час розв’язання проблем трудової зайнятості дітей з множинними 

порушеннями, які не можуть зробити самостійний вибір.  

На основі аналізу процесу навчання можна сформулювати проблемні 

питання реалізації інклюзивної практики, а саме: створення матеріально-

технічних умов, що забезпечують можливість безперешкодного доступу осіб з 

інвалідністю, їх перебування та навчання в закладі освіти (забезпечення 

архітектурної доступності); достатнє оснащення освітньої установи 

спеціальним, зокрема навчальним, реабілітаційним, комп’ютерним 

обладнанням для організації корекційно-розвиткових послуг та процесу 

навчання осіб з порушенням функцій зору, слуху та з порушеннями опорно-

рухового апарату, а також наявність в закладі освіти спеціального відділення 

(центру), що надає підтримку особам з особливими освітніми потребами.  

Позитивний зарубіжний досвід провідних європейських країн дає змогу 

визначити основні чинники, що впливають на успішність інклюзивної освіти в 

Україні, зокрема: 



 163 

– готовність педагогічного колективу до роботи з дітьми з особливими 

освітніми потребами; 

– індивідуальний підхід до кожного «особливого» учня з урахуванням 

можливостей, потреб та особливостей (визначення індивідуального освітнього 

маршруту, психолого-педагогічний супровід тощо); 

– матеріально-технічне, ресурсне та науково-методичне забезпечення 

необхідних освітніх умов для всіх категорій «особливих» учнів; 

– забезпечення переходу «особливих» учнів на наступний щабель освіти, 

їх професійне самовизначення і затребуваність на ринку праці; 

– ненасильницький характер інклюзивних процесів; 

– готовність суспільства загалом й окремих людей до інклюзивних 

процесів, до взаємодії з людьми з особливими освітніми потребами; 

– готовність системи освіти до прийому учнів з особливими освітніми 

потребами; 

– якісна професійна підготовка та перепідготовка педагогів, 

професорсько-викладацького складу, яка спрямована на якісне здобуття освіти 

учнями з особливими освітніми потребами на всіх рівнях освіти; 

– готовність суспільства й особливо батьків інших учнів до подолання 

негативних стереотипів про учнів з особливими освітніми потребами; 

– адекватне ставлення до учнів з особливими освітніми потребами з боку 

однолітків і в навчальний, і в позанавчальний час тощо. 

Водночас здійснений аналіз дає змогу виокремити основні проблеми і 

визначити стратегічні напрями використання позитивного вітчизняного та 

зарубіжного досвіду навчання осіб з особливими освітніми потребами. Наразі 

головними проблемами недостатнього використання зарубіжного досвіду 

організації інклюзивної освіти в Україні є: 

- відсутність єдиних підходів в організації ранньої допомоги, 

координації в діяльності різних відомств та організацій, що реалізують ранню 

допомогу дітям та їхнім сім’ям;  
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- недостатність структур первинних корекційно-розвиткових послуг у 

кроковій доступності від місць проживання сімей з дітьми групи ризику, які 

потребують первинної допомоги або консультації корекційних педагогів або 

практичного психолога; 

- недостатня кількість педагогів нової формації, які готові та володіють 

достатніми знаннями і вміннями для роботи з дітьми з особливими освітніми 

потребами та дітьми з інвалідністю, або, навпаки, з особливо обдарованими 

дітьми; 

- відсутність або неефективне використання сучасних комп’ютерних 

технологій, що дозволяють проводити дистанційне навчання; 

- величезний дефіцит фахівців психолого-педагогічного супроводу, 

насамперед вчителів-дефектологів, для роботи з дітьми з особливими освітніми 

потребами на всіх рівнях освіти;  

- відсутність системно організованої професійної орієнтації, специфічної 

для кожної групи учнів з особливими освітніми потребами, а також міжвідомчої 

служби супроводу молодих людей з обмеженою працездатністю на період 

завершення ними професійної освіти та переходу до самостійної трудової 

діяльності, працевлаштування і закріплення на робочому місці; 

- недостатність зав’язків між окремими ступенями освіти, що ускладнює 

процес безперервної освіти учнів з особливими освітніми потребами; 

- відсутність в закладах освіти універсального освітнього дизайну 

освітнього середовища, що забезпечує для учнів з особливими освітніми 

потребами можливість засвоювати інформацію і знання різними способами 

(візуально, акустично, тактильно) та демонструвати свої знання 

альтернативними способами; 

- відсутність єдиної системи підготовки й підвищення кваліфікації 

вчителів-дефектологів і практичних психологів. 

Безумовно, означені проблеми пов’язані з особливостями соціально-

демографічної ситуації, соціально-економічними умовами, наявною ресурсною 

базою, іншими чинниками та ускладнюють створення рівних умов для 
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забезпечення доступної і якісної освіти дітей з особливими освітніми 

потребами та дітей з інвалідністю, які проживають в різних куточках України.  

З огляду на зазначене, можна підсумувати, що в Україні основні напрями 

використання позитивного досвіду підготовки осіб з інвалідністю та осіб з 

особливими освітніми потребами мають бути спрямовані на: 

– створення умов для консолідації зусиль інститутів громадянського 

суспільства і держави зі створення системи безперервної ефективної освіти осіб 

з інвалідністю та осіб з особливими освітніми потребами; 

– формування соціокультурної інфраструктури, що сприяє успішній 

соціалізації дітей з особливими освітніми потребами та дітей інвалідністю, а 

також інтегруючої можливості освітніх, культурних, спортивних, наукових, 

пізнавальних, екскурсійно-туристичних та інших організацій; 

– забезпечення підтримки сім’ї як повноправного учасника освітнього 

процесу з урахуванням підвищення її відповідальності за вибір індивідуального 

освітнього маршруту для дитини з особливими освітніми потребами; 

– формування інклюзивного соціокультурного середовища в освіті, що 

сприяє становленню інклюзивної культури у всіх учасників освітнього процесу. 

Проаналізувавши практичний досвід реалізації адміністративних методів 

навчання осіб з ООП, можемо сформулювати пропозиції щодо розв’язання 

зазначених вище проблем і використання позитивного вітчизняного й 

зарубіжного досвіду навчання таких дітей в закладах освіти України в сучасних 

умовах демократичного розвитку. Отож пропонуємо: 

– Розробити та затвердити комплексний план підготовки й підвищення 

кваліфікації педагогічних, медичних працівників та допоміжного персоналу для 

супроводу навчання дітей з особливими освітніми потребами та дітей з 

інвалідністю на період до 2030 року. 

– Забезпечити на основі практичної реалізації позитивного 

вітчизняного й зарубіжного досвіду навчання дітей з особливими освітніми 

потребами розробку нормативно-правових актів, що регламентують порядок 

і технологію організації інклюзивної освіти. Зокрема, органи управління 
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освітою на всіх рівнях повинні створити всі необхідні регламенти, а на рівні 

МОН України мають бути розроблені й затверджені відповідні нормативно-

правові акти. 

– Організувати розробку типових планів реалізації ефективної інклюзії. 

Інклюзія потребує нових організаційних рішень – адаптації форм навчання, 

адаптації програм та створення індивідуального навчального плану для учня з 

особливими освітніми потребами, зміни складу класу, організації навчального 

простору, введення нової штатної одиниці тьютора, взаємодії вчителів і 

фахівців, залучення соціальних партнерів у життя дошкільного закладу, школи, 

коледжу, інституту. 

– Організувати реалізацію технологій, спрямованих на формування 

толерантного ставлення до дітей з особливими освітніми потребами та розвиток 

культури інклюзії всередині всього суспільства. 

– На рівні держави потрібно продовжити розробку адаптованих освітніх 

програм для навчання дітей відповідно до їхніх можливостей (на етапах 

дошкільної, початкової середньої загальної та професійної освіти). Вважаємо за 

доцільне розробити кілька рівнів складності адаптованих освітніх програм, що 

враховують особливості дітей з інвалідністю та дітей з особливими освітніми 

потребами. 

– Розробити диференційовані програми для завдань профільного 

(професійного) навчання та розвитку трудових навичок дітей старшої школи 

відповідно до їхніх інтелектуальних та фізичних можливостей.  

– Розвивати організаційні та кадрові умови формування доступного 

середовища, інклюзивної освіти на місцях: співпраця освітніх організацій з 

ресурсним центром з інклюзивної освіти в регіоні, важливо забезпечити 

взаємний обмін технологіями, матеріалами, інформацією й документами. 

– Організувати ефективне проведення заходів щодо забезпечення 

доступного середовища за участю ресурсних центрів в ролі методичної та 

координуючої ланки. Ресурсний центр має забезпечувати організацію і зміст 

діяльності інклюзивної служби ранньої допомоги, діяльність психолого-
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медико-педагогічних консультацій для визначення освітнього маршруту, 

необхідних умов для інтеграції особливої дитини. 

– Розробити й затвердити перелік універсальних критеріїв, за допомогою 

яких можна було б оцінювати ефективність реалізації інклюзивної практики 

тим чи іншим закладом освіти, критерії ефективності системи інтеграції дітей з 

особливими освітніми потребами, чіткі критерії доступності середовища для 

людей з порушенням здоров’я і розвитку. 

– Забезпечити оснащення навчальних закладів спеціальним обладнанням 

для навчання осіб з інвалідністю, зокрема з порушенням зору і слуху. Без 

технічних засобів багато дітей з руховими й сенсорними порушеннями не 

зможуть навчатися, тому їм необхідні спеціальні умови навчання. Закупівля 

технічних засобів має бути адресною, для конкретної дитини, а не просто на 

заклад освіти. 

– Розробити універсальний дизайн приміщень для занять з урахуванням 

інклюзивної освіти. 

– Створити базу даних про «кращі практики» інклюзивної та спеціальної 

освіти для поширення цього досвіду у всіх регіонах України. Органи 

управління у сфері освіти мають бути зацікавлені в узагальненні такого досвіду 

та його оформленні. 

– Створити й забезпечити функціонування інформаційного ресурсу для 

збору й поширення ефективних методик, інноваційних технологій і форм 

роботи з учнями з особливими освітніми потребами та дітьми з інвалідністю. 

– Організувати роз’яснення змісту інклюзивної освіти на всіх рівнях 

освіти для формування позитивного ставлення громадян до осіб з особливими 

освітніми потребами та дітей з інвалідністю за допомогою телебачення, радіо та 

інших ЗМІ. 

– Забезпечити для дітей з особливими освітніми потребами та дітей з 

інвалідністю рівний з іншими дітьми доступ до участі в іграх, у спортивних 

заходах, у проведенні дозвілля та відпочинку. 
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– Запланувати проведення заходів з підготовки перекладачів «мови 

жестів» для обслуговування дітей з інвалідністю, зокрема зі слуху; сприяти 

освоєнню абетки Брайля, посилювальних й альтернативних методів, способів і 

форматів спілкування. 

–  Розробити й забезпечити реалізацію регіональних програм підтримки 

інклюзивної освіти у всіх регіонах України. 

– Запропонувати Уповноваженому Президента України з прав людей з 

інвалідністю регулярно розглядати питання інклюзивної освіти, а також 

приклади передових методів і досвіду практичної реалізації навчання осіб з 

особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю в Україні. 

– Розв’язати проблеми архітектурної доступності всіх закладів освіти, що 

реалізують інклюзивні практики. 

– Опрацювати питання створення в рамках психологічної служби в 

системі освіти окремого напряму – відділення спеціальної психологічної 

допомоги дітям з особливими освітніми потребами та дітям з інвалідністю, які 

навчаються в різних освітніх умовах. 

– Забезпечити створення безбар’єрного середовища, розвиток 

інклюзивної освіти шляхом ефективного здійснення партнерства державних 

структур та неурядових організацій, сприяти створенню та спільній діяльності 

асоціацій та коаліцій громадських організацій, до яких залучаються батьківські 

групи й об’єднання, організації осіб з особливими освітніми потребами та дітей 

з інвалідністю. 

– Забезпечити формування соціокультурної інфраструктури, що сприяє 

успішній соціалізації дітей з особливими освітніми потребами та дітей з 

інвалідністю й об’єднує виховні можливості освітніх, культурних, спортивних, 

наукових, пізнавальних, екскурсійно-туристичних й інших організацій та 

забезпечення доступу до неї різних категорій дітей з особливими освітніми 

потребами. 



 169 

– Забезпечити можливість вільного переходу з інклюзивної сфери освіти 

в спеціальну (корекційну) і назад залежно від можливостей дитини і вибору 

батьків. 

– Створити умови для збереження і розвитку спеціальних (корекційних) 

освітніх установ; розширення їх функціоналу (створення дошкільних відділень, 

розвиток інклюзивної практики в структурі спеціальної (корекційної) школи). 

– На всій території України розробити і затвердити план на період до 

2030 року зі створення в необхідній кількості освітніх установ безбар’єрного 

освітнього середовища, що забезпечує повноцінну інтеграцію учнів з 

особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю в освітній процес. 

Із забезпеченням зазначених вище умов супроводу, обліку перерахованих 

критеріїв ефективності та оперативному їх досягненні стає можливою 

реалізація основної ідеї – включення дитини з особливими освітніми потребами 

та дитини з інвалідністю в освітній простір спочатку дошкільного, а потім і 

шкільного закладу освіти. 

У цьому аспекті важливо зазначити, що курс України на європейську 

інтеграцію вимагає перегляду пріоритетів державної політики у сфері освіти, 

зокрема впровадження міжнародних підходів до навчання дітей з особливими 

освітніми потребами, які ґрунтувались би на засадах рівних можливостей та 

доступу до якісної освіти. Виконання цих завдань безпосередньо залежить від 

ефективності діяльності інклюзивно-ресурсних центрів, зокрема від їх 

спроможності вирішити такі завдання: здійснити комплексну психолого-

педагогічну оцінку розвитку дитини; вcтановити наявність у дитини особливих 

освітніх потреб; розробити рекомендації щодо організації інклюзивного 

навчання; забезпечити надання психолого-педагогічної допомоги дитині; 

надати методологічну допомогу педагогічним працівникам та батькам дітей; 

забезпечити системний кваліфікований супровід дітей [120].  

Зазначимо, що зміни вітчизняної освітньої системи відповідно до 

Підвищення вимог до Концепції Нової української школи [160, с. 416] стосуються 

не лише шкільної ланки навчання, оскільки для вступу до початкової школи 
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дитина повинна бути вже підготовлена, відповідно до особливостей освітнього 

процесу на першій сходинці загальної середньої освіти. 

Сучасна система освіти дедалі більше концентрує в собі функції 

соціалізації особистості, зокрема осіб з інвалідністю та ООП. Сьогодні гостро 

відчувається потреба в тому, щоб допомогти людям з інвалідністю повноцінно 

включитися в життя суспільства, що передбачає реалізацію права на освіту і 

створення спеціалізованих освітніх структур, технологій навчання. 

Розширення доступності освіти для дітей з інвалідністю (передусім 

інклюзивної освіти), їх інтеграція в соціальне та освітнє середовище 

ускладнюються низкою проблем, що мають різний масштаб і характер. 

Як показав аналіз низки бар’єрів, особливо важливою поряд з 

розв’язанням проблем, що перешкоджають створенню доступного середовища 

для життєдіяльності молоді з інвалідністю, є реалізація заходів щодо зміни 

суспільної свідомості, виховання у громадян толерантного ставлення до осіб з 

інвалідністю, розуміння їхніх проблем і потреб. Також значущою у розв’язанні 

проблем забезпечення освітньої доступності є мінімізація зазначених 

труднощів, бар’єрів та обмежень. Варто зазначити, що для усунення бар’єрів 

соціального й освітнього середовища потрібно створити відповідні умови. 

Результати дослідження і практичний досвід дають змогу констатувати, 

що для організації якісної освіти необхідно створити умови доступності і 

безбар’єрності, а саме: 

1) нормативно-правові. Це розробка єдиних національних стандартів 

навчання осіб з інвалідністю у вищих навчальних закладах; розширення мережі 

вищих навчальних закладів, у яких були б створені необхідні умови для 

отримання особами з інвалідністю вищої освіти; посилення контролю за 

виконанням законодавства щодо створення безперешкодного середовища у 

вишах, гуртожитках; включення показників навчання осіб з інвалідністю в 

систему рейтингових оцінок вишів; розвиток політики інтеграції таких людей з 

раннього віку: у дитячих садках, школах, установах професійної та додаткової 
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освіти; запобігання дискримінаційній інституційній політиці в установах, 

усунення її елементів; 

2) матеріально-технічні: цільове фінансування вишів щодо медико-

реабілітаційного і корекційного компонентів вищої освіти осіб з інвалідністю; 

розробка системи стимулювання вищих навчальних закладів грантами і 

цільовими програмами фінансування залежно від їхньої участі в наданні 

освітніх послуг особам з інвалідністю; 

3) організаційні: розвиток дистанційної форми навчання; створення при 

вищих навчальних закладах «центрів кар’єри, агентств з працевлаштування 

інвалідів», діяльність яких була б спрямована на сприяння працевлаштуванню 

студентів-інвалідів; розмежування рівнів компетенції в питаннях надання 

послуг для осіб з інвалідністю в університеті (наприклад, факультети, кафедри, 

викладачі та навчальний персонал, адміністрація); підвищення чисельності 

студентів-інвалідів в системі вищої освіти, збільшення кількості вишів і 

центрів, у яких навчають осіб з інвалідністю, розширення варіативності 

освітніх програм; створення відповідних допоміжних служб і технологічних 

ресурсів у вишах і центрах; 

4) науково-методичні: підтримка доступу до інформаційних ресурсів 

вишу (наприклад, номери телефонів, інтернет-послуги, альтернативне надання 

матеріалів, послуги інтерпретатора для глухих, адаптивних технологій для 

сліпих); 

5) інформаційні: поширення в засобах масової інформації позитивних 

образів осіб з інвалідністю та іміджу вищої освіти для цієї категорії громадян; 

інформування про служби медико-соціальної підтримки та можливості 

скерування до лікаря студентів для консультації, щодо доступності 

університету і різних його ресурсів (наприклад, діагностика, експертна оцінка, 

рекомендації); зворотний зв’язок на факультетах про повний перелік послуг, 

доступних через університетський відділ обслуговування студентів-інвалідів; 

6) психологічні: дотримання етичних норм під час навчання та взаємодії з 

дитиною з інвалідністю та ООП для оцінювання задоволеності послугами; 
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7) кадрові: розробка програм підвищення кваліфікації викладачів, які 

надають освітні послуги особам з інвалідністю [6]. 

Усі ці позиції вимагають і державної, і регіональної підтримки. Проте в 

умовах розвитку і вдосконалення регіональної політики в галузі інклюзивної 

освіти потрібно звернути увагу на єдність зусиль усіх соціальних інститутів 

виховання – сім’ї, вищого навчального закладу, територіальної громади, 

громадськості в організації доступності професійної освіти для молоді з 

обмеженими можливостями. Взаємодія і співпраця вишів з місцевою громадою 

та громадськими організаціями, здатними розділити відповідальність за 

створення умов рівного доступу до якісної освіти дітей та молоді з 

інвалідністю, сприятиме організації наступності форм, методів і технологій їх 

соціально-психологічного супроводу. Отже, створення структурно-

функціональних умов дасть змогу структурувати і вдосконалити систему 

надання допомоги та соціально-психологічного супроводу дитини з 

особливими освітніми потребами. 

Подальший розвиток теорії і практики інклюзивної освіти вимагає більш 

докладної розробки її нормативної бази, зокрема і прийняття нового Закону 

України «Про дошкільну освіту». Не менш важливими є також аналіз досвіду 

конкретних закладів освіти, удосконалення відповідних психолого-

педагогічних технологій, розробка методичного забезпечення інклюзивного 

навчання тощо. 

З огляду на це, аналіз результатів наукових досліджень, присвячених 

вивченню дитини як суб’єкта освітнього процесу, засвідчує, що успішність 

інклюзії дитини з особливими освітніми потребами в те інше чи те освітнє 

середовище цілком залежить від рівня і якості соціальних контактів, у які вона 

вступає в межах своєї життєдіяльності, від середовищних умов, особливостей 

власне освітньої діяльності і характеру необхідної індивідуальної допомоги 

співучасників цього процесу. Наші спостереження підтверджують висновки 

інших дослідників, які відзначають, що в загальних дитячих садках і школах 

України навчається відносно багато дітей з відхиленнями в розвитку. Ця 
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категорія дітей вкрай різнорідна та «інтегрована» в середовище нормально 

розвинутих однолітків з різних причин. Тож особливо важливо визначити, 

наскільки програми дошкільної освіти вирішують завдання інклюзії, наскільки 

розроблене методичне забезпечення інклюзивної освіти на рівні дошкільної 

освіти в Україні. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

Наголошено, що протягом XX ст. в Україні та в багатьох країнах Європи 

на всіх рівнях освітньої системи для осіб з особливими освітніми потребами та 

з інвалідністю відбувається перехід від сегрегаційної моделі освіти до 

інтеграційної, а потім і до інклюзивної. Інклюзивна модель освіти (від лат. 

Іnclusion – включення), як і «соціальна модель» в суспільстві, отримала 

перспективний розвиток на сучасному етапі становлення системи освіти осіб з 

відхиленнями здоров’я. Ця модель освіти найбільш повно відповідає потребам 

осіб з інвалідністю, ґрунтується на гуманістичній філософії, педагогіці 

психології та праві. На відміну від інтеграції, інклюзивна стратегія передбачає 

створення необхідних умов, адаптацію освітнього середовища під потреби 

кожного учня, 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 в загальноосвітню 

практику (Іспанія, Греція, Італія, Португалія, Швеція, Ісландія та Норвегія). 

Друга група охоплює ті країни, які використовують кілька підходів для 

включення. Вони пропонують широкий спектр послуг в рамках двох освітніх 

систем: звичайної та спеціальної (Данія, Франція, Люксембург, Австрія, 

Фінляндія та ін.). Третя група включає в себе ті країни, де задіяні дві різні 

системи освіти. Діти з особливими освітніми потребами, як правило, 

навчаються в спеціальних школах або спеціальних класах. Ці системи 
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регулюються окремим законодавством для спеціальної освіти і звичайної освіти 

(Бельгія, Швейцарія, Німеччина, Нідерланди). Наголошено на запозиченні 

позитивного досвіду таких країн як Польща, Франція, Італія, Бельгія та його 

імплементацію в національне законодавство України. 

Обґрунтовано, що якщо розглядати основні вимоги Болонської системи 

освіти, що прийнята в європейській системі, то доволі слабкою ланкою є 

забезпечення індивідуальної траєкторії навчання кожної дитини. У цьому сенсі 

розробка і впровадження в освітню практику Індивідуального освітнього 

маршруту для дітей починаючи від дошкільного середовища та закінчуючи 

вузівською підготовкою буде сприяти цілковитому розкриттю людської 

особистості. 

Труднощів при реалізації інклюзії в закладах дошкільної освіти 

розподілено за такими групами: інформаційні труднощі (недостатнє 

інформування населення, і, особливо, батьків дітей з особливими освітніми 

потребами та дітей з інвалідністю, з боку медиків, педагогів, психологів та 

інших учасників освітнього процесу); кадрові проблеми (абсолютно недостатнє 

забезпечення з боку органів державної влади вузькими спеціалістами в сфері 

дефектології, логопедії, психології, відсутність методистів і спеціальних 

педагогів з інклюзії, тьюторів, фахівців із спеціалізованої техніки, 

недосконалість системи перепідготовки, підвищення кваліфікації та підготовки 

кадрів для людей з інвалідністю тощо); матеріально-технічні (брак спеціальної 

техніки, обладнаних кімнат, навчальних засобів при проведенні занять по 

корекційній, у тому числі індивідуальній виховній роботі); методичні (брак 

методичної літератури, спеціальних програм розвитку для роботи з людьми, що 

мають означені проблеми); нормативно-правові труднощі (неточність 

понятійного апарату, відсутність належного законодавства про освіту дітей з 

особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю, відсутність 

положення про права та обов'язки таких дітей та їх батьків тощо); організаційні 

(немає єдиної системи раннього втручання в процес дошкільного розвитку 

дітей в разі виявлення відхилень, відсутність допомоги педагогів в процесі 
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проведення корекції, немає тісного взаємозв’язку дошкільного навчального 

закладу з психологами, педагогами та іншими фахівцями, відсутність всебічної, 

повної і об'єктивної діагностики при вивченні процесу розвитку психіки дітей з 

особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю); психолого-

педагогічні (недостатня готовність кадрів дошкільних закладів освіти, батьків 

та інших дітей до прийняття дитини з інвалідністю, бар'єри в психологічних 

ситуаціях, які пов'язані з думкою членів суспільства, різні стереотипи, 

проблеми при соціально-психологічній дитячій адаптації, коли діти з 

інвалідністю знаходяться в загальній групі тощо); організація розвиткового 

середовища з предметами в просторі (недостатня адаптація архітектурних умов 

середовища дошкільного закладу освіти, неякісне обладнання кабінетів 

лікувальної фізкультури, сенсорної допомоги, дефектологічних, логопедичних і 

корекційних занять з боку психологів, проведення культурних і дозвільних 

заходів, несповна розвинені форми діяльності (ігри, інсценування, спорт, 

рольові заняття тощо); фінансові (відсутність належного фінансування для 

залучення кваліфікованих кадрів і додаткового стимулювання, низька оплата 

праці фахівців тощо). 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації узагальнено наявні в юридичній літературі наукові 

положення і по-новому вирішено важливе наукове завдання визначення 

адміністративно-правової природи інклюзивної освіти у сфері дошкільної 

освіти та практичних аспектів забезпечення її реалізації в Україні. У підсумку 

сформульовано такі основні результати:  

1. Під адміністративно-правовим регулюванням інклюзивної освіти у 

закладах дошкільної освіти визначено певний юридичний інструментарій, за 

допомогою якого держава регулює політику у сфері дошкільної освіти, а саме 

систему адміністративно-правових норм, які закріплені в Конституції та 

законах України, інших нормативних актах, а також міжнародних правових 

актах і міжнародних договорах, згода на обов’язковість яких надана Верховною 

Радою України, що застосовуються державою в особі уповноважених нею 

органів для здійснення впливу на об’єкт регулювання, а також нормотворча та 

правозастосовна діяльність цих органів по виконанню вимог чинного 

адміністративного законодавства у сфері інклюзивної освіти у закладах 

дошкільної освіти. Адміністративно-правове регулювання державної освітньої 

політики передбачає формування необхідної адміністративно-правової бази, 

перш за все прийняття законодавчих актів та їх конкретизація в підзаконних 

нормативно-правових актах. 

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

потребами до 90-х років XX століття розвивалася по сегрегаційному шляху. 

Уперше принципи інклюзії на міжнародному рівні були зафіксовані в 

Саламанкській декларації у 1994 році. На її основі було розроблено концепцію 

інтегрованого навчання і виховання з опорою на «український чинник». 

Зародження ідей інклюзивної освіти в Україні проглядається в Концепції 

інтегрованого навчання осіб з обмеженими можливостями здоров'я (зі 

спеціальними освітніми потребами), розробленої на основі індексу інклюзії. 

Перша версія «Індексу інклюзії» розроблялася протягом трьох років Мелом 
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Ейнскоу, професором університету Манчестера, й Тоні Бутом, професором 

Християнської церкви Кентеберрі, за участю групи британських педагогів, 

батьків, працівників управлінь освіти, учених і представників громадських 

організацій людей з інвалідністю. Вона пройшла перевірку в шести середніх 

школах Англії й була опублікована в березні 2000 року Центром досліджень 

інклюзивної освіти (Centre for Studies on Inclusive Education), Велика Британія. 

Друга версія посібника врахувала результати його апробації вже в сімнадцяти 

школах чотирьох адміністративних районів і була перевидана у вересні 2002 р. 

Посібник безкоштовно поширювався Департаментом освіти та 

працевлаштування в усіх загальноосвітніх і спеціальних школах Англії.  

3. Акцентовано, що реалізація основних підходів до навчання і 

виховання дітей з особливими потребами дошкільного віку передбачає 

врахування їх індивідуальних психологічних, типологічних і сенсорних 

особливостей при складанні так званих «освітніх маршрутів»; облік освітнього і 

соціального середовища, що оточує дитину; облік діяльності дитини, 

спрямованої на становлення її свідомості і особистості в цілому. Інклюзія – це 

процес розвитку максимально доступної освіти для всіх в доступних школах і 

освітніх установах, розвиток процесів навчання з установкою адекватних цілей 

для кожної дитини, процес усунення всіляких бар'єрів для максимальної 

підтримки кожної дитини і повного розкриття потенціалу кожного. Інклюзія – 

це процес, де цінуються всі відмінності і різноманіття з одного боку, і процес 

створення умов для сприятливого спілкування і взаємної дружби між людьми в 

цілому.   

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

об'єктивно необхідним є міжпарадигмальний діалог, залучення різних наук 

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

об'єктивувати наукове знання про дитину з особливими освітніми потребами та 

дитину з інвалідністю. Отримання особами з особливими освітніми потребами 

освіти є однією з основних і невід'ємних умов її успішної соціалізації, 

забезпечення її повноцінної участі в житті суспільства, ефективної 
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самореалізації в різних видах професійної і соціальної діяльності. Інклюзивний 

підхід – створення таких умов, за яких усі учасники навчально-виховного 

процесу мають однаковий доступ до освіти, у тому числі діти з особливими 

освітніми потребами, які навчаються у дошкільних закладах освіти. Перевагами 

інклюзивного навчання є: інклюзивне навчання усуває бар’єри в системі освіти 

та системі підтримки дітей з особливими освітніми потребами; залучення 

батьків до процесу навчання; можливість соціалізації, розвитку інтересів і 

талантів дитини з подальшою інтеграцією в суспільство; налагодження дружніх 

стосунків з однолітками в закладі дошкільної освіти та поза його межами; 

моделювання різних способів взаємодії з колективом тощо. 

5. Досліджено моделі інклюзивної освіти у світі (сегрегаційна, 

інтеграційна та інклюзивна) та зроблено висновок, що інклюзивне навчання 

підходить не для кожної дитини з особливими освітніми потребами, і особливо 

для тих, хто має значні порушення в розвитку. Тому більшість розвинених 

країн приходить до розумного балансу між загальною і спеціальною освітою, 

заснованою на розумінні реальних можливостей дитини, з одного боку, і 

розумінні меж і можливостей загальної системи освіти – з іншого. У практиці 

зарубіжної освіти все більше впевненості у тому, що інклюзивне навчання – це 

лише одна з можливостей для дитини з порушеним розвитком і лише складова 

частина системи освіти, а не вся система. В багатьох європейських країнах, 

наприклад, в США, Японії, Китаї в системі інклюзивного навчання сьогодні 

навчаються лише діти з легкими формами порушень у розвитку, які отримали 

обов’язкову ранню і дошкільну корекційно-педагогічну допомогу. 

6. Розглянуто вітчизняний і зарубіжний досвід успішної організації 

освіти осіб з особливими освітніми потребами, можна стверджувати, що 

основою розвитку інклюзивної освіти є гуманістична педагогіка, яка вважає 

головною метою розкриття гуманних творчих можливостей кожної дитини. 

Основоположною ідеєю тут виступають розвиток здатності дитини до 

самовдосконалення і самореалізації, підтримка прагнення до гідного життя, 

істини, добра, справедливості тощо. Необхідною і обов'язковою умовою 
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ефективного навчання дітей з особливими освітніми потребами є організація 

системи соціально-психологічного супроводу. Саме наявність центрів і служб 

супроводу забезпечує якісне і повноцінне навчання даної категорії дітей. Щодо 

запозичення позитивних адміністративних практик у сфері інклюзивної освіти, 

показовим є досвід європейських таких країн як Франція, Італія, Бельгія, 

Польща. У цих країнах налагоджена співпраця між органами місцевого 

самоврядування та урядом, що забезпечує якісне фінансування освіти. Також в 

них простежується тісний зв’язок між інклюзивною та загальною освітою, що 

сприяє залученню більш кваліфікованих кадрів до навчального процесу та 

полегшує роботу педагогів. У розробці нормативно-правових актів у сфері 

інклюзивної освіти у закладах дошкільної освіти потрібно брати до уваги 

законодавство Франції. 

7. Розкрито мету, завдання та принципи інклюзивної освіти у 

закладах дошкільної освіти. Наголошено, що розвиток системи інклюзивної 

освіти є довгостроковою стратегією, що вимагає комплексного підходу для її 

реалізації і послідовності, безперервності, толерантності в суспільстві. У 

центрі інклюзивного підходу стоїть особистість та її гармонійний розвиток, 

пов'язаний з вихованням, освітою, діяльністю, завдяки яким вона зможе 

увійти в соціум і адекватно відповідати на нескінченні виклики сучасності як 

повноцінна її частина. Інклюзія виходить з того, що кожна людина – 

унікальна і неповторна особистість зі своїми інтересами, здібностями і 

потребами, що вимагає індивідуального підходу в процесі взаємодії і 

гнучкості комунікації. Це сприяє прояву таких якостей особистості, як  

етичність і делікатність, співчуття і співучасть, вміння почути і зрозуміти 

іншого, які є компонентами толерантності. Становлення нової системи освіти 

в Україні – процес трудомісткий і тривалий, що вимагає від усіх учасників 

великого терпіння, розумових і душевних витрат, спрямованих на досягнення 

найвищого результату всієї інклюзивної освітньої системи – формування 

особистості, що вміє адаптуватися до різноманіття світу, взаємодіяти з 
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іншими, толерантної і комунікабельної, самостійно мислячої і здатної до  

співпереживання. 

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

першим рівнем у системі освіти – стартовою платформою особистісного 

розвитку дитини. Затверджений стандарт забезпечить підвищення якості 

дошкільної освіти в Україні та приведення її до відповідності міжнародним 

стандартам. В основу документа покладено ідеї гуманістичної педагогіки, 

патріотичного та громадянського виховання та солідарної відповідальності 

держави, громади, родини, фахівців педагогічної освіти й інших професій, 

причетних до піклування, догляду та розвитку дітей дошкільного віку. 

9. Охарактеризовано базовий компонент дошкільної освіти – 

державний стандарт, що містить норми і положення, які визначають державні 

вимоги до обов’язкових компетентностей дітей, які здобувають дошкільну 

освіту. Виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти стосовно 

дітей з особливими освітніми потребами забезпечується з урахуванням їхніх 

задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних психічних і фізичних 

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

Такий стандарт, так би мовити, легалізує процес освіти дітей з особливими 

освітніми потребами та дітей з інвалідністю у дошкільних закладах освіти, які 

не є корекційними. Головними цілями дошкільної інклюзивної освіти є напрям 

діяльності на: формування нової філософії суспільства щодо позитивного 

ставлення до дітей з порушеннями психофізичного розвитку та інвалідністю; 

створення умов для реалізації державної політики в частині забезпечення 

конституційних прав і державних гарантій дітям з особливими освітніми 

потребами у сфері освіти; удосконалення системи освіти та соціальної 

реабілітації дошкільнят з порушеннями психофізичного розвитку, в тому числі 

з інвалідністю, шляхом впровадження інноваційних технологій, зокрема, 

інклюзивного навчання, з використанням адаптованого міжнародного досвіду. 

10. Виокремлено зовнішні та внутрішні умови організації діяльності 

інклюзивного закладу дошкільної освіти. До зовнішніх умов, в першу чергу 



 181 

варто віднести: системність розвитку інклюзивної освіти, наявність як освітніх 

закладів різних ступенів освіти так і наявність інклюзивної освітньої вертикалі 

в самому закладу дошкільної освіти; спадкоємність і взаємодія між окремими 

ланками цієї вертикалі; наявність структур, що надають ефективну методичну 

та організаційну підтримку та супровід закладів дошкільної освіти;  співпраця з 

психолого-медико-педагогічною комісією; взаємодія з іншими інклюзивними 

та спеціальними закладами мережі (найближчі школи, також включені в 

інклюзивну практику, інші дитячі садки) та заклади освіти, у тому числі 

взаємний обмін технологіями, матеріалами, інформацією та документами; 

взаємодія із соціальними партнерами (громадські організації людей з 

інвалідністю, батьківські та педагогічні спільноти, реабілітаційні центри, 

організації сфери охорони здоров'я, культури і спорту тощо). До внутрішніх 

умов організації діяльності закладу дошкільної освіти, включеної в інклюзивну 

практику, слід віднести: архітектурні перетворення зі включенням 

безбар'єрного середовища; підготовлені кадри для реалізації завдань 

інтегрованої  та інклюзивної освіти; наявність команди фахівців супроводу: 

психолог, вчитель-дефектолог, логопед, соціальний педагог, помічник 

вихователя, тьютор та ін.; наявність інклюзивної вертикалі в самому закладі 

дошкільної освіти, тобто структурних підрозділах, що дозволяють організувати 

різну ступінь (обсяг) включення дитини з особливими освітніми потребами в 

інклюзивне середовище; організація діяльності всіх цих фахівців у формі 

психолого-медико-педагогічного консиліуму закладу дошкільної освіти з 

відповідними окресленими завданнями; наявність спеціального обладнання та 

засобів, що модулюють освітній простір групи; розробка прийомів, методів і 

форм підвищення професійної компетентності фахівців тощо. 

11. Показано вектори удосконалення інклюзивної освіти у закладах 

дошкільної освіти серед яких курс України на європейську інтеграцію, що 

вимагає перегляду пріоритетів державної політики у сфері освіти, зокрема 

впровадження міжнародних підходів до навчання дітей з особливими освітніми 

потребами, які б базувались на засадах рівних можливостей та доступу до 
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якісної освіти. Виконання цих завдань безпосередньо залежить від 

ефективності діяльності інклюзивно-ресурсних центрів, зокрема від їх 

спроможності вирішити наступні завдання: здійснити комплексну психолого-

педагогічну оцінку розвитку дитини; вcтановити наявність у дитини особливих 

освітніх потреб; розробити рекомендації щодо організації інклюзивного 

навчання; забезпечити надання психолого-педагогічної допомоги дитині; 

надати методологічну допомогу педагогічним працівникам та батькам дітей; 

забезпечити системний кваліфікований супровід дітей. 

12. Зроблено висновок, що невід’ємною складовою державної політики 

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

вимог традиційної для українського суспільства моралі, яка завжди була і є тим 

виміром або 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 з них, які 

спрямовані на розвиток технологічних інновацій. Дане твердження пов’язано з 

тим, що права дитини у будь-якому випадку не є самоціллю, а є лише однією із 

форм задоволення її різноманітних потреб (матеріальних та духовних). У 

зв’язку із цим, корисний результат від реалізації дитиною своїх прав буде 

досягнуто лише за умов їх включення до системи традиційних для суспільства 

соціальних цінностей (моральних, релігійних, ідеологічних тощо), тобто, коли 

вони матимуть відповідну аксіологічну виправданість, яка органічно поєднує 

основоположні права дитини з її обов’язками, що мають, насамперед, історично 

обумовлені культурні витоки. 
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