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Якщо не скористатися цими стратегіями або проігнорувати їх, то тим самим 
м0жна завдати непоправної шкоди іміджу організації. Як офіційні представники, 
до виступають від імені найбільш боєздатних збройних сил у світі, так і офіцери 
відділи ПР Міноборони зобов’язані використовувати ці стратегії у своїй роботі.

Джерела:
1. Dan Hunter, Darren Berry, Rebecca Goodrich-Hinton, Bill Lincicome. 

Proactive Crisis Communication in Public Affairs // [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу: http://www.ou.edu/deptcomm/dodjcc/groups/OOB 1/fiilltext.htm 
http://www.ou.edu/deptcomm/dodjcc/groups/OOBl/defxnitions.htm
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НОРМАТИВНО ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ 
ОСВІТИ В КРАЇНАХ ЄС

В останні роки ряд провідних педагогів та психологів почали говорити про 
необхідність запровадження в Україні інклюзивної освіти та закріпленні його на 

законодавчому рівні. В період активного реформування національного освітнього 

законодавства Європейський досвід у сфері правового регулювання інклюзивної 

освіти може стати прикладом для законотворців нашої країни.

Метою дослідження є аналіз освітніх нормативно-правових актів ряду країн 

ЄС щодо запровадження інклюзивної освіти з метою визначити позитивний 

досвід регулювання освітньої інклюзії та можливість його застосування в 

національному законодавстві України.

Починаючи з 80-х років XX ст. в багатьох країнах Європи почали 

відбуватися реформи щодо залучення до навчального процесу дітей з особливими 

потребами. Ці зміні знайшли своє відображення як в міжнародних так і в 

національних в нормативно правових актах.

http://www.ou.edu/deptcomm/dodjcc/groups/OOB
http://www.ou.edu/deptcomm/dodjcc/groups/OOBl/defxnitions.htm
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1989 року було прийнято Конвенцію про права дитини, яка зазначає, що всі 

права дитини мають забезпечуватись незалежно від раси, кольору шкіри, статі, 

мови, релігії, політичних або інших переконань, національного, етнічного або 
соціального походження, майнового стану, стану здоров’я і народження дитини, її 

батьків чи законних опікунів або яких-небудь інших обставин [1, ч.І ст. 2] 

Реалізація прав дитини незалежно від стану її розумового чи фізичного розвитку 

більш детально прописується у статті 23 Конвенції. Мова у ній йде про те, що 

неповноцінна в розумовому або фізичному відношенні дитина має вести 

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

почуттю впевненості в собі і полегшують її активну участь у житті суспільства. 

Держави, в яких проживають такі діти, визнають право неповноцінної дитини на 

особливе піклування, заохочують і забезпечують надання, за умови наявності 

ресурсів, дитині, яка має на це право, та відповідальним за турботу про неї/ 

допомогу, щодо якої подано прохання і яка відповідає стану дитини та становищу 

її батьків або інших осіб, що забезпечують турботу про дитину [1].

Ще одним міжнародним документом, який декларує право дітей з 

фізичними або розумовими вадами на повноцінне життя (зокрема правом на 

освіту) є Конвенція про права інвалідів, яку було прийнято 2006 року. Зокрема ст. 

7 цього документу присвячена дітям-інвалідам та декларує забезпечення повного 

здійснення дітьми-інвалідами всіх прав людини й основоположних свобод нарівні 

з іншими дітьми, зокрема й реалізацію права на освіту [2].

Розглянемо реалізацію цих міжнародних документів у національних 

законодавствах деяких країн ЄС, зокрема, Італії, Німеччини та Великобританії.

Відповідно до ст. 34 Конституції Італійської Республіки держава гарант 

освіту для всіх бажаючих. Окрім того, відповідно до ст. З Конституції, обов'язком 

держави є усунути будь-які перепони, які заважають реалізації цього права.

До 1971 року в Італії існували спеціальні класи для «інвалідів» учнів і 

спеціальних школи для учнів з конкретними фізичними або розумовими 

розладами Були також окремі класи, за участю нервової, відсталих, нестабільних
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учні«*. які не будуть вписуватися в звичайних класах, для яких загальна 

дисципліна і методи навчання були б невідповідними і які могли б  поліпшити 

тільки за допомогою спеціальних методів навчання.

Інтеграція почалася в 1971 році, коли, відповідно до закону «Про 

обов'язкову освіту» школи повинні були для таких дітей мати місце в звичайних 

класах, за винятком випадків психічних або фізичних вад настільки серйозними, 

щоб запобігти навчання або інтеграцію в загальних класах. Закон також покладає 

відповідальність за доступність приміщень для навчання на муніципалітети, які 

мали зробити шкільні будівлі доступними для всіх, відповідно до національних 

сгандартів[б].

1992 року було прийнято закон «Про допомогу, соціальні гарантії та права 

інвалідів». Цей документ став основою для всіх питань інвалідності: він гарантує 

певні права для людей з обмеженими можливостями та їх сімей, надає допомогу, 

передбачає повну інтеграцію і вжиття заходів щодо запобігання і 

функціональному відновленню, а також забезпечує соціальні, економічні та 

правові захист [7].

Принцип інтеграції і право учнів з обмеженими можливостями отримати 

конкретну підтримку також включені в усі наступне законодавство, яке 

регламентує загальні аспекти системи освіти, такі як охоплення, розмір класу і 

оцінки учня, а також навчальної підготовки викладачів і підтримки підготовки 

вчителів знайшов відображення в законі «Про нові правила щодо навчання дітей 

з певними вадами», який було прийнято 8 жовтня 2010 року. У цьому законі 

йдеться про те, що учні з певними фізичними чи розумовими вадами не 

потребують спеціальних вчителів, а потребують нових методів навчання. Мета 

полягає в тому, щоб перенести акцент з клінічної до педагогічної точки зору , за  

рахунок розширення можливостей всіх суб'єктів, що беруть участь в навчальному 

процесі [9].

ЗО вересня 2007 р. у  Німеччині було ратифіковано Конвенцію ООН про 

Ярам швялідів. Щ одо запроваджень положень Конвенції призвело до зчини
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основного підходу до інтеграції дітей з особливими потребами до життя в соціумі.

Це означала, що навчальні заклади мали адаптуватися до потреб дітей з 

обмеженими фізичними можливостями.

Виходячи з того, що більшість законодавчих компетенцій в Німеччині 

закріплена за федерацією, а одним з основним винятків, який закріплений за 

федеральними землями є політика в галузі культури та освіти, кожна з земель має 

власне правове регулювання інклюзивної освіти. Розглянемо впровадження 

інклюзивної освіти на прикладі Бранденбурга та Нижньої Саксонії.

Так відповідно до Положення про навчання і освіту для учнів з особливими 

освітніми потребами від 2 серпня 2007 року (Бранденбург) навчання дітей з 

особливими потребами базується на принципі спільного навчання дітей з 

потребами та без; за умови наповненості класу у кількості 23 учнями кількість 

дітей з особливими потребами не має перевищувати 4 осіб; вчитель проводить 

навчання для дітей з особливими потребами та без особливих потреб разом, в 

окремих випадках, у разі необхідності навчальний процес допомагають проводити 

педагоги зі спеціальною освітою щодо роботи з такими дітьми [10].

Трохи пізніше (березень 2012 р.) було внесено ряд змін до закону «Про 

школи» Нижньої Саксонії, відповідно до якого запровадження інклюзивної 

освіти в навчальних закладах розпочалось з 2013-2014 н. р. Цими змінами зокрема 

передбачено: вільний і рівний доступ до освіти дітям (студентам) з особливими 

потребами, навчання учнів з інвалідність та без інвалідності разом, обов’язкове І 

пристосування навчальних приміщень під потреби таких учнів [8].

2010 року у Великобританії було прийнято закон «Про рівність». 

Відповідно до нього незаконним для будь-якого навчального закладу, в тому 

числі приватного, є дискримінація учнів за ознакою інвалідності, раси, статі, і 
зміни статі, вагітності та пологах, релігії або переконань або статі. Дискримінант 

за цими ознаками (відома як «захищена особливість») є незаконним щодо 

ПОЗеНЦІЙНИХ учнів, учнів ШКОЛИ, ЯКІ тимчасово відсутні, виключених учнів і



кш ш ш  учнів, які мають постійний звхзок я  шшмю. 
Знов иро рівність визначає днсіфнмінацію за чотнрш напрямками:

1, Пряма дискримінація мас місце, коли д е  учня з  особливими вазами 

ставляться гфюе> ніж з о  інших дітей.

2. Непряма дискримінація мас місце іфн очікуванні від всіх учнів опакових 
результатів у кавчанні, таким чином виставляючи учнів з захищеної особливістю 
а аевшілному становищі.

5. Лисіфїїмшаїші, яка випливає з інвалідності виникає, коли учень-інвалід 

розпшстьсі несприятливо через його фізичні або розумові вали.
4  Нездатність зробити розумні корективи для людей з  обмеженими ф ізичним и 

можливостями.

В законі також зазначається, що школа повинна також надавати допоміжні 
засоби та послуги для дітей з обмеженими можливостями. Також забороняється в 

правилах вступу д о  навчального закладу' зазначати умови які містять ознаки 

зазначеної дискримінації [5].

Відповідно до замшу «Про освіту'» 2011 року, діти з  особливими освітніми 

потребами підлягають оцінці складності навчання і відповідно до результатів 

такого оцінювання місцеві органи влади мають гарантувати оплату' вартості 

ш и вш ії такім дітям [4].

Відповідно д о  концепції розвитку інклюзивної освіти в У країн:., 

затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України 1 жовтня 2010 року 

інклюзивне навчання є комплексним процесом забезпечення рівного доступу до  

якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом оркагазащї їх  

навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на основі застосування  

особиспсвоч^єзгтованих методів навчання, з урахуванням індивіду адышх 

особливостей навчальнокпізнавальної діяльності таких дітей [3].

Проаналізувавши ряд нормативних документів ряду країн €ХГ в сфері 

впровадження інклюзивної освіти та аналізуючи національне ж ш ш в г ш ^



(Ц ННУП, 1«І ||Ю ИИІМУ 1Н НІ І У’* н|||Н) ОХОрпИу ДИ ІИІІС І ВИ», «Про ОСІННІЙ ШІШШН

\ Mii4«?it«Haі і Інвалідів в Україні»; «||ро рщЩ іїі пито інвалідів в Україніії ttiuw, 

МСобХІДНО ШМЙЧИТИ, ЩО Hl*і ЦІ НОрМЙ'1 иишьпрмионі ЙКТИ ХОМ І НерСДбвЧШШЬ пряно 
МЙ ОСВІТV ОСОбВМ * ОСОбЛИВИМИ ПО‘фЄбйМИ ЦЛС окремого Норма І ИМІІО І1\і;ш<пиц(> 

НКІ у, ЩО ДО рОГУЛЮМПІШЯ ї м запровадження мечапііму ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ не 
Існує. 1 хоча м проекті мойого 'Нікому України «Про освіту» передбачено моиягт* 
«ІМКІНОІМИММ ОСВІТІ» Ш «інклюзивне освітнє середовище» для успішного 
ІЙІІ рОВЯДЖСНІІ м ІНКЛЮЗІЇ м національний освітній простір цього недостатньо,

11ромідні країни <Т на рінні з освітнім законодавством мають окремі 

нормативні документ щодо регулювання та запровадження інклюзивної освіти, 

Національне освітім законодавство України потребус окремого нормативно- 

прамовою акту* який маг регулювати мету, завдання, принципи, порядок 

тдійенсшія, особливості навчально-виховного процесу та фінансування н сфері 

111 МІНИМ ино ї ос ні ги,
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аспірант кафедри державної політики 

та суспільного розвитку 
Національної академії державного управління 

При Президентові України

ШЛЯХ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: 
ПОЛІТИЧНА СКЛАДОВА

Інтеграція України до нової Європи відбувається в процесі реорганізації 

Європейського Союзу (далі -  Євросоюз, ЄС) і прийняття його спільної Стратегії 

щодо України. Формується нова цілісна Європа XXI століття для вирішення 

спільних завдань соціально-політичного, економічного і культурного розвитку. 

Геополітичне становище України зумовлює її активну участь в європейській 

політиці.

Євроінтеграція -  цивілізаційний вибір України, одна з ключових вимог 

Революції гідності. У системі зовнішньополітичних пріоритетів України вона 

посідає особливе місце.

Для України європейська інтеграція -  це шлях модернізації економіки, 

подолання технологічної відсталості, залучення іноземних інвестицій і новітніх 

технологій, створення нових робочих місць, підвищення конкурентоспроможності 

вітчизняного товаровиробника, вихід на світові ринки, насамперед на ринок СС.
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